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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de control 

desfășurate la U.A.T.C. POIANA TEIULUI 
           

 
1. Denumirea acțiunii de control efectuată: Controlul legalității contractării sau garantării, precum 
şi a utilizării şi rambursării finanțărilor rambursabile  
 
2. Perioada efectuării acțiunii de control: 27.03. – 28.04.2017 
 
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) 16.350 18.029 9.067 55,5 50,3 

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

966 966 911 94,3 94,3 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  635 880 886 139,5 100,7 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  2.194 3.528 3.511 160,0 99,5 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

107 207 2.894 2704,7 1398,1 

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

12.448 12.448 865 6,9 6,9 

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

17.686 19.365 8.869 50,1 45,8 

1.Cheltuieli de personal 2.819 3.362 3.227 114,5 96,0 

2.Bunuri şi servicii  602 1.050 947 157,3 90,1 

3. Dobânzi 0 10 10 - 100,0 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă - - - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice - - - - - 

7. Alte transferuri 140 190 174 124,3 91,6 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

13.784 12.688 2.717 19,7 21,4 

9. Asistență socială 341 363 338 99,1 93,1 

10. Alte cheltuieli - - - - - 

11.Cheltuieli de capital 0 606 360 - 59,4 

12. Operaţiuni financiare-rambursari credite - 1.096 1.096 - 100,0 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -1.336 -1.336 198 - - 

 

4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                    mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

UATC Poiana Teiului – activitate proprie - - - 

Total sume  - - - 
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5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

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

- Nepublicarea pe pagina de internet a UATC Poiana Teiului 

informații referitoare la datoria publică, respectiv plățile 

efectuate din finanțarea rambursabilă contractată și dobânzile 

aferente finanțării rambursabile. 

 

 

 
- 

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

 
- emiterea unei noi hotărâri de consiliu local pentru aprobarea organigramei și statului de 

funcții, actualizate cu noile modificări apărute; 
- publicarea pe pagina de internet a entității a tuturor datelor și informațiilor prevăzute de 

cadrul legislativ în vigoare. 
 

 


