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CAMERA DE CONTURI NEAMŢ 
 

Sinteza 
rezultatelor acţiunii de audit  

desfăşurate la U.A.T.M. PIATRA 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 

iniţiale  
Prevederi 
definitive 

Încasări/ Plăţi 
efectuate 

% din 
prevederi 

iniţiale  

% din 
prevederi 
definitive 

A.VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5+6+7) 
175.030 199.159 187.595 107,2 94,2 

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

58.512 60.194 54.870 93,8 91,2 

2.Impozite și taxe pe proprietate 21.404 22.681 18.481 86,3 81,5 

3.Sume defalcate din TVA 
74.868 88.194 86.873 116 98,5 

4.Taxe pe utilizarea bunurilor 6.876 7.389 7.452 108,4 100,8 

5.Alte impozite și taxe fiscale  178 198 217 121,9 109,6 

6.Venituri nefiscale  
10.137 14.983 14.922 

147,2 99,6 

7.Subvenţii primite de la bugetul de stat şi 

de la alte bugete 
3.055 5.520 4.780 156,5 86,6 

B.CHELTUIELI-TOTAL 
(1+2+3++4+5+6+7+8+9+1011+12+13) 

181.376 205.505 189.742 104,6 92,3 

1.Titlul I. Cheltuieli de personal 
73.471 84.786 83.208 113,3 98,1 

2.Titlul II. Bunuri şi servicii  
49.281 57.678 53.735 109 93,2 

3.Titlul III Dobânzi 
13.196 11.146 11.055 83,8 99,2 

4.Titlul IV Subvenții 
574 0 0 0 0 

5. Titlul V Fond de rezervă 
0 100 0 0 0 

6.Titlul VI Transferuri între unități ale 

administrației publice  

2.500 2.640 2.542 101,7 96,3 

7.Titlul VII Alte transferuri              700 1.504 1.301 185,8 86,5 

8.Titlul VIII Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe nerambursabile  
00  00 0 0 0 0 

9.Titlul IX Asistență socială 7.355 8.777 8.691 118,8 99 

10.Titlul X Alte cheltuieli 3.320 3.585 2.722 82 75,9 

11.Titlul XII Active nefinanciare 19.189 23.428 14.629 76,2 62,4 

12.Titlul XIII Active financiare 0 25 25 0 100 
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13Titlul XVI Rambursări de credite  11.790 11.836 11.834 100,4 99,9 

14.Titlul XVII Plăți efectuate în anii 

precedenți și recuperate în anul curent 
0 00 0 0 0 0 

C. DEFICIT (A-B)   - 2.147 - - 

 

4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  
                                                                                                                                                        mii lei 

       

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri financiar-

contabile 

1. UATM PIATRA NEAMȚ- activitatea proprie - 1.130 41.065 

2. Ordonatori terțiari din subordine    

2.1.  Direcția de Taxe și Impozite 272 - - 

2.2. Liceul Tehnologic Administrativ Piatra Neamț - - 7 

2.3. Colegiul Național de Informatică Piatra 

Neamț 
- - 15 

2.4.Direcția de asistență socială - 483 - 

2.5. Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț - 7  

2.6.Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” Piatra 
Neamț 

- 3 - 

Total sume  272 1.623 41.087 

                                                                                                                                                                
 

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  

UATM Piatra Neamț - activitatea proprie 
 
- Nerespectarea cerințelor de aprobare și prezentare a 
investițiilor publice în proiectul de buget, în baza programului 
de investiţii publice 

 
- 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

UATM Piatra Neamț - activitatea proprie 
 
- Neînregistrarea unor operaţiuni de intrare/ieşire a unor 
elemente patrimoniale 
 
- Alte abateri privind organizarea şi conducerea contabilităţii în 

conformitate cu prevederile legale - înregistrarea în contul 805 

”Dobânzi aferente contractelor de leasing si altor contracte 

asimilate, neajunse la scadenta”, în corespondență cu contul 

800 ”Conturi în afara bilanțului”, suma de 40.000.000 lei cu 

explicația ”Garanții acordate de mun. P.N. la P. Invest la 

Alpha Bank”. 

 

 

 
 

4.511 
 
 

36.205 

Organizarea, 
implementarea și 

UATM Piatra Neamț - activitatea proprie 
- Cu privire la sistemele de control managerial şi la procedurile 

 
- 
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menținerea sistemelor de 
management și control 
intern (inclusiv audit 
intern) 

formalizate pe activităţi - nu au fost elaborate și implementate 

toate procedurile prevăzute de Standardul nr.11-Continuitatea 

activității, și cele prevăzute de Standardul nr.9-Proceduri, fiind 

stabilite termene pentru anul 2017 (iunie 2017, respectiv, august 

2017). 

 

- Cu privire la organizarea și funcționarea auditului intern - 

Activitatea de audit intern la nivelul entității auditate nu se 

desfășoară conform planului aprobat; Misiunile de audit (la 

nivelul planului) nu sunt suficiente și nu privesc problemele de 

fond ale activității entității (cheltuielile cu bunuri și servicii, 

cheltuielile de capital, cheltuielile cu asistența socială, 

cheltuielile de personal, sumele alocate de UAT   pentru 

sprijinul financiar nerambursabil (acordat din bugetul UAT), pe 

destinaţiile stabilite, etc.); Compartimentul de audit este 

subdimensionat, având în vedere volumul creditelor bugetare 

aprobate și utilizate; Nu s-a ținut cont de neregulile constatate 

de Curtea de Conturi,  de frecvența acestora, și mai ales de 

locurile în care s-au produs aceste nereguli. 

 

- Nu au fost elaborate/actualizate şi aprobate programele de 

dezvoltare a sistemelor de control intern/managerial care 

trebuie să cuprindă obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, 

termenele precum și alte componente ale măsurilor 

respective. 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

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

Direcția de Taxe și Impozite  
- referitor la modul de declarare, stabilire, înregistrare în 
contabilitate şi încasare la bugetul local a veniturilor, au 
rezultat următoarele venituri suplimentare din: 

   - impozit pe clădiri 

   - taxa pe teren 

   - impozit pe teren 

   - regularizări taxa autorizații construcții 

   - taxa protecție civilă  

   - taxa afișaj în scop de reclamă și publicitate 

- cota de 50% din veniturile încasate   din închirierea bunurilor 

din domeniul public aparţinând entităţii auditate, aflate în 

administrarea acestora, aşa cum impun Normele aprobate 

prin HCL Piatra-Neamț nr. 1/2010, hotărâre completată de 

HCL nr 171/2013. La data controlului, ordonatorii terţiari în 

cauză trebuiau să vireze bugetului local 163.601  lei din 

veniturile încasate din chirii. 

 

Liceul Tehnologic Administrativ Piatra Neamț  

- nu a virat la bugetul local toată cota de 50% din veniturile 

încasate din închirierea bunurilor din domeniul public 

aparţinând entităţii auditate, aflate în administrarea acestora. 

 

Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț  

- nu a virat la bugetul local toată cota de 50% din veniturile 

încasate din închirierea bunurilor din domeniul public 

 
 

272 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

14 
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aparţinând entităţii auditate.   

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

UATM Piatra Neamț - activitatea proprie 
- Efectuarea de cheltuieli de capital de la alte titluri de 
cheltuieli 
 
- Neluarea măsurilor prevăzute de lege de constituire a 

garanţiei de bună execuţie pentru lucrările executate precum 

şi a garanţiei pentru aplicabilitatea proiectelor de investiţii 

 

- Efectuarea de plăţi pentru lucrări neexecutate/ 

nerecepţionate în cantitatea facturată şi plătită 

 

- Efectuarea de cheltuieli de investiții supraevaluate sau 

majorate nejustificat  

 

- Alte abateri privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 

plata cheltuielilor bugetare în concordanță cu prevederile legii 

bugetare și cu destinația stabilită 

 

- Nerespectarea regulilor de estimare a valorii contractelor de 

prestări servicii de dirigenție de șantier şi de selectare a 

procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 

 

Direcția de Asistență Socială Neamț 

- Alte abateri privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 

plata cheltuielilor bugetare în concordanță cu prevederile legii 

bugetare și cu destinația stabilită. 

 

Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț 

 - Cu privire la plățile efectuate pentru achiziționarea de bunuri 

și servicii - efectuarea de plăti nejustificate în perioada 2015-

2016, reprezentând valoarea accizelor incluse în facturile 

emise de către furnizorul E.ON Energie România SA-Tîrgu-

Mureș, deși consumul de gaz era scutit de la plata accizelor, 

potrivit legii. 

 

 Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” Piatra Neamț 

- Cu privire la plățile efectuate pentru achiziționarea de bunuri 

și servicii - efectuarea de plăti nejustificate în perioada 2015-

2016, reprezentând valoarea accizelor incluse în facturile 

emise de către furnizorul E.ON Energie România SA-Tîrgu-

Mureș, deși consumul de gaz era scutit de la plata accizelor, 

potrivit legii. 

 

 
47 

 
 

- 
 
 
 

800 
 
 
 

229 
 
 
 

350 
 
 
 
 

54 
 
 
 
 

483 
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6. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț  

 
- elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției în condițiile prevăzute de 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 
Întocmirea și prezentarea spre aprobare a programelor de investiţii anuale, ca anexe la 
buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de 
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fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, 
au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale; 

- majorarea valorii patrimoniului prin înregistrarea sau corectarea în contabilitate a 
valorii mijloacelor fixe intrate conform hotărârilor consiliului local; 

- elaborarea unor sisteme de control managerial şi a procedurilor formalizate pe 
activităţi, care să fie cuprinse în programe de dezvoltare conţinând obiectivele, acţiunile, 
responsabilităţile şi termenele, precum şi alte componente ale măsurilor respective. 
Constituirea, prin decizie internă, a unor structuri cu atribuţii privind monitorizarea, 
coordonarea şi îndrumarea metodologică a sistemelor proprii de control managerial; 

- corecta dimensionare a Compartimentului de audit public intern, precum şi 
dispunerea de măsuri privind aprobarea planului anual și multianual de audit ţinând cont şi 
de problematica abaterilor/erorilor constatate de Curtea de Conturi în misiunile efectuate la 
entitate, verificarea rapoartelor de audit încheiate după fiecare misiune, implementarea 
recomandările făcute și raportarea modului în care acestea au fost implementate; 

- organizarea controlului intern managerial astfel încât să fie atins scopul acestuia cu 
privire la utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public cu eficienţă, 
eficacitate şi economicitate; 

- întocmirea Programului anual al achizițiilor publice, la nivelul UATM Piatra Neamț în 
conformitate cu prevederile legale; 

- aplicarea procedurilor privind achizițiile publice conform prevederilor legale în 
vigoare și monitorizarea activității de achiziții de către conducerea entității în vederea aplicării 
întocmai a principiului bunei gestiuni financiare; 

- identificarea tuturor operațiunilor care reprezintă plăți pentru lucrări de reparații 
capitale și modernizare străzi (lucrări efectuate în baza unor proiecte și autorizații de 
construire, pentru care s-au emis situații de lucrări și facturi) și încadrarea corectă a acestora 
la cheltuieli de capital; 

- constituirea garanțiilor de bună execuție conform reglementărilor legale în vigoare; 
- extinderea verificării modului de declarare, stabilire, înregistrare în contabilitate şi 

încasare la bugetul local a veniturilor din impozitul pe clădiri persoane fizice ale căror 
autorizații de construire au expirat, după finalizarea şi recepţionarea lucrărilor la imobile, și 
care nu au depus declaraţii de impunere la compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei 
de Taxe şi Impozite Piatra Neamț; 

- extinderea verificării privind modul de declarare, stabilire, înregistrare în 
contabilitate şi încasare la bugetul local a veniturilor din impozitul pe teren persoane fizice a 
căror autorizații de construire au expirat și care nu au depus declaraţii de impunere la 
compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei de Taxe şi Impozite Piatra –Neamț; 

- extinderea verificării modului de stabilire şi regularizare a taxei de autorizare în 
construcţii, pentru autorizaţiile eliberate de către Municipiul Piatra Neamț ale căror durate de 
execuţie a lucrărilor prevăzute în autorizaţie expiră și identificarea cazurilor în care nu a fost 
regularizată taxa de autorizare în termenul legal, stabilirea diferenței de taxă și urmărirea la 
încasare a acesteia; 

- extinderea verificării modului în care contribuabilii se achită de obligația depunerii 
declaraţiilor de impunere pentru stabilirea taxelor speciale stabilite prin HCL și urmărirea la 
încasare a taxei pentru protecție civilă; 

- extinderea verificării modului în care contribuabilii persoane juridice se achită de 
obligația prevăzută de lege de a depune declarație și să plătească la bugetul local al unităţii 
administrativ-teritoriale taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate și urmărirea la 
încasare a veniturilor suplimentare; 

- extinderea verificării modului în care ordonatorii terţiari de credite, virează la bugetul 
local cota de 50% din veniturile încasate  până la 31 decembrie, rezultate din închirierea 
bunurilor din domeniul public aparţinând UATM Piatra Neamț, aflate în administrarea 
acestora, aşa cum impun Normele aprobate prin HCL nr. 1/2010, completată de HCL nr 
171/2013; dispunerea măsurilor ce se impun privind încasarea la buget a acestui venit; 
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- stabilirea și virarea la bugetul local a cotei de 50% din veniturile încasate din 
închirierea bunurilor din domeniul public aparţinând entităţii auditate, aflate în administrarea 
Liceului Tehnologic Administrativ Piatra Neamț. Dispunerea măsurilor ce se impun privind 
virarea la buget a sumei reprezentând 50% din veniturile rezultate din chirii în anul 2016; 

- stabilirea și virarea la bugetul local a cotei de 50% din veniturile încasate din 
închirierea bunurilor din domeniul public aparţinând entităţii auditate, aflate în administrarea 
Colegiul Național de Informatică  Piatra Neamț; 

- stabilirea răspunderii pentru plata unor lucrări neefectuate la Modernizarea străzii 
Trei Coline și încasarea majorărilor de întârziere; 

- extinderea verificărilor asupra tuturor lucrărilor de proiectare și execuție efectuate 
de către S.C. Publiserv S.R.L., iar acolo unde se constată erori sau abateri, reîntregirea 
bugetului cu contravaloarea pagubelor și a majorărilor aferente; 

- extinderea verificărilor asupra tuturor lucrărilor de investiții și urmărirea recuperării 
prejudiciului estimat la control; 

- verificarea tuturor serviciilor prestate de către diriginții de șantier angajați pentru 
lucrările de investiții, stabilirea eventualelor abateri și recuperarea la buget a sumelor plătite 
nelegal; 

- recuperarea sumei reprezentând cheltuieli cu asistență socială achitată nelegal de 
ordonatorul terțiar de credite salariaților Direcției de Asistență Socială și a majorărilor de 
întârziere; 

- recuperarea sumelor plătite nejustificat în perioada 2015-2016 de către Colegiul 
Tehnic Forestier Piatra Neamț, reprezentând valoarea accizelor incluse în facturile emise de 
către furnizorul E.ON Energie România SA-Tîrgu-Mureș; 

- recuperarea sumelor plătite nejustificat în perioada 2015-2016 de către Colegiul 
Național ”Gheorghe Asachi” Piatra Neamț, reprezentând valoarea accizelor incluse în 
facturile emise de către furnizorul E.ON Energie România SA-Tîrgu-Mureș. 

 


