
CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  

desfășurate la U.A.T.C. TIMIȘEȘTI 
 

1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuţie bugetară pe 
anul 2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 11.10. – 10.11.2017 
 
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) 14.012 15.116 4.970 35,5 32,9 

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

802 802 515 64,2 64,2 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 750 740 741 98,8 100,2 

93,83.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată 

2.605 3.573 3.537 135,8 99,0 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

9.835 9.981 160 1,6 1,6 

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

20 20 17 85,0 85,0 

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

14.012 15.116 4.971 35,5 32,9 

1.Cheltuieli de personal 2.155 2.504 2.493 115,7 99,6 

2.Bunuri şi servicii 954 1.351 1.140 119,5 84,4 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă - 14 - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 50 77 63 126,0 81,8 

7. Alte transferuri - - - - - 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

37 37 6 16,2 16,2 

9. Asistență socială 230 269 231 100,4 85,9 

10. Alte cheltuieli 142 136 116 81,7 85,3 

11.Cheltuieli de capital 10.320 10.604 798 7,7 7,5 

12. Operaţiuni financiare 124 124 124 100,0 100,0 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B)   - 1         

 
 
4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                    mii lei 
 

Venituri 

suplimentare 

Prejudicii Abateri 
financiar-
contabile 

1.UATC Timișești- activitatea proprie 5 54 1.525 

2.Ordonatori terțiari din subordine – 
Școala Gimnazială Timișești 

- - - 

Total sume                       5 54 1.525 



 
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; 

 
Neconstituirea fondului de rezervă bugetară 
 
Nerespectarea de către ordonatorul de credite a bugetului local a 
obligativităţii publicării pe pagina de internet a unităţii administrativ 
teritoriale a informaţiilor prevăzute de art. 76

^1 
din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale  
 

 
- 
 
 
- 
 

 

Organizarea, 
implementarea și 
menținerea sistemelor 
de management și 
control intern 

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

 
- 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

 Evidenţa contabilă nu s-a condus şi organizat conform Normelor 
metodologice, a Planului de conturi şi instrucţiunilor de aplicare a 
acestuia 
 
 

 
1.523 

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

Nivelul veniturilor proprii ale bugetului local nu au fost programate 
şi realizate la nivelul impozitelor determinate prin aplicarea cotelor 
procedurilor de executare silită  
 

Neînregistrarea în evidenţa pe plătitor a veniturilor din amenzi 

 
- 
 
 
 
5 
 
 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu a fost efectuată inventarierea  şi reevaluarea  elementelor 
patrimoniale la termenul prevăzut de lege. 
 
Referitor la efectuarea unor cheltuieli pentru acţiuni cu caracter 
social-cultural la care s-au constatat abateri de la prevederile 
legale 
 
Angajarea, lichidarea ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare 
cu nerespectarea prevederilor legale – c/valoare convorbiri 
telefonice 
 
 
Efectuarea de plăţi fără existența documentelor justificative, 
întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea 
sumelor datorate – cotizaţii asociaţii 
 
 
Efectuarea de plăţi nedatorate (plăţi peste valoarea contractului, 
actualizări neprevăzute de lege etc.) - viza CFP şi Co secretar 
 

         - 
 
        
          

- 
 

4 

 

 

34 

2 

 

16 

 
 

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

 Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.                                                  
 


