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CAMERA DE CONTURI NEAMŢ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunilor de audit financiar și control 

desfășurate la U.A.T.C. TARCĂU 
           

 
1.1. Denumirea acțiunii de audit financiar efectuată: Auditul financiar asupra contului de execuţie 
pe anul 2016 
1.2. Denumirea acțiunii de control efectuată: Verificări cu privire la aspectele legate de 
gestionarea elementelor patrimoniale ale entității 
 
2.1. Perioada efectuării acțiunii de audit financiar: 30.10. – 29.11.2017 
2.2. Perioada efectuării acțiunii de control: 04.12. – 08.12.2017 
    

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) 16.405 23.265 19.946 121,6 85,7 

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

1.740 2.467 1.559 89,6 63,2 

2.Cote și sume defalcate din impozitul 
pe venit  

857 1.124 1.100 128,4 97,9 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată 2183 

1.476 2.097 2.070 140,2 98,7 

4.Subvenţii de la alte nivele ale 
administrației publice 

12.332 17.304 15.173 123 87,9 

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

- 273 44 - 16,1 

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

16.590 23.313 19.733 118,9 84,6 

1.Cheltuieli de personal 1.735 1.946 1.854 106,9 95,3 

2.Bunuri şi servicii  1.440 2.800 1.974 137,1 70,5 

3. Dobânzi 40 40 29 72,5 72,5 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă 20 20 - - - 

6. Transferuri între unități ale 
administrației publice 

0 48 48 - 100 

7. Alte transferuri - - - - - 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile 

149 274 180 120,8 65,7 

9. Asistență socială 420 541 455 108,3 84,1 

10. Alte cheltuieli 50 110 90 180 81,8 

11.Cheltuieli de capital 12.612 17.410 14.979 118,8 86 

12. Operaţiuni financiare 124 124 124 100 100 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) - 185 - 4.800 213   
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4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                                mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri financiar-

contabile 

1. UATC Tarcău - activitatea proprie 125 175 39.629 

2. Ordonatorul terțiar din subordine - Şcoala 
Gimnazială ,,Iulia Hălăucescu’’ 

- - - 

Total sume  125 175 39.629 

 
 
5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

 
- Nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă rezultatele 
reevaluarii elementelor patrimoniale  
 
- Neevidențierea in conturi speciale a garanţiilor de bună execuţie 
constituite  
 
- Abaterii privind controlul arieratelor – sume restante provenind 
din alte cauze 

39.554 
 
 

 
- 
 
 

14 

Organizarea, 
implementarea şi 
menţinerea sistemelor 
de management şi 
control intern 

 
- Neconstituirea unei structuri cu atribuţii de monitorizare, 
coordonare şi îndrumare metodologică cu privire la 
implementarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control 
intern/managerial  

 
 

- 
 
 
 
 

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

- Nerespectarea reglementarilor legale privind stabilirea si 
evidentierea taxei/impozitului pe mijlocul de transport 
datorata/datorat de catre persoanele fizice si juridice  
 
 
- Nestabilirea, neevidentierea si neurmarirea incasarii veniturilor 
din taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari 
necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice,exploatarilor 
de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si 
altor exploatari  
 
 
- Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidentiere si 
urmarire a veniturilor datorate bugetului local privind 
neînregistrarea amenzilor contravenţionale 
 
 
 
- Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidentiere si 
urmarire a veniturilor datorate bugetului local privind scăderea din 
evidenţă a unor creanţe prescrise 
 
 

4 
 
 
 
 

121 
 
 
 
 
 
 

4 
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Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alte abateri privind angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
materiale - plata unui proiect pentru amenajare teren de sport de 
la alt capitol 
 
- Alte abateri privind angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
materiale - efectuarea de cheltuieli pentru culte cu nerespectarea 
anumitor prevederi legale 
 
- Decontarea eronata a cheltuielilor de cazare (documente 
justificative prezentate, nivelul structurilor de primire turistice)  
 
- Efectuarea de plăţi pentru produse/lucrari/servicii, neexecutate/ 
nerecepţionate/in cantitatea facturată şi plătită  
 
Alegerea incorecta a procedurii de achiziție publică, fără 
respectarea pragurilor valorice prevăzute de lege  
 
- Divizarea valorii obiectivului de investiție, eludându-se astfel 
prevederile legale 

12 
 
 
 
 

45 
 
 

2 
 
 

164 
 
 

- 
 
 

- 

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

 Actele sunt în curs de valorificare. 


