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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  

desfășurate la U.A.T.C. ICUȘEȘTI 
          

 
1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar asupra contului de execuţie pe anul 
2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 01.09. – 12.10.2017 
 
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+..+5) 
5.717 7.425 7.546 132,0 101,6 

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

290 417 562 143,8 134,8 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  
810 788 738 91,1 93,7 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  
3.116 3.753 3.726 119,6 99,3 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

1.501 2.467 2.520 172,7 102,1 

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

- - - - - 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 6.236 7.944 7.487 120,1 94,2 

1.Cheltuieli de personal 2.272 2.538 2.476 108,9 97,5 

2.Bunuri şi servicii  608 784 646 106,2 82,4 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă 25 25 0   

6. Transferuri între unități ale administrației publice 15 15 15 100 100 

7. Alte transferuri 4 4 3 100 84,6 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

- - - - - 

9. Asistență socială 558 733 712 127,7 97,1 

10. Alte cheltuieli      

11.Cheltuieli de capital 2.754 3.845 3.635 132,0 94,5 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B)   59   

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UAT Icușești - activitatea proprie 1.259 1.092 2.022 

2. Ordonatorul terțiar din subordine - 
Școala Gimnazială Bălușești 

- 12 1 

Total sume  1.259 1.104 2.023 
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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  

Ordonatorul de credite nu a supus spre analiză şi aprobare 
autorităţii deliberative, trimestrial execuţia bugetelor proprii; 
 
Nu au fost prevăzute distinct creditele bugetare destinate 

stingerii plăților restante la finele anului anterior celui pentru 

care se întocmește bugetul  

 

 
 
 

1.598 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

Nu este înregistrat valoric corect fondul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale. 

 

Înregistrările în contabilitate nu au fost efectuate pe baza 

documentelor justificative corect întocmite, în mod cronologic 

şi sistematic, în conturile sintetice şi analitice. 

 

La ordonatorul terțiar de credite - Neînregistrarea unor 
operaţiuni de intrare/ieşire a unor elemente patrimoniale 

424 
 
 
 
 
 
 
 

1 

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

 
Neevidențierea în mod distinct, în program a acțiunilor de 

pregătire profesională, atât pentru persoanele cu funcții de 

conducere, cât și pentru cele de execuție  

 

S-a constatat că în unitatea administrativ teritorială Icușești 
controlul lunar inopinat al operațiunilor cu numerar nu s-a 
exercitat în anul 2016 
 
Entitatea a aderat la Sistemul de cooperare privind activitatea 
de audit public intern, chiar dacă organigrama instituției nu a 
fost revizuită  

 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

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

Debitele reprezentând venituri din concesiuni și închirieri 

datorate de către persoanele fizice si juridice aflate în sold la 

finele anului 2016, nu sunt înregistrate corect în evidența 

contabilă.  

 
La nivelul entităţii auditate nu este organizată activitatea de 
inspecţie fiscală, potrivit prevederilor legale 
 
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 
 
Neurmărirea respectării clauzelor contractuale referitoare la 
termenele de plată şi necalcularea de penalităţi de întârziere 
pentru neachitarea ori achitarea cu întârziere a 
redevenţei/chiriei datorate de concesionari 

166 
 
 
 
 
 

- 
 
 

928 
 
 
 
 
 

165 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

Neefectuarea anuală și/sau la termenele legale a inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 
ale entității, deținute cu orice titlu 
 
 

 
- 

 
 

1 



3 

 

Privitor la efectuarea cheltuielilor cu încălcarea legislației în 
vigoare plata unor penalități pentru achitarea cu întârziere a 
facturilor emise de Romtelecom S.A 
 
Efectuarea de cheltuieli de funcționare pentru plata  
compartimentului de audit public intern, organizat la nivelul 
asociației comunelor din județul Neamț, în condițiile în care a 
prevăzut și păstrat anual în organigrama și statul de funcții al 
instituției postul de auditor public intern în cadrul 
Compartimentului de audit public intern 
 
Efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără 
contraprestație privind servicii de  Elaborare și avizare  PUG 
 
Acordarea de avans nerecuperat până la data de 12.10.2017 

pentru lucrările Contractul nr. 2243/2010 pentru care s-au 

calculat majorări de întârziere 

 

Constatarea unei pagube aduse bugetului local prin plata unor 

prețuri majorate nejustificat comparativ cu oferta la Contractul 

nr. 2243/2010 și Contractului nr. 1790/2013; 

 

Acordarea de avans nerecuperat până la data de 12.10.2017 

pentru lucrările aferente Contractului nr. 1198/2010, pentru 

care s-au calculat majorări de întârziere; 

 

Constatarea unei pagube aduse bugetului local prin plata unor 

prețuri majorate nejustificat comparativ cu oferta la Contractul 

nr. 1198/2010 și Contractul nr. 1791/2013. 

 

La ordonatorul terțiar de credite  

S-a constatat plata unor penalități pentru achitarea cu 

întârziere a facturilor 

 

Angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor materiale 

reprezentând poliță asigurare clădiri care nu fac parte din 

patrimoniul instituției 

 
 
 

39 
 
 
 
 
 
 

74 
 
 

290 
 
 
 
 

135 
 
 
 

286 
 
 
 
 

267 
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6. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
     

 Actul este în curs de valorificare. 
 


