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 CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  

desfășurată la U.A.T.C. HORIA 
          

 
1.Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar asupra contului anual de execuție 
bugetară pe anul 2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 04.09. – 13.10.2017 
 
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)             6.634 15.043          14.150 213,3 94,1 

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

1.244 1.260 1.221 98,1 96,9 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  1.557 1.569 1.570 100,8 100,1 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  3.833 5.611 5.538 144,4 98,7 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

0 6.603 5.821 0 88,1 

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

0 0 0 0 0 

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

7.377 15.786 13.560 183,8 85,9 

1.Cheltuieli de personal 3.740 4.768 4.573 122,3 95,9 

2.Bunuri şi servicii  1.448 1.650 1.290 89,1 78,2 

3. Dobânzi 0 0 0 0 0 

4. Subvenţii 0 0 0 0 0 

5. Fonduri de rezervă 10 10 0 0 0 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 150 150 150 100 100 

7. Alte transferuri 15 15 7 46,6 46,6 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

0 0 0 0 0 

9. Asistență socială 510 865 444 87,1 51,3 

10. Alte cheltuieli 131 197 187 142,7 94,9 

11.Cheltuieli de capital 1.373 8.131 6.909 503,1 84,9 

12. Operaţiuni financiare 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -743 -743 590   

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Horia - activitatea proprie 328 57 - 

2.Ordonatorul terțiar din subordine – 
Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Horia 

- 13 30 

3.Ordonatorul terțiar din subordine – 
Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Cotu 

- 1 19 
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Vameș, Comuna Horia 

4.Ordonatorul terțiar din subordine – Liceul 
Tehnologic ”Ion Ionescu de la Brad” Horia 

9 2 87 

Total sume  337 73 136 

 

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 

- 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- la nivelul ordonatorilor terțiari de credite: 
 
• Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Horia 
Neînregistrarea unor operațiuni de intrare a unor elemente 
patrimoniale  
 
Evidenţa contabilă nu s-a condus şi organizat conform 
Normelor metodologice, a Planului de conturi şi instrucţiunilor 
de aplicare a acestuia  
 
• Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Cotu Vameș, Comuna 
Horia 
Neînregistrarea unor operațiuni de intrare a unor elemente 
patrimoniale  
 
Evidenţa contabilă nu s-a condus şi organizat conform 
Normelor metodologice, a Planului de conturi şi instrucţiunilor 
de aplicare a acestuia  
 
• Liceul Tehnologic ”Ion Ionescu de la Brad” Horia 
Alte abateri privind reflectarea reală și exactă a operațiunilor 
financiar-contabile în bilanțurile contabile și conturile anuale 
de execuție bugetară  

 
 
 

5 
 
 

22 
 
 
 
 
 

4 
 
 

12 
 
 
 
 

69 
 

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

 
 
Neorganizarea controlului intern managerial conform 
prevederilor legale  

- 

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

- la nivelul ordonatorului principal de credite: 
 
Neaplicarea procedurilor de executare silită reglementate de 
lege până la încasarea efectivă a creanţelor cuvenite 
bugetului local, fapt ce a generat înregistrarea la finele anului 
2016 a unor creanţe  neîncasate (rămăşiţă) de 3.121.472 lei 
 
Neorganizarea de către UATC Horia a activității de inspecție 
fiscală în domeniul impozitelor, taxelor și a altor venituri pentru 
a căror administrare sunt competente, potrivit legii  
 
Referitor la disfuncționalitățile observate în cadrul programului 

 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
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informatic de administrare a impozitelor și taxelor locale - 
Existenţa în baza de date administrată de organele fiscale a 
unor informaţii eronate privind datele de la care unele creanţe 
fiscale devin exigibile  
 
Neînregistrarea în evidența analitică pe plătitor și neurmărirea 
la încasare a veniturilor din amenzi contravenționale primite 
de UATC Horia pe parcursul anului 2016  
 
Nestabilirea, neevidenţierea şi neurmărirea încasării 
veniturilor din taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 
excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, 
exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi 
petrol, precum şi altor exploatări  
 
Nedepunerea în termen a încasărilor din impozite şi taxe la 
trezorerie şi necalcularea de penalităţi  
 
Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidenţiere şi 
urmărire a încasării veniturilor proprii  
 
Stabilirea sumelor datorate pe plătitori nu s-a făcut pe baza 
declarațiilor de impunere sau pe baza înregistrărilor existente 
în evidențele specifice cadastrului imobiliar, conform 
reglementărilor legale și a normelor specifice de aplicare a 
acestora  
 
Nu a fost stabilită/calculată corect, înregistrată în evidenţele 
contabile şi încasată cota parte din venituri din chirii pentru 
bunurile aparţinând domeniului public al ordonatorului 
principal de credite date în administrare  entităților de 
subordonare locală care au făcut obiectul unor contracte de 
închiriere  
 
Păgubirea bugetului prin pierderile patrimoniale provenite din 
neurmărirea veniturilor în termenele legale de prescripție  
 
- la nivelul ordonatorilor terțiari de credite: 
 
• Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Horia 
Nu a fost stabilită/calculată corect şi înregistrată în evidenţele 
contabile cota parte din venituri din chirii pentru bunurile 
aparţinând domeniului public al ordonatorului principal de 
credite date în administrare  entităților de subordonare locală 
care au făcut obiectul unor contracte de închiriere  
 
• Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Cotu Vameș, Comuna 
Horia 
Nu a fost stabilită/calculată corect şi înregistrată în evidenţele 
contabile cota parte din venituri din chirii pentru bunurile 
aparţinând domeniului public al ordonatorului principal de 
credite date în administrare  entităților de subordonare locală 
care au făcut obiectul unor contracte de închiriere  
 
• Liceul Tehnologic ”Ion Ionescu de la Brad” Horia 
Nu au fost stabilite/calculate corect contravaloarea chiriilor şi 
nu s-a înregistrat în evidenţele contabile cota parte din venituri 
din chirii pentru bunurile aparţinând domeniului public al 
ordonatorului principal de credite, date în administrare 
entităților de subordonare locală, care au făcut obiectul unor 
contracte de închiriere  

- 
 
 
 
 
 

268 
 
 
 

47 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

9 
5 
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Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- la nivelul ordonatorului principal de credite: 
 
Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin 
nerespectarea în totalitate a prevederilor legale  
 
Efectuarea de plăţi pentru lucrări neexecutate  
 
Încheierea de contracte de închiriere sau concesiune în 
condiţii de ineficienţă  
 
- la nivelul ordonatorilor terțiari de credite: 
 
• Școala Gimnazială „Carmen Sylva” Horia 
Efectuarea de plăți pentru lucrări neexecutate  
 
Efectuarea de plăți pentru lucrări neexecutate  
 
• Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Cotu Vameș, Comuna 
Horia 
Plăți efectuate fără a exista angajament legal încheiat cu 
beneficiarul plăţii  
 
• Liceul Tehnologic ”Ion Ionescu de la Brad” Horia 
3. Efectuarea de cheltuieli de capital de la alte titluri de 
cheltuieli  
4. Efectuarea de plăți pentru lucrări neexecutate  
 

 
 

- 
 
 

41 
 

- 
 
 
 
 
 

8 
 

5 
 
 
 

1 
 
 
 

13 
 

2 

 
 
 
6.Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
 

 Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare. 
 

 


