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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

 
Sinteza 

rezultatelor acțiunii de audit 
desfășurate la U.A.T.C. PODOLENI 

         
1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuție bugetară pe 
anul 2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 16.10. – 17.11.2017 
 
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) 11.052 11.854 9.164 82,9 77,3 

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

685 803 771 112,6 96,1 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe 
venit  

920 893 895 97,2 100,2 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată  

2.894 3.494 3.468 119,8 99,2 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

4.353 4.464 3.363 77,3 75,3 

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

2.200 2.200 667 30,3 30,3 

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

12.718 14.920 10.103 79,4 67,7 

1.Cheltuieli de personal 2.222 2.473 2.446 110,1 98,9 

2.Bunuri şi servicii      1.223 1.463 976 79.8 66,7 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă - - - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației 
publice    

75 116 111 147,9 95,7 

7.Alte transferuri - 22 21 - 96,4 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

4.700 4.700 835 17,8 17,8 

9. Asistență socială 341 466 434 127,3 93,0 

10. Alte cheltuieli 82 85 82 100 96,1 

11.Cheltuieli de capital    4.075 5.595 5.198 127,6 92,9 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -1.666 -3.066 - 939 - - 

                                                                                                                                           

        4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  
                                                                                                                                                                                                           
mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri financiar-

contabile 

1.UATC Podoleni-activitatea proprie 90 863 66 

2.Ordonatorul terțiar din subordine - Școala 

gimnazială ”Alexandru Podoleanu” Podoleni 

- - - 

Total sume  90 863 66 
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     5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicaţii succinte privind abaterea 
Suma estimată 

a abaterii 
( mii lei) 

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

    
Nesupunerea, trimestrial, spre analiză şi aprobare autorităţii 
deliberative, execuţia bugetelor proprii în conformitate cu 
reglementările legale; 
 
Neconstituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 
consiliului local; 

 - 

 

 

- 

Exactitatea şi realitatea 
datelor reflectate în 
situaţiile financiare 

Neinventarierea și neînregistrarea în evidența contabilă a 
unor drumuri agricole din domeniul unității administrativ 
teritoriale;   
 

Efectuarea de cheltuieli de investiții fără să fie cuprinse în 

programul anual de investiţii publice și în bugetul de venituri și 

cheltuieli;  

60 
 
 
 

6 

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

Organizarea necorespunzătoare a activității de audit public 
intern prin subdimensionare fata de complexitatea si volumul 
activităților auditate;    
 
Nesupunerea CFPP a unor proiecte de operațiuni care fac 
obiectul controlului financiar preventiv;   
 
Nerespectarea cerințelor generale și specifice de control 
intern în cadrul entității verificate, prevăzute de normele legale 
în vigoare;  

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

 

Modul de stabilire, 
evidenţiere şi urmărire a 
încasării veniturilor 
bugetare, în cuantumul şi 
la termenele stabilite de 
lege 

Nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea veniturilor din taxa 
pentru eliberarea autorizației de excavări, în sumă de 85.461 
lei;   
 
Păgubirea bugetului prin pierderile patrimoniale provenite din 
neurmărirea veniturilor în termenele legale de prescripție cu 
suma de 9.455 lei;  
 
Nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea veniturilor din 
tariful de gestionare pentru fondul cinegetic, de 684 lei;  
 
Nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea veniturilor din 
redevență datorate de operatorul de salubrizare a comunei, de 
4.285 lei;  
 
Neaplicarea măsurilor de executare silită, conform 
prevederilor legale și normelor de aplicare ale acestora;  
 
Neefectuarea de inspecții fiscale asupra legalității și 
conformității declarațiilor depuse de contribuabili, persoane 
fizice/juridice;  
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- 
 
 

- 
 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

Neefectuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale la 
termenul prevăzut de lege;    
 
Alocarea de sprijin financiar unor unități de cult fără bază 

legală, în sumă de 3.390 lei;  

Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat cu 
compensații în bani a concediului de odihnă, în sumă de 
3.144 lei;  

- 
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Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat cu lucrări de 
reparații curente neexecutate, în sumă de 716 lei;   
 
Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat pentru 
obiectivul de investiție ,,Construire Centru Medical, sat 
Podoleni, comuna Podoleni, Județul Neamț”, în sumă de 
17.772,81 lei;  
 
Efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate 
nejustificat la obiectivul de investiții „Modernizare străzi în 
comuna Podoleni, jud. Neamț”, în sumă de 828.587,37 lei;  
 
Neurmărirea predării deșeurilor colectate la groapa de gunoi 

autorizată;  
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828 
 
 

- 
 

 

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

 Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare. 
 

 
 
 
 
 

 
                                                           
 


