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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  

desfășurate la U.A.T.C. POIENARI 
           

 
1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar asupra contului de execuţie pe anul 
2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 16.10. – 03.11.2017 
 
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+..+5) 5.008 5.341 4.449 88,8 83,3 

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

186 267 212 114,0 79,4 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  343 335 339 98,8 101,2 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  1.024 1.210 1.198 117,0 99,0 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

3.455 3.529 2.700 78,1 76,5 

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

- - - - - 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 5.162 5.495 4.282 83,0 77,9 

1.Cheltuieli de personal 984 1.024 935 95,0 91,3 

2.Bunuri şi servicii  424 576 390 92,0 67,7 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă - 52 - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 4 10 10 250,0 100,0 

7. Alte transferuri - - - -  

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

- - - - - 

9. Asistență socială 155 169 151 97,4 89,3 

10. Alte cheltuieli - - - - - 

11.Cheltuieli de capital 3.595 3.664 2.796 77,8 76,3 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -154 -154 167 - - 

 
 

4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UAT Poienari - activitatea proprie 52 93 208 

2.Ordonatorul terțiar din subordine – Școala 
Gimnazială Poienari 

1 - 4 

Total sume  53 93 212 
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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  

Nesupunerea, trimestrial, spre analiză şi aprobare autorităţii 
deliberative, execuţia bugetelor proprii în conformitate cu 
reglementările legale; 
 
Nerespectarea de către ordonatorii de credite ai bugetelor 
locale a obligativității publicării în presa locală, pe pagina de 
internet a instituţiei publice sau afişarea la sediul autorităţii 
administraţiei publice a proiectului de buget local; 
  

- 
 
 
 
 

- 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

Neînregistrarea în evidenţa contabilă a UAT, a bunurilor 
primite de către unităţile şcolare de natura patrimoniului 
public al UAT; 
 
Neconcordanţe între evidenţa contabilă analitică cu cea   
sintetică reprezentând suprasolviri; 
 
Înregistrarea eronată a terenului de sport al Școlii în 
categoria Amenajări terenuri 
 
Alte abateri referitoare la înregistrarea veniturilor și 
cheltuielilor pe structura clasificației bugetare reprezentând. 
scutirea eronata a unei amenzi de circulație. 

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

Neorganizarea controlului intern managerial conform 
prevederilor legale; 
 
Neevidențierea în mod distinct, în program a acțiunilor de 
pregătire profesională, atât pentru persoanele cu funcții de 
conducere cât și pentru cele de execuție; 
 
Nu au fost elaborate listele de verificare, în care sunt 
detaliate obiectivele verificării, pentru fiecare operaţiune 
cuprinsă în cadrul specific al entităţii (2.3 din OMFP nr. 
522/2003) Neactualizarea deciziilor privind organizarea şi 
exercitarea CFPP în funcţie de schimbarea personalului 
angajat care exercită viza CFPP şi a noilor proiecte de 
operaţiuni; 
 
Alte abateri constatate privind controlul financiar de gestiune; 
 
Alte abateri constatate privind  auditul public intern. 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 

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

 
Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea scutirilor 
și facilităților la plata impozitelor și taxelor locale unei 
societăți; 
 
Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidenţiere şi 
urmărire a veniturilor datorate bugetului local 50% din arenda 
și amenda neînregistrată; 
 
Neorganizarea de către unitatea administrativ-teritorială a 
activității de inspecție fiscală în domeniul impozitelor, taxelor 
şi al altor venituri pentru a căror administrare sunt 
competente, potrivit legii; 
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Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidenţiere şi 
urmărire a veniturilor datorate bugetului local - Școala 
Gimnazială Poienari; 
 
Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidenţiere şi 
urmărire a veniturilor datorate bugetului local reprezentând 
terenuri arendate - Școala Gimnazială Poienari 

1 
 
 
 

4 
 
        

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

Nu a fost efectuată inventarierea tuturor elementelor 
patrimoniale la termenul prevăzut de lege; 
 
A fost efectuată eronat reevaluarea elementelor patrimoniale 
de natura mașini, utilaje, echipamente; 
 
Neprezentarea tuturor documentelor justificative pentru 
efectuarea plăţilor la investiția Rețea canalizare și apă; 
 
Plata unor situații de lucrări ce cuprind cantități mai mari decât 
cele din ofertă; 
 

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale, reprezentând 
TVA la investiții; 
 
Nerespectarea prevederilor legale privind operațiunile de 
concesionare și/sau închiriere de bunuri proprietate publică – 
Școala Gimnazială Poienari. 

- 
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23 
 
 

66 
 
 
 

- 

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

 

 Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare. 

 


