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CAMERA DE CONTURI NEAMT 
 

 
Sinteza 

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

    
 

1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuție bugetară pe 
anul 2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 27.03. – 25.04.2017 
3. Informații sintetice privind indicatorii bugetari ai entității verificate 

                                                                                                                              mii lei  
  

Prevederi 
inițiale 

Prevederi 
definitive 

Încasări/ 
Plăti 

efectuate 

% din 
prevederi 

inițiale 

% din 
prevederi 
definitive 

 1 2 3 4 5 

A.VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 2.153 3.518            3.705 172,0 105,3 
1.Venituri din impozite, taxe, contribuții, alte 
vărsăminte, alte venituri 

350 349 716 204,5 205,1 

2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 577 681 625 108,3 91,7 
3.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată 

1.176 1.542 1.442 122,6 93,5 

4.Subventii de la alte nivele ale administrației 
publice 

50 946                922 1.844,0 97,4 

5.Sume primite de la UE/alți donatori în contul 
plăților efectuate si prefinantări 

- - - - - 

B.CHELTUIELI-TOTAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 2.153 3.887 3.355 155,8 86,3 

1.Cheltuieli de personal 1.434 1.481 1.414 98,6 95,5 
2.Bunuri si servicii 489 972 771 157,6 79,3 
3. Dobânzi - - - - - 
4. Subvenții - - - - - 
5. Fonduri de rezervă - - - - - 
6. Transferuri între unități ale administrației 
publice 

50 50 50 100,0 100,0 

7.Alte transferuri - - - - - 
8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

- - - - - 

9. Asistentă socială 162 162 127 78,3 78,3 
10. Alte cheltuieli - 40 40 - 100,0 

11.Cheltuieli de capital 18 1.182 953 5.294,4 80,6 
12. Operațiuni financiare - - - - - 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) 0 -369 350   
 

                                                 
 

4. Structura si sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                   mii lei 
 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri 
financiar-
contabile 

1. UAT Comuna   Războieni  - activitatea proprie 2 89 46 

2. Ordonatorul terțiar – Școala Gimnazială  ”Constantin 
Virgil Gheorghiu” Războieni     

- 3 - 

Total sume  2 92 46 
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5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Exactitatea si realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- Neconstituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 
consiliului local  
 
-   Nerespectarea de către ordonatorul de credite a bugetului 
local a obligativității publicării pe pagina de internet a unității 
administrativ teritoriale a informațiilor prevăzute de art. 76^1 
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  
 
- Neconcordante între încasările din contul de execuție emis 
de Trezoreria Piatra Neamț si cele din situația încasărilor 
emisă de UAT- Comuna Războieni.  
 
- Neevidențierea în conturi speciale a garanțiilor de bună 
execuție constituite. 
 
- Înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri 
aparținând domeniului public sau privat al UAT  
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 

17 

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

     
- Neelaborarea raportului anual asupra sistemului de control 
intern/managerial de către conducătorul entității cu 
respectarea reglementărilor legale. 
 
- Neimplementarea controlului intern managerial conform 
prevederilor legale, la ordonatorul terțiar de credite. 
 
- Nesupunerea CFPP a unor proiecte de operațiuni care fac 
obiectul controlului financiar preventiv. 
 
 - Neorganizarea compartimentului de audit intern conform 
prevederilor din Legea nr. 672/2002 privind auditul public 
intern. 

 
- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

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

-  Nestabilirea corecta a nivelului redevenței, potrivit 

prevederilor contractuale. 

 - Nu s-a stabilit si nu a fost încasată taxa pentru 

eliberarea/vizarea autorizației privind desfășurarea activității 

de alimentație  publică . 

 

- Nestabilirea, neevidențierea, neîncasarea taxei pentru 

eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei activități 

economice și taxa de firmă . 

1 
 
 

1 
 
 
 

0 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

  - Nu a fost efectuată inventarierea tuturor elementelor 
patrimoniale la termenul prevăzut de lege . 
 
- Efectuarea inventarierii patrimoniului prin nerespectarea în 
totalitate a prevederilor legale la ordonatorul terțiar de 
credite. 
 
- Stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a 
sporurilor, premiilor si a altor drepturi acordate funcționarilor 
publici, personalului contractual, persoanelor cu funcții de 
conducere . 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

9 
 
 
 
 



3 

 

 
- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale . 
 
- Neconstituirea garantei de bunǎ execuție ȋn cuantumul si la 
termenul legal .   
  
- Nerespectarea obligației privind utilizarea mijloacelor 
electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si 
pentru realizarea achizițiilor directe. 
 
- Nerespectarea regulilor de estimare a valorii contractelor si 
de selectare a procedurii de atribuire a contractului de 
achiziție . 
 
- Efectuarea de plăti pentru ”Ziua Războienilor” fără existenta 
documentelor justificative, întocmite conform legii, care să 
ateste exactitatea si realitatea sumelor datorate . 
 
- Asumarea de cheltuieli supraevaluate la obiectivul de 
investiții ”Modernizare drumuri comunale DC 95 si DC 195 în 
comuna Războieni”. 
 
- Efectuarea de cheltuieli supraevaluate de transport la 
obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri comunale DC 95 
si DC 195 în comuna Războieni”. 
 
- Efectuarea de cheltuieli cu cantități de mixtură asfaltică 
supraevaluate la obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri 
comunale DC 95 si DC 195 în comuna Războieni” . 
 
 - Nerecuperarea de la FNUASS a indemnizațiilor pentru 

incapacitate de muncă plătite angajaților, care depășesc 

valoarea contribuțiilor lunare.  

 
13 

 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
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6. Măsurile dispuse si recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
 

- constituirea fondului de rezervă bugetară, în limitele prevăzute de art.36 din Legea 
finanţelor publice locale nr.273/2006; 

- publicarea pe paginile de internet ale UATC Războieni a tuturor documentelor şi 
informaţiilor prevăzute de art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

- identificarea și corectarea erorilor din evidenta contabilă și din situațiile financiare, 
întreprinderea măsurilor pentru înregistrarea corectă a operațiunilor și întocmirea situațiilor 
financiare în conformitate cu prevederile legale; 

- întocmirea contului de execuție bugetară după verificarea corelației dintre evidenta 
analitică pe plătitor, furnizată de sistemul informatic, cu extrasul de cont privind veniturile încasate 
prin trezoreria statului; 

- implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern, conform 
Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, 
atât la ordonatorul principal de credite cât și la ordonatorul terțiar  Școala Gimnazială Constantin 
Virgil Gheorghiu - Războieni; 

- înlăturarea neregulilor constatate în activitatea de organizare a controlului financiar 
preventiv propriu; 

- organizarea activității de audit intern conform prevederilor din Legea nr. 672/2002 privind 
auditul public intern; 

- extinderea verificărilor pentru stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor din concesiuni,  
precum şi încasarea redevenței; 
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- extinderea verificărilor pentru stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor precum şi 
încasarea veniturilor reprezentând: taxa pentru eliberarea/vizarea autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație  publică; taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei 
activități economice; taxa de firma. 

- organizarea şi efectuarea inventarierii în conformitate cu prevederile Ordinului 

nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii tuturor 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, atât la ordonatorul principal de 

credite cât și la ordonatorul terțiar  Școala Gimnazială  "Constantin Virgil Gheorghiu" – Războieni; 

- constituirea garanției de bunǎ execuție ȋn cuantumul și la termenul legal; 

- respectarea etapelor în desfășurarea achizițiilor publice, conform prevederilor legale; 

- regularizarea angajamentelor asumate nelegal, aferente obiectivul de investiții 

”Modernizare drumuri comunale DC 95 si DC 195 în comuna Războieni”; 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului cauzat de  stabilirea eronată a drepturilor 

salariale; 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, cauzat de efectuarea unor plăti fără 

respectarea prevederilor contractuale; 

- stabilirea întinderii şi recuperarea, cauzat de efectuarea de plăţi fără existența 

documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea sumelor 

datorate; 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând efectuarea de cheltuieli 

supraevaluate de transport la obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri comunale DC 95 si DC 

195 în comuna Războieni”; 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând efectuarea de cheltuieli cu 

cantități de mixtură asfaltică supraevaluate  la obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri 

comunale DC 95 si DC 195 în comuna Războieni”; 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând  contravaloarea zilelor de 

concediu medical care depășesc 5 zile de incapacitate temporară de muncă ce  nu au fost 

recuperate din FNUASS, respectiv de la Casa de asigurări de sănătate Neamț. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


