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CAMERA DE CONTURI NEAMŢ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  

desfășurate la U.A.T.C. GRUMĂZEȘTI 
 

1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuţie bugetarǎ pe 
anul 2016  
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 23.10 – 29.11.2017 
3. Informații sintetice privind indicatorii bugetari ai entității verificate  
                                                                                                                                                 mii lei 

  
Prevederi 

inițiale  
Prevederi  
definitive 

Încasări/ 
Plăți 

efectuate 

% din 
prevederi 

inițiale  

% din 
prevederi  
definitive 

  1 2 3 4 5 

A.VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 4.540 5.957 6.320 139,2 106,1 

1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte 
vărsăminte, alte venituri 

545 665 1048 192,3 157,6 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe 
venit  

979 956 971 99,2 101,6 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată 2183 

2951 4121 3911 132,5 94,9 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

65 215 390 600 181,4 

5.Sume primite de la UE/alți donatori în contul 
plăţilor efectuate și prefinanțări 

- - - - - 

B.CHELTUIELI-TOTAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

5.140 6.582 5.981 116,4 90,9 

1.Cheltuieli de personal 2.144 2.399 2.387 111,3 99,5 

2.Bunuri şi servicii  1.576 1.313 1.171 74,3 89,2 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă 0 9 - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației 
publice 

30 30 30 100 100 

7. Alte transferuri - - - - - 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

- - - - - 

9. Asistență socială 440 954 936 212,7 98,1 

10. Alte cheltuieli 150 700 698 465,3 99,7 

11.Cheltuieli de capital 800 1177 759 94,9 64,5 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

13. Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent 

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) - 600 - 625 339 - - 

 

4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Grumazesti- activitatea proprie 5 152 - 

2.Ordonatorul terțiar din subordine Școala 

Gimnazială Grumazesti. 

 

- 2 17 

Total sume  5 154 17 
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5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Elaborarea și 
fundamentarea proiectului 
de buget pe anul 2016, 
precum și autorizarea, 
legalitatea și necesitatea 
modificărilor aduse 
bugetului aprobat;  

Nerespectarea de către ordonatorul de credite a bugetului 
local a obligativităţii publicării pe pagina de internet a unităţii 
administrativ teritoriale a informaţiilor prevăzute de art. 76

^1 
din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
 
 Nesupunerea, trimestrial, spre analiză şi aprobare autorităţii 
deliberative, execuţia bugetelor proprii în conformitate cu 
reglementările legale  

- 
 
 
 
 

- 
 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

Nerespectarea prevederilor legale privind organizarea, 
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale 
 
Nerespectarea prevederilor legale cu privire la regimul intern 
al documentelor financiar-contabile 
 
Neînregistrarea unor operațiuni de intrare a unor elemente 
patrimoniale la ordonatorul terțiar 

- 
 
 

- 
 
 

17 
 
 

Organizarea, 
implementarea și 
menținerea sistemelor de 
management și control 
intern (inclusiv audit 
intern) 

Neorganizarea controlului intern managerial conform 
prevederilor legale 
 
Nevizarea de control financiar preventiv propriu a 
angajamentelor legale 
 

- 
 
 

- 
 
 

Modul de stabilire, 
evidențiere și urmărire a 
încasării veniturilor 
bugetare, în cuantumul și 
la termenele stabilite de 
lege 

Neefectuarea de inspecţii fiscale asupra legalităţii şi 
conformităţii declaraţiilor depuse de contribuabili, persoane 
fizice/juridice 
 
Nestabilirea, neevidențierea, neîncasarea taxei pentru 

eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 

economice și taxa de firma  

 

Neaplicarea măsurilor de executare silită în totalitate, gradual, 
la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală 
 
Nu s-a întocmit și ținut la zi registrul agricol, sursă importantă 
de date privind contribuabilii și totodată obiectele acestora, 
impozabile sau taxabile, după caz 
 
Nu s-a procedat la regularizarea taxelor pentru eliberarea 
autorizaţiilor de construire la terminarea lucrărilor sau la 
expirarea termenului de executare prevăzut în autorizaţiile de 
construire, în funcţie de valoarea reală a construcţiilor 
 
 Nestabilirea, neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea 

veniturilor proprii        

- 
 
 
 

0 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

2 
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Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

 

Alte abateri privind efectuarea inventarierii și a evaluării 

tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege 

 

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

bugetare peste limita creditelor bugetare aprobate 

 

Efectuarea de cheltuieli pentru activităţi care nu au legătură cu 

scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative 

 
- 
 
 
 

123 
 
 

3 
 
 



3 

 

de înfiinţare          

 

Efectuarea de plăţi fără existenţa documentelor justificative, 

întocmite conform legii, care să ateste exactitatea şi realitatea 

sumelor datorate 

 

Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat 

 
Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale ale termenului 
de prescripție a cheltuielilor 
 

Neconstituirea garanției de buna execuție si nereținerea 
garanției de participare.      
       
Autoritatea contractantă nu a respectat obligaţia de a emite 
documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la 
îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor 
contractuale de către contractant / contractant asociat 
 
Inexistența documentelor justificative care însoțesc decontul 

de cheltuieli (factura privind cazarea și transportul) Sc. 

Gimnaziala Grumăzești 

 

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale Sc. Gimnaziala 
Grumăzești     
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6. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
 

 Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare. 
 

 


