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Sinteza 

rezultatelor acțiunii de audit financiar 
desfășurate la U.A.T.C. ȚIBUCANI 

         
1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuție bugetară pe 
anul 2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 01.08. – 25.08.2017 
 
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+6) 12.645 13.455 13.447 106,3 99,9 

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

 
553 

 
553 606 

 
109,5 

 
109,5 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe 
venit  

721 691 690 95,7 99,8 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată  

2.549 3.012 2.996 117,5 99,5 

4. Venituri din capital - - - - - 

5.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

8.822 9.199 8.904 101,4 97,2 

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

- - 251 - - 

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

14.942 15.752 13.162 88,1 83,5 

1.Cheltuieli de personal 2.244 2.648 2.596 115,7 98,0 

2.Bunuri şi servicii      887 1.085 830 93,5 76,5 

3. Dobânzi                    -                 -                 -           -             - 

4. Subvenţii - - -  - - 

5. Fonduri de rezervă - - - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației 
publice    

107 107 100 93,5 93,5 

7.Alte transferuri - - - - - 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

542 542 542 100 100 

9. Asistență socială 276 266 237 85,8 89,0 

10. Alte cheltuieli - - - - - 

11.Cheltuieli de capital    10.886 11.104 8.857 81,4 79,8 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -2.297 -2.297 285 - - 

                                                                                                                                           

 
 
 
 



4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  
                                                                                                                                                                                                           
mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri financiar-

contabile 

1.UATC Țibucani - activitatea proprie 9 1.649 15.252 

2.Ordonatorul terțiar din subordine- Școala 

Gimnazială nr.1 Țibucani 

- - - 

Total sume  9 1.649 15.252 

 
5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicaţii succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Elaborarea şi 
fundamentarea proiectului 
de buget pe anul 2016, 
precum şi autorizarea, 
legalitatea şi necesitatea 
modificărilor aduse 
bugetului aprobat;  

-  nu au fost înscrise distinct în proiectul de buget creditele 
de angajament şi creditele bugetare pentru acţiunile 
multianuale, și implicit nu au fost supuse aprobării Consiliului 
local;  

 
- nesupunerea, trimestrial, spre analiză şi aprobare autorităţii 

deliberative, execuţia bugetelor proprii în conformitate cu 
reglementările legale;  

 
- neconstituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

consiliului local;  
- achiziționarea unor studii şi proiecte care, la data 

controlului, nu s-au materializat în obiective de investiţii în 
folosul comunității locale, estimate la 138.260 lei;   

- 

 

- 

 

- 

 

 

   138 

Exactitatea şi realitatea 
datelor reflectate în 
situaţiile financiare 

- înregistrarea eronată în evidența contabilă a activelor fixe 
necorporale, în valoare de 519.099,22 lei;  

 
- înregistrarea eronată în evidența contabilă și neținerea 

evidenței analitice a bunurilor aparținând domeniului public sau 
privat al UAT, în valoare de 14.456.893 lei; 

519 
 
 

14.457 

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

- nerespectarea cerințelor generale și specifice de control 
intern în cadrul entității verificate, prevăzute de normele legale 
în vigoare;  

 
 - nesupunerea CFPP a unor proiecte de operaţiuni care fac 

obiectul controlului financiar preventiv (contracte de achiziție 
publică, ordine de deplasare);  

 
     - neorganizarea și nefuncționarea activității de audit public 
intern; 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

 

Modul de stabilire, 
evidenţiere şi urmărire a 
încasării veniturilor 
bugetare, în cuantumul şi 
la termenele stabilite de 
lege 

- neconcordanţă între creanțele restante din lista de 
rămășiță din registru partizi și lista de rămășiță raportată prin 
situațiile financiare, în valoare de  15.027 lei;  

- nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea veniturilor 
din redevență datorate de operatorul de salubrizare a 
comunei, S.C. Agmady SRL, Ceahlău, de 3.742 lei;  

- păgubirea bugetului prin pierderile patrimoniale 
provenite din neurmărirea veniturilor în termenele legale de 
prescripție, cu suma de 26.254,10 lei;  

- nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea impozitului 
pe terenul dat în folosință gratuită, în sumă de 776,54 lei;  

15 
 
 
 

4 
 

26 
 
 

1 
 



      - nerespectarea prevederilor legale privind acordarea 
scutirilor și facilităților la plata impozitelor și taxelor locale, venit 
suplimentar de 4.145 lei;  

 - nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea veniturilor din 
tariful de gestionare pentru fondul cinegetic situat pe teritoriul 
UAT Comuna Țibucani;  

- nu s-a întocmit și ținut la zi registrul agricol, sursă 
importantă de date pentru contribuabili;  
       - nu au fost efectuate inspecţii fiscale;  

- neaplicarea măsurilor de executare silită, conform 
prevederilor legale și normelor de aplicare ale acestora;  
        - neconcesionarea tuturor suprafețelor de pășuni;  

 
4 
 
 

- 
 

- 
- 
 

- 
 

- 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

   - efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin 
nerespectarea in totalitate a prevederilor legale;  
    - neînregistrarea în evidența contabilă și nevalorificarea 
rezultatelor inventarierii cu privire la lipsa în gestiune 
constatată de 17.398 lei;  
    - efectuarea de cheltuieli privind consumul de energie 
electrică care nu sunt strict legate de activitatea unității 
administrativ teritoriale, de 14.969,23 lei;  
     - angajament asumat nelegal la obiectivul de investiții 
“Construcția unei Baze sportive noi model Tip 1, în satul 
Davideni, comuna Țibucani, jud. Neamț”, în sumă de 
32.979,93 lei;  
     - obligație de plată asumată nelegal la obiectivul de 
investiții“Construcția unei Baze sportive noi model Tip 1, în 
satul Davideni, com. Țibucani, jud. Neamț”, de 76.993,25 lei;  
     - efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate 
nejustificat la obiectivul de investiții“Construcția unei Baze 
sportive noi model Tip 1, în satul Davideni, com. Țibucani, jud. 
Neamț”, de 120.843,05 lei;  
    - stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a 
sporurilor, premiilor şi a altor drepturi acordate funcţionarilor 
publici, personalului contractual, persoanelor cu funcţii de 
conducere, în sumă de 71.658 lei;   
     - stabilirea eronată a altor drepturi acordate funcţionarilor 
publici, personalului contractual, persoanelor cu funcţii de 
conducere, în sumă de 3.765;    
    - efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de 
legislația in vigoare, plătite fostei contabile, în sumă de  13.594 
lei;  
     - efectuarea de plăți pentru lucrări neexecutate în cantitatea 
facturată și plătită la obiectivul de investiții ”Înființarea rețea de 
alimentare cu apă în comuna Țibucani, jud Neamț”, în sumă de 
262.719 lei;   
     - cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat la 
obiectivul de investiții ”Înființarea rețea de alimentare cu apă în 
comuna Țibucani, jud Neamț”, de 1.056.983 lei;  
     - cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat cu 
servicii de consultanță, în sumă de 33.839 lei;  
     - efectuarea de plăți pentru servicii de arhivare neexecutate 
în cantitatea facturată și plătită, în sumă de 17.900 lei;  
     - cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat cu 
servicii de metronet, în sumă de 2.745 lei;  
     - cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat cu 
achiziționarea unor programe informatice cât și neînregistrarea 
acestora în contabilitate în sumă de 3.303 lei; 
     - înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor 
programe informatice pe cheltuieli în loc de active fixe 
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necorporale, în sumă de 12.886,26 lei;  
      - efectuarea de plăți pentru servicii de reprezentare juridică 
neexecutate în cantitatea facturată și plătită, în sumă de 3.300 
lei;  
     - efectuarea de plăți pentru servicii de reparații iluminat 
public neexecutate în cantitatea facturată și plătită în sumă de 
1.494 lei;  
 

 
2 
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6. Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
 

- înscrierea, distinct, în buget a creditelor de angajament si a creditelor bugetare pentru 
acțiunile multianuale si supunerea aprobării acestora de către autoritatea deliberativă, în 
conformitate cu prevederile legale.  

- prezentarea în ședință publică, spre analiză si aprobare autorității deliberative, 
execuția bugetului, conform art.49 alin. (12) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 

- constituirea fondului de rezervă  bugetară,  conform art.36 din Legea finanțelor publice 
locale nr.273/2006. 

- inventarierea studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de 
investiții neîncepute în vederea stabilirii priorităților din programele de dezvoltare, concomitent 
cu identificarea surselor de finanțare atât din bugetul local cât si din surse externe astfel încât 
să se asigure realizarea obiectivelor de investiții în concordantă cu proiectul inițial si necesitățile 
comunității locale. 

- identificarea si corectarea erorilor din evidenta contabilă si din situațiile financiare, 
înregistrării corecte a operațiunilor si întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu 
prevederile legale. 

- organizarea, implementarea si menținerea sistemelor de management si control 
intern, organizarea controlului financiar preventiv propriu, precum si organizarea activității de 
audit intern, conform prevederilor legale. 

- verificarea corelației dintre lista de rămășiță înregistrată în registrul partizi, cu lista de 
rămășiță raportată prin situațiile financiare si clarificarea diferențelor constatate. 

- stabilirea, înregistrarea si urmărirea încasării redevenței datorate de operatorul de 
salubritate, precum si încasarea acesteia. 

- extinderea verificărilor pentru stabilirea, urmărirea si încasarea veniturilor, 
reprezentând taxă teren, precum si încasarea acesteia. 

- respectarea prevederilor legale privind acordarea scutirilor si facilităților la plata 
impozitelor si taxelor locale, precum si încasarea acestora. 

- stabilirea, înregistrarea si încasarea dreptului de creanță  din tariful de gestionare 
pentru fondul cinegetic situat pe raza U.A.T.C. Tibucani. 

- Completarea si tinerea la zi a registrului agricol, atât în format letric, cât si în format 
electronic; 

- verificarea concordantei dintre cele două forme de registru agricol; 
- verificarea concordantei dintre Registrul de rol nominal unic si Registrul agricol. 
- efectuarea de inspecții fiscale asupra legalității si conformității declarațiilor depuse de 

contribuabili, persoane fizice/juridice, în conformitate cu Codul de procedură fiscală.  
- în cazul neachitării în termenul legal de la comunicarea somațiilor a sumelor datorate 

bugetului local, procedarea la inițierea si aplicarea celorlalte măsuri de executare silită 
prevăzute de Codul de procedură fiscală.  

- punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul public al comunei,  si pentru folosirea 
eficientă a acestora în concordantă cu reglementările în vigoare. 

- organizarea si efectuarea inventarierii în conformitate cu prevederile Ordinului 
nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii tuturor 
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.  



- inventarierea tuturor activelor fixe necorporale de la nivelul comunei Tibucani si 
înregistrarea acestora conform planului de conturi aplicabil instituțiilor publice. 

- stabilirea întinderii si recuperarea prejudiciului, cauzat de darea în folosință gratuită a 
unor suprafețe de terenuri proprietate publică a comunei.  

- stabilirea întinderii si recuperarea prejudiciului cauzat de lipsa în gestiune a unor 

bunuri.  

- stabilirea întinderii si recuperarea prejudiciului cauzat de plata unor cheltuieli care nu 

au legătură cu scopul si activitatea unității administrativ teritoriale.  

- stabilirea întinderii si recuperarea prejudiciului reprezentând plata unor cantități de 

lucrări neexecutate sau supraevaluate, precum si regularizarea angajamentelor de plată 

asumate si a obligațiilor asumate nelegal. 

- stabilirea întinderii si recuperarea prejudiciului reprezentând drepturi salariale, stabilite 

eronat.  

- stabilirea întinderii si recuperarea prejudiciului  cauzat de aplicarea eronată a 

prevederilor legale cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  

- stabilirea întinderii si recuperarea prejudiciului  cauzat de efectuarea de cheltuieli de 

personal neprevăzute de legislația in vigoare. 

- stabilirea întinderii si recuperarea prejudiciului  cauzat de plati pentru lucrări 

neexecutate . 

- stabilirea întinderii si recuperarea prejudiciului reprezentând cheltuieli supraevaluate 

sau majorate nejustificat. 

- stabilirea întinderii si recuperarea prejudiciului reprezentând cheltuieli supraevaluate 

sau majorate nejustificat cu servicii de consultantă. 

- stabilirea întinderii si recuperarea prejudiciului reprezentând efectuarea de plati 

pentru servicii de arhivare neexecutate în cantitatea facturată si plătită  

- stabilirea întinderii si recuperarea prejudiciului reprezentând cheltuieli supraevaluate 

sau majorate nejustificat cu servicii de metronet. 

- stabilirea întinderii si recuperarea prejudiciului reprezentând cheltuieli supraevaluate 

sau majorate nejustificat cu achiziționarea unor programe informatice. 

- stabilirea întinderii si recuperarea prejudiciului reprezentând efectuarea de plăți 

pentru servicii de reprezentare juridică neexecutate în cantitatea facturată si plătită. 

- stabilirea întinderii si recuperarea prejudiciului reprezentând efectuarea de plăți 

pentru servicii de reparații iluminat public neexecutate în cantitatea facturată si plătită . 

 


