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CAMERA DE CONTURI NEAMŢ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  

desfășurate la U.A.T.C. PASTRAVENI   
 

1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuţie bugetarǎ pe 
anul 2016  
2. Perioada efectuării acțiunii de audit financiar: 10.08. – 21.09.2017 
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) 11.451 12.015 9.802 85,6 81,6 

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

583 828 719 123,3 86,8 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  814 809 837 102,8 103,4 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  2.700 3.003 2.920 108,1 97,2 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

6.519 6.540 5.326 81,7 81,4 

5.Sume din excedentul anului anterior 835 835 0 0 0 

6.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) 

11.451 12.015 9.819 85,7 81,7 

1.Cheltuieli de personal 2.437 2.212 2.095 85,9 94,7 

2.Bunuri şi servicii  882 1.217 1.056 119,7 86,7 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă 10 10 - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 50 50 50 100 100 

7. Alte transferuri 30 30 30 100 100 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

- - - - - 

9. Asistență socială 507 592                 553 109,0 93,4 

10. Alte cheltuieli 66 91 87 131,8 95,6 

11.Cheltuieli de capital 7.469 7.813 5.948 79,6 76,1 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) 0 0 -17 - - 

 

4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Păstrăveni - activitatea proprie 1 133 232 

2.Ordonatorul terțiar din subordine Școala 

Gimnazială Păstrăveni 

- - - 

Total sume  1 133 232 
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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 al 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 
 
Nu au fost estimate veniturile la nivelul lor real ( bazate pe 
constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile și 
a bazei de impozitare în funcție de care se calculează 
impozitele și taxele aferente, în scopul evaluării corecte a 
veniturilor)  

- 
 
 
 
 
- 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

Neevidențierea în conturi speciale a garanțiilor de bună 
execuție constituite 
 
Nerespectarea prevederilor legale cu privire la regimul intern 
al documentelor financiar-contabile 

19 
 
 
- 
 
 

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

Neelaborarea raportului anual asupra sistemului de control 
intern/managerial de către conducătorul entității cu 
respectarea reglementărilor 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        

- 
 
 
 
 
1 
 
 
 
- 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

 

Alte abateri privind efectuarea inventarierii și a evaluării 

tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege 

 

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

bugetare cu nerespectarea prevederilor legale 

 

Nerespectarea prevederilor legale privind operațiunile de 

concesionare, în speță neconstituirea garanției in cuantumul 

legal pentru bunurile aparținând domeniului public,  

concesionate de către U.A.T.C Păstrăveni 

 

Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat 

 

Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat 

 

Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat 

 

 

 
 
- 
 

213 
70  
 
 
 
- 
 
 
 
 

51 
 
3 
 
1 
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Efectuarea de plăţi pentru lucrări neexecutate în cantitatea 

facturată şi plătită 

 

Neconstituirea garanției de bunǎ execuție ȋn cuantumul şi la 

termenul legal 

 

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 
 
Neîntocmirea corespunzătoare a dosarului achiziţiei publice 
 
Efectuarea de cheltuieli pentru activităţi care nu au legătură cu 
scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative 
de înfiinţare 

3 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
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6. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
 

 Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare. 
 

 


