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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  

desfășurate la U.A.T.C. SECUIENI 
          

 
1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar asupra contului anual de execuție 
bugetară pe anul 2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit financiar: 15.05. – 16.06.2017 
 
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) 
             3.725 gfgyy 3.725.000              4.809              4.539 121,8 94,4 

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

1.134 1.166 1.018 89,8 87,4 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  
1.172 1.324 1.224 104,4 92,4 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  
1.392 2.155 2.143 153,9 99,4 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

27 164 154 570,4 93,7 

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) 

4.205 5.289 4.130 98,2 78,1 

1.Cheltuieli de personal 1.509 1.876 1.852 122,7 98,7 

2.Bunuri şi servicii  938 1.043 789 84,1 75,6 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă 40 96 - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 40 47 46 115,0 97,9 

7. Alte transferuri - 7 7 - 100 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

220 322 307 139,4 95 

9. Asistență socială - 333 99 - 29,8 

10. Alte cheltuieli 39 88 75 192,3 85,2 

11.Cheltuieli de capital 1.419 1.477 955 67,3 64,6 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -480 -480 409 - - 
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4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Secuieni - activitatea proprie 23 1 58 

2.Ordonatorul terțiar din subordine - 
Școala Gimnazială Secuieni 

- - 1 

Total sume  23 1 59 

 

 
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) 

1. Lipsa unor instrumente de control intern (procedeu, mijloc 
sau acțiune stabilite și implementate pentru menținerea unui 
bun control asupra funcționării entității în ansamblul ei)  
 

- 

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

2. Nerespectarea reglementărilor legale privind stabilirea şi 

evidenţierea taxei/impozitului pe mijlocul de transport 

datorată/ datorat de către persoanele fizice şi juridice 

 

3. Neaplicarea 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 1.185.287 lei 

 

4. Nerespectarea dispoziţiilor legale privind regularizarea în 
anii 2013 – 2015 a taxelor pentru eliberarea autorizațiilor de 
construire la terminarea lucrărilor sau la expirarea termenului 
de executare 
 
5. Neimpunerea la plata impozitului pe clădiri a persoanelor 

fizice ce au dobândit în proprietate clădiri prin construire în 

baza autorizațiilor eliberate de comuna Secuieni 

 

6. Neînregistrarea în evidența analitică pe plătitor și 
neurmărirea la încasare a veniturilor din amenzi 
contravenționale primite de UATC Secuieni pe parcursul 
anului 2016  
 
7. Referitor la disfuncționalitățile observate în cadrul 
programului informatic de administrare a impozitelor și taxelor 
locale - Existenţa în baza de date administrată de organele 
fiscale a unor informaţii eronate privind datele de la care unele 
creanţe fiscale devin exigibile  
 
8. Neorganizarea de către UATC Secuieni a activității de 
inspecție fiscală în domeniul impozitelor, taxelor și a altor 
venituri pentru a căror administrare sunt competente, potrivit 
legii  
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9. Nerespectarea modului de anulare a debitelor din amenzi  
 

 

58 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

10. Cu privire la 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 in vigoare la data 
plății (cheltuieli de capital) 
 
11. Efectuarea inventarierii patrimoniului prin nerespectarea în 
totalitate a prevederilor legale – ordonator terțiar 

 

1 
 
 
 
 

1 

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

- stabilirea și implementarea 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; 

- extinderea verificărilor pentru identificarea cazurilor de nestabilire sau stabilire incorectă a 
impozitelor şi taxelor pe mijloacele de transport,  precum şi încasarea acesteia; 

- aplicarea 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; 

- extinderea verificărilor pentru stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor precum şi 
încasarea veniturilor reprezentând: diferenţă regularizare taxă autorizaţie de construire; impozit pe 
clădiri; amenzi contravenționale. 

- respectarea ordinii stingerii obligațiilor fiscale, în conformitate cu prevederile art.165, alin. 
(1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul fiscal; 

- 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; 

- extinderea verificărilor pentru identificarea cazurilor  de anulare a debitelor din amenzi,  
precum şi încasarea acestora constatate la audit; 

- 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,  la ordonatorul terțiar Şcoala 
Gimnazială Comuna Secuieni; 

- stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului, reprezentând cheltuieli nelegale. 


