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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acţiunii de audit  

desfăşurată la U.A.T.J. NEAMȚ 
    

1. Denumirea acţiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuţie bugetară pe 
anul 2016 
2. Perioada efectuării acţiunii de audit: 19.04. – 15.06.2017; 
 
3. Informaţii sintetice privind indicatorii bugetari ai entităţii 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) 269.969 327.497 304.476 112,8 92,9 

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

5.993 6.376 4.071 67,9 63,8 

2.Cote și sume defalcate din impozitul 
pe venit  

48.297 48.432 47.793 98,9 98,7 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată  

111.663 155.299 155.186 138,9 99,9 

4.Subvenţii de la alte nivele ale 

administrației publice 
97.754 110.807 92.136 94,3 83,2 

5.Sume primite de la UE/alți donatori în 

contul plăţilor efectuate și prefinanțări 
5.662 5.983 4.940 87,3 82,6 

6.Alte venituri operaționale 600 600 350 58,3 58,3 

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

276.969 334.497 270.700 97,7 80,9 

1.Cheltuieli de personal 67.933 71.046 69.707 102,6 98,1 

2.Bunuri şi servicii  39.481 46.009 37.082 93,9 80,6 

3. Dobânzi 2.000 1.150 984 49,2 85,6 

4. Subvenţii si transferuri 5.750 6.600 6.600 114,8 100,0 

5. Fonduri de rezervă 1.092 2 0 0 0 

6. Transferuri între unități ale 

administrației publice 
18.996 25.846 23.493 123,7 90,9 

7. Alte transferuri 2.464 5.232 4.841 196,5 92,5 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile 

1.063 556 546 51,4 98,2 

9. Asistență socială 81.001 88.984 85.319 105,3 95,8 

10. Alte cheltuieli 16.829 21.019 20.346 120,9 96,8 

11.Cheltuieli de capital 36.166 63.859 17.589 48,6 27,5 

12. Operaţiuni financiare 4.194 4.194 4.193 99,9 99,9 

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

0 0 0 - - 

C. DEFICIT (A-B) -7.000 -7.000 33.776 - - 
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           4. Structura şi sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 
 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri 
financiar-
contabile 

1. UATJ Neamț   - activitatea proprie - 502 1.210 

2. Ordonatorii  terţiari     - 12 - 

2.1 Teatrul Tineretului Piatra Neamt - - - 

2.2 Centrul pentru Cultură și Arte 
Carmen Saeculare 

- 12 - 

2.3 Centrul de Ingrijire și Asistenta 
Tg. Neamț 

- - - 

2.4 Centrul de Recuperare și 
Reabilitate a Persoanelor cu 
Handicap Păstrăveni 

- - - 

2.5 Complexul Muzeal Județean 
Neamț 

- - - 

2.6 Serviciul Public de Administrare 
a Sistemului de Management 
Integral al Deșeurilor în județul 
Neamț 

- - - 

2.7 Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae 
Roman 

- - - 

Total sume  - 514 1.210 

 
 

          5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicaţii 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 

 
- Achiziționarea unor active fixe pentru care prin buget nu au 
fost prevăzute credite bugetare plățile fiind efectuate din titlul 
II- cheltuieli cu bunuri si servicii  
 

 
75 

Exactitatea şi realitatea 
datelor reflectate în 
situaţiile financiare 

 
- Înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a unor bunuri 
aparţinând domeniului public sau privat al UAT   
 
- Neevidențierea în conturi speciale a garanțiilor de bună 
execuție constituite în valoare de 2.478.560 lei 
 
- Abateri privind organizarea şi conducerea evidenţei 
contabile a entităților subordonate/coordonate/sub autoritate 
care au beneficiat de transferuri de fonduri publice  la 
ordonatorii terțiari  ( Carmen Saecularae, CIA Tg Neamt, 
Centrul de Recuperare Păstrăveni, Complexul Muzeal 
Județean Neamț, SPASMID, Spitalul Sf Nicolae, Teatrul 
Tineretului )  in suma de 181.233.550 lei 

 
30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizarea, 
implementarea şi 
menţinerea sistemelor de 
management şi control 
intern (inclusiv audit 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) 

 
- 
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Calitatea gestiunii  

economico-financiare 

- Nu a fost efectuată inventarierea tuturor elementelor 
patrimoniale la termenul prevăzut de lege 
 
- Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale 
 
- Plata unor facturi Vodafone ale căror valori depășesc 
prevederile contractuale din anul 2016 
 
- Cheltuieli bugetare pentru activităţi sportive/sociale, cu 
nerespectarea prevederilor legale 
 
Cheltuieli bugetare pentru activităţi sportive/sociale, cu 
nerespectarea prevederilor legale 
 
- Efectuarea de plăţi pentru susținerea cultelor fără existenţa 
documentelor justificative, întocmite conform legii, care să 
ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate  
 
- Nerespectarea clauzelor contractuale stabilite prin 
contractul de achiziţie publică referitoare la cantitatea 
lucrărilor executate la termenele stabilite  
 
- Cheltuieli supraevaluate, prestarea de servicii de 
organizare eveniment –Târgul de Crăciun 2016 
 
- Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat 
 
- Cheltuieli supraevaluate  mocheta 
 
- Cheltuieli supraevaluate  refacere calamități 
 
- Abateri de la oferta inițială  la contractele de lucrări  de 
refacere calamități 
 
Cheltuieli supraevaluate pentru lucrări de întreținere a 
drumurilor în anul 2016 
 
- Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat pentru 
investiția ”Căsuțe din lemn pentru organizarea de 
evenimente” 
 
- Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat pentru 
investițiile de modernizare pe DJ 127 A Dămuc- Huisurez, 
km 29,000 + 32,380 și de modernizare pe DJ 127 A Bicazu 
Ardelean, km 10,400- 16,563 
 
- Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat pentru 
investiția de modernizare DJ 155 G Bodești – Cârligi, km 
7,400  - 13,600” 
 
- Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat pentru 
investiția de modernizare drum  județean DJ 280 limită județ  
Iași – Bîra , km 21 + 21,830 
 
- Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat pentru 
investiția de modernizare drum  județean DJ  156C  Tazlău – 
Casa de copii Tazlău , km  2.335 – 5.426 
 
- Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat pentru 
investiția de Modernizare drum județean în vederea creșterii 
siguranței circulației intersecție DN 15 D- km 8,909 cu 
drumul județean DJ 156 A 
 

- 
 
 

25 
 
 

9 
 
 

- 
 
 

18 
 
 

- 
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21 
 

9 
 

0 
 

62 
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- Alegerea eronată a procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică lucrări  
 
- Nerespectarea prevederilor legale în efectuarea achizițiilor 
publice pentru investiția ”Căsuțe din lemn pentru organizarea 
de evenimente” 
 
- Neconstituirea Garanției de bunǎ execuție ȋn cuantumul şi 
la termenul legal  în sumă de 19.756 lei  
 
- Eliberarea  nelegala a garanțiilor de bună execuție în sumă 
de 173.214 ,37 lei 
 
- Plățile efectuate fiecărui asociat in parte - in sumă de 
2.298.231,22 lei 
 
- Autoritatea contractantă nu a respectat obligaţia de a emite 
documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la 
îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor 
contractuale de către contractant/ contractant asociat 
 
- Neîntocmirea corespunzătoare a dosarului achiziţiei publice 
 
- Utilizarea nelegală a alocaţiilor bugetare  primite de la 
bugetul  UAT Judeţul Neamţ la ordonatorul terțiar Carmen 
Saeculare 
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 6. Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
 

- efectuarea evidențierii în conturi speciale a garanțiilor de bună execuție constituite, 
identificării şi corectării erorilor din evidenţa contabilă şi din situaţiile financiare, precum şi 
întreprinderea măsurilor pentru înregistrarea corectă a operaţiunilor şi întocmirea situaţiilor 
financiare în conformitate cu prevederile legale; 

- identificarea şi corectarea erorilor din evidenţa contabilă şi din situaţiile financiare, precum 
şi a măsurilor pentru înregistrarea corectă a operaţiunilor şi întocmirea situaţiilor financiare în 
conformitate cu prevederile legale, în ceea ce privește achiziționarea unor active fixe pentru care 
prin buget nu au fost prevăzute credite bugetare plățile fiind efectuate din titlul II- cheltuieli cu bunuri 
si servicii; 

- elaborarea anuală a raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 
decembrie conform Standardului 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial; 

- efectuarea inventarierii patrimoniului şi reevaluării în conformitate cu prevederile legale, 
atât la ordonatorul principal de credite, cât şi la ordonatorii terţiari din subordine; 

- efectuarea unei analize periodice în ședințele consiliului județean a beneficiilor aduse 
UATJ Neamț de către toate asociațiile, la care acesta este membru și dispunerea măsurilor ce se 
impun unei analize periodice în ședințele consiliului județean a beneficiilor aduse UATJ Neamț de 
către toate asociațiile, la care acesta este membru și dispunerea măsurilor ce se impun; 

- efectuarea unei fundamentări a necesarului de fonduri publice pentru plata cotizațiilor la 
asociații în condițiile asigurării unei bune gestiuni financiare; 

- recuperarea celor 3 tablete în sumă totală de 5.973 lei; 
- înregistrarea debitului în sumă de 1.991 lei, în mod corespunzător în contabilitate; 
- înlăturarea neregulilor constatate în legătură cu neprezentarea tuturor documentelor 

justificative, întocmirea si implementarea unei proceduri de lucru privind modul de decontare a 
cheltuielilor cu finanţări nerambursabile alocate pentru activități non-profit de interes județean; 

- înlăturarea neregulilor constatate în legătură cu acordarea sprijinului financiar pentru 
susținerea cultelor, precum şi  admiterea la justificare doar a facturilor care fac obiectul sprijinului 
financiar; 

- înlăturarea neregulilor constatate în legătură cu alegerea eronată a procedurii de atribuire 
a contractelor de achiziţie publică de lucrări pentru investiția ”Căsuțe din lemn pentru organizarea 
de evenimente”, precum și înregistrării obligației de plată reprezentând amendă contravențională în 
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sumă de 20.000 lei, din procesul verbal de constatare a contravențiilor nr. 10.459/08.06.2017 
precum și plata integrală a acesteia; 

- restituirea sumelor alocate din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului și neutilizate 
conform scopului pentru care au fost primite, inclusiv a sumei de 1.080.488,21 lei, constatată la 
misiunea de audit, precum şi întocmirea corespunzătoare de documentelor constatatoare aferente 
contractelor pentru clarificarea situației privind lucrările efectuate comparativ cu cele neefectuate în 
perioada de valabilitate a contractelor; 

- înlăturarea neregulilor constatate în legătură cu întocmirea si implementarea unor 
proceduri de lucru privind modul de urmărire a derulării contractelor de achiziție publică și 
comunicare eficientă între direcțiile și departamentele unității administrativ teritoriale; 

- înlăturarea neregulilor constatate în legătură cu întocmirea și implementarea unei 
proceduri de lucru privind modul de decontare a cheltuielilor în corelație cu legislația în vigoare și 
contractul asumat; 

- înlăturarea neregulilor constatate în legătură cu neconstituirea garanției de bunǎ execuție 
ȋn cuantumul şi la termenul legal; 

- înlăturarea neregulilor constatate în legătură cu eliberarea nelegala a garanțiilor de bună 
execuție, precum şi reîntregirea conturilor de garanție de bună execuție existente; 

- înlăturarea neregulilor constatate în legătură cu întocmirea unor proceduri de control intern 
ce permit identificarea și corectarea unor astfel de abateri în timp real; 

- înlăturarea neregulilor constatate în legătură cu  nerespectarea obligaţiei de a emite 
documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, 
neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/ contractant asociat, precum şi 
constituirea dosarului de achiziţie publică în conformitate cu prevederile legale; 

- înlăturarea neregulilor constatate în legătură cu neînregistrarea în evidența contabilă a 
activelor conform Ordinului nr.1917/2005 respectiv c-valoarea bunurilor primite în administrare nu în 
patrimoniu pentru: 

a) Centrul Pentru Cultură şi Arte Carmen Saeculare (şi întocmirea corectă a foilor de 
parcurs pentru ca cestea să devină documente justificative în conformitate cu prevederile legale); 

b) Centrul de îngrijire şi asistenţă Tîrgu Neamţ; 
c) Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap Păstrăveni; 
d) Complexul Muzeal Judeţean Neamţ; 
e) Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor 

în Judeţul Neamţ (şi întocmirea corectă a foilor de parcurs pentru ca cestea să devină documente 
justificative în conformitate cu prevederile legale); 

f)         Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman; 
g) Teatrul Tineretului Piatra Neamţ. 
- organizării, implementării și menținerii sistemelor de management și control intern; 

Elaborarea anuală a raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 

decembrie (Standardul 15) la:  

a) Centrul Pentru Cultură şi Arte Carmen Saeculare; 

b) Centrul de îngrijire şi asistenţă Tîrgu Neamţ; 

c) Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap Păstrăveni; 

d) Complexul Muzeal Judeţean Neamţ; 

e) Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Neamţ. 

- elaborarea unor proceduri scrise în vederea pregătirii operaţiunii de inventariere şi 

efectuarea reevaluării patrimoniului în conformitate cu prevederile legale la Teatrul Tineretului Piatra 

Neamţ; 

- stabilirea întinderii prejudiciului constatat la audit în valoare de 514 lei, precum și  

recuperarea integrală a acestuia. 
 

 

 

 

 


