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CAMERA DE CONTURI NEAMŢ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  

desfășurate la U.A.T.C. SĂVINEŞTI 
           

 
1.Denumirea acțiunii de audit efectuată: auditul financiar asupra contului de execuţie pe anul 
2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 25.09. – 27.10.2017 
    

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) 8.080 8.766 8.938 110,6 102,0 

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

1.784 2.187 2.397 134,4 109,6 

2.Cote și sume defalcate din impozitul 
pe venit  

3.568 3.569 3.568 100 100 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată 2183 

2.625 2.907 2.889 110,1 99,4 

4.Subvenţii de la alte nivele ale 
administrației publice 

103 103 84 81,6 81,6 

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

- - - - - 

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

8.094 8.780 7.616 94,1 86,7 

1.Cheltuieli de personal 3.060 3.001 2.925 95,6 97,5 

2.Bunuri şi servicii  2.785 2.970 2.206 79,2 74,3 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă - - - - - 

6. Transferuri între unități ale 
administrației publice 

80 80 80 100 100 

7. Alte transferuri 54 54 53 98,1 98,1 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile 

- - - - - 

9. Asistență socială 501 694 663 132,3 95,5 

10. Alte cheltuieli 230 230 230 100 100 

11.Cheltuieli de capital 1.384 1.751 1.459 105,4 83,3 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -14 -14 1322 - - 
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4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                                mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri financiar-

contabile 

1.UATC Săvineşti- activitatea proprie 124 48 712 

2. Ordonatorul terțiar din subordine- Şcoala 
Gimnazială ,,I. Gervescu’’ 

- 13 - 

Total sume  124 61 712 

 

 
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  

 
-Nerespectarea obligației ordonatorilor principali de credite de a 
prezenta în ședință publică, în lunile aprilie, iulie și octombrie, 
pentru trimestrul expirat si cel târziu în decembrie, pentru 
trimestrul al patrulea, spre analiză și aprobare de către autoritățile 
deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni   
 
-Neconstituirea fondului de rezervă bugetară  

 
- 
 
 
 
 
 
- 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

 
 - Neevidențierea în conturi speciale a garanțiilor de bună execuție 
constituite  

 
        56 
 
 
        

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

 
- Neaplicarea măsurilor de executare silită, conform prevederilor 
legale și normelor de aplicare ale acestora  
 
- Nerespectarea procedurii privind declararea stării de 

insolvabilitate a debitorilor persoane fizice  

Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidentiere si 

urmarire a veniturilor datorate bugetului local: 

-amenzi neînregistrate în momentul primirii; 

- nu s-au declarat la impozitare clădiri ale căror autorizaţii 

construire au expirat anterior datei controlului; 

-s-au constatat întârzieri la încasarea redevenței la unele 

contracte de concesiune; 

- Nestabilirea și neîncasarea redevenței anuale în cazul unor 

contracte de concesiune; 

 
- 
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Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nu a fost efectuată inventarierea tuturor elementelor patrimoniale 
la termenul prevăzut de lege, atât la ordonatorul principal cât şi la 
ordonatorul terţiar  
 
-Nu a fost efectuată reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale 
la termenul prevăzut de lege 
 
- Alte abateri privind angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

materiale - plata unor lucrări în mod eronat înregistrate la 

categoria de cheltuieli materiale şi nu pe reparaţii capitale, precum 
şi plata unor servicii sportive înregistrată în mod eronat la alt 
capitol. 
 
-Decontarea eronata a cheltuielilor de cazare (documente 
justificative prezentate, nivelul structurilor de primire turistice)  
 
 
- s-au acordat premii în bani persoanelor care au împlinit 50 de 
ani de la căsătorie, fără ca această plată să fie aprobată printr-o 
hotărâre de Consiliu Local şi fără a avea bază legală;  
 
-accize achitate nejustificat  către furnizorul de gaze naturale de 
către ordonatorul terţiar. 
 
-au fost efectuate de către ordonatorul terţiar plăţi fără bază legală 
privind servciile de post implementare a controlului intern 
 
- servicii telefonice supradimensionate efectuate de către 
ordonatorul terţiar; 
 
 
Plăţi nelegale urmare nerespectării clauzelor contractuale privind 
preţurile practicate,actualizarea acestora, cantităţile, articolele din 
ofertele declarate câştigătoare, anexe la contractele încheiate - 
articol de deviz neofertat şi pretins la decontare nejustificat, pentru 
lucrări de ecologizare în comuna Săvineşti executate de SC 
Ruginex Instal 
 
Efectuarea de plăţi pentru produse/lucrări/servicii, neexecutate/ 
nerecepţionate/in cantitatea facturată şi plătită  
 

- 
 

 
 
- 
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Constituirea, utilizarea 
şi gestionarea 
resurselor financiare 
privind protecţia 
mediului, îmbunătăţirea 
calităţii condiţiilor de 
viaţă şi de muncă. 

Alte abateri privind angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
materiale de către ordonatorul terţiar 

- 

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

 

 Actul este în curs de valorificare 


