
1 

 

 CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  

desfășurate la U.A.T.C. SĂBĂOANI 
          

 
1.Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar asupra contului anual de execuție 
bugetară pe anul 2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 23.06. – 14.07.2017 
 
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) 11.923 13.786 12.490 104,8 90,6 

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

2.210 2.401 1.792 81,1 74,6 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  2.294 2.248 2.026 88,3 90,1 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  6.593 7.825 7.688 116,6 98,2 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

826 976 648 78,5 66,4 

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

- 336 336 - 100 

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

13.512 15.707 11.347 84 72,2 

1.Cheltuieli de personal 5.990 6.431 5.905 98,6 91,8 

2.Bunuri şi servicii  2.873 2.913 1.987 69,2 68,2 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă 60 60 - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 60 60 40 66,7 66,7 

7. Alte transferuri 10 175 170 1.700 97,1 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

75 1.216 62 82,7 5,1 

9. Asistență socială 872 921 713 81,8 77,4 

10. Alte cheltuieli 166 166 113 68,1 68,1 

11.Cheltuieli de capital 3.406 3.765 2.357 69,2 62,6 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -1.589 -1.921 1.143 - - 

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Săbăoani - activitatea proprie 1 37 - 

2.Ordonatorul terțiar din subordine – Liceul 
Teoretic ”Vasile Alecsandri” Săbăoani 

- - - 

Total sume  1 37 - 
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5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- Înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a unor bunuri 
aparţinând domeniului public sau privat al UAT 

- 

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

- Nu au fost actualizate programele de dezvoltare a sistemului 
de control intern/managerial care are datoria de a iniţia, aplica 
şi dezvolta controale adecvate de supraveghere a activităților, 
operațiunilor și tranzacțiilor în scopul realizării eficace a 
acestora 

- 

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

- Neaplicarea tuturor procedurilor de executare silită 
reglementate de lege până la încasarea efectivă a creanţelor 
cuvenite bugetului local, fapt ce a generat înregistrarea la 
finele anului 2016 a unor creanţe  neîncasate (rămăşiţă) de 
1.457.845 lei  
 
- Neorganizarea de către UATC Săbăoani a activității de 
inspecție fiscală în domeniul impozitelor, taxelor și a altor 
venituri pentru a căror administrare sunt competente, potrivit 
legii  
 
- Necalcularea, neevidențierea, neurmărirea și neîncasarea 
majorărilor de întârziere aferente redevențelor neachitate la 
termenul prevăzut în contractele de concesiune 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
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Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin 
nerespectarea în totalitate a prevederilor legale  
 
- Nu a fost efectuată reevaluarea elementelor patrimoniale la 
termenele prevăzute de lege  
 
- Neperceperea de penalități de întârziere aferente plăților 
nelegale efectuate către SC Occidental Construct SRL 
Roman, ca urmare a acceptării la plată a unor documente 
justificative ce cuprind operațiuni ce nu corespund realității la 
data întocmirii lor (lucrări neexecutate în totalitate la data 
întocmirii situațiilor de plată)  
 
- Plăţi peste normele, cotele sau baremurile legale - plata 
nelegală a cotei de contribuții de asigurări sociale decontată 
prin situațiile de lucrări în procent de 20,8% și nu în procent 
de 15,8 %, cât era în vigoare la data plății (cheltuieli de 
capital)  
 
- Nerespectarea prevederilor legale referitoare la consumul de 
carburanţi, de materiale de întreţinere, asigurări auto, parc 
auto  
 
- Neperceperea de penalități de întârziere aferente plăților 
nelegale efectuate către SC Darcons SRL, ca urmare a 
acceptării la plată a unor documente justificative ce cuprind 
operațiuni ce nu corespund realității la data întocmirii lor 
(lucrări neexecutate în totalitate la data întocmirii situațiilor de 
plată )  

- 
 
 

- 
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- Nerespectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractul 
de achiziţie publică referitoare la cantitatea şi calitatea 
lucrărilor executate și/sau la termenele stabilite  
 
- la nivelul ordonatorului terțiar de credite Liceul Teoretic 
”Vasile Alecsandri” Săbăoani: Neîntocmirea programului anual 
al achiziţiilor publice în structura legal aprobată  
 
 

 
1 
 
 
 

- 

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

 

- corectarea erorilor din evidenta contabilă, înregistrării corecte a operațiunilor de intrare a 
elementelor patrimoniale și întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu prevederile legale. 

- stabilirea și împlementarea unor instrumente de control intern precum și implementarea 
procedurilor de lucru pentru realizarea sarcinilor, exercitarea competentelor şi angajarea 
responsabilităţilor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial al entităților publice; 

- dispunerea  măsurilor de executare silită, gradual,  în condiţiile şi la  termenele prevăzute 
de Codul de procedură fiscală, în vederea stingerii obligațiilor fiscale  și întocmirea dosarelor de 
insolvabilitate, acolo unde este cazul. 

- efectuarea periodică a inspecţiilor fiscale pentru verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de 
impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora. 

- urmărirea la încasare a tuturor categoriilor de venituri cuvenite bugetului local, în condițiile 
si la termenele prevăzute prin clauzele contractuale. 

- 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.  

- efectuarea reevaluării în conformitate cu prevederile O.G.81/2003 privind reevaluarea și 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările si completările 
ulterioare. 

- întocmirea programului anual al achizițiilor publice în structura legal aprobată, la 
ordonatorul terțiar de credite Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”Săbăoani.  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând penalități cuvenite bugetului 
finanțator pentru perioada imobilizării resurselor financiare .  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând plata eronată a cotei de 
contribuții de asigurări sociale decontată prin situațiile de lucrări . 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, cauzat de nerespectarea prevederilor 
legale referitoare la consumul de carburanți .  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, cauzat de neperceperea de penalități de 
întârziere aferente unor plăti nelegale.  

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, cauzat de  utilizarea ineficientă a fondurilor 
publice, prin acceptarea la plată de lucrări executate în perioada de notificare a deficientelor. 

 
 

 


