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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  

desfășurate la U.A.T.M. ROMAN 
         
1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuție bugetară pe 
anul 2016 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit:  19.04. – 15.06.2017 
 
3. Informații sintetice privind indicatorii bugetari ai entității verificate  
 

  
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) 91.919 111.836 108.537 118,1 97,0 

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

22.273 24.030 23.370 104,9 97,3 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe 
venit  

22.395 24.682 23.773 106,2 96,3 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată  

44.269 59.324 57.709 130,4 97,3 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

2.982 3.465 3.350 112,3 96,7 

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

0 335 335 0 100,0 

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

95.889 115.806 112.424 117,2 97,08 

1.Cheltuieli de personal 52.350 63.580 62.216 118,8 97,9 

2.Bunuri şi servicii      20.369 26.546 25.544 
 

125,4 96,2 

3. Dobânzi 800 800 738 92,3 92,3 

4. Subvenţii 0 0 0 0 0 

5. Fonduri de rezervă 300 0 0 0 0 

6. Transferuri între unități ale administrației 
publice    

800 847 842 105,2 99,4 

7.Alte transferuri 400 350 350 87,5 100,0 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

2.000 2.862 2.857 142,8 99,8 

9. Asistență socială 3.504 5.029 4.539 129,5 90,2 

10. Alte cheltuieli 4.100 3.123 3.120 76,1 99,9 

11.Cheltuieli de capital    7.416 8.819 8.404 113,3 95,3 

12. Operaţiuni financiare 3.850 3.850 3.814 99,1 99,1 

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

     

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -3.970 -3.970 -3.887 - - 

                                                                                                                                           

 4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  
                                                                                                                                                                                                           
mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri financiar-

contabile 

1.UATM Roman-activitatea proprie 26 204 2.040 

2.Ordonatorul terțiar din subordine-Colegiul 
Naţional Roman Vodă 

- - 10 

3. Ordonatorul terțiar din subordine- Colegiul 
Tehnic Petru Poni 

- 14 371 

4. Ordonatorul terțiar din subordine-Direcţia de 
Asistenţă Socială  

- 68 - 
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5. Ordonatorul terțiar din subordine-Liceul cu 
Program Sportiv 

- - 405 

6. Ordonatorul terțiar din subordine-Liceul 
Tehnologic Vasile Sav 

- - 42 

7. Ordonatorul terțiar din subordine-Liceul 
Teologic Episcop Melchisedec 

- 10 40 

8. Ordonatorul terțiar din subordine-Şcoala 
Gimnazială Alexandru Ioan Cuza 

- - 29 

9. Ordonatorul terțiar din subordine-Şcoala 
Gimnazială Calistrat Hogaş 

- - - 

10. Ordonatorul terțiar din subordine-Şcoala 
Gimnazială Mihai Eminescu 

- - 57 

11. Ordonatorul terțiar din subordine-Şcoala 
Gimnazială Vasile Alecsandri 

- - 5 

12. Ordonatorul terțiar din subordine-Spitalul 
Municipal de Urgenţă Roman 

- - - 

Total sume  26 296 2.999 

 

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;  

      
 - Achiziționarea unor studii şi proiecte care, la data 
controlului, nu s-au materializat în obiective de investiţii în 
folosul comunității locale, estimate la  928.715,61 lei 929 

 

Exactitatea şi realitatea 
datelor reflectate în 
situaţiile financiare 

- Neînregistrarea în evidență a unor titluri de participare 
deținute la alte entități publice, estimate la 94.520 lei;  
 
- Înregistrarea eronată în evidența contabilă a activelor fixe 
necorporale în curs de execuţie, estimate la 1.006.921,49 lei;  
    
- Înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a unor bunuri 
aparţinând domeniului public sau privat al UAT-  
 la ordonatori terţiari: 
 - Colegiul Tehnic Petru Poni-317.626,24 lei; 
-  Liceul cu Program Sportiv- 402.172,99 lei; 
-  Liceul Teologic Episcop Melchisedec-30.562,16 lei; 
-  Şcoala Alexandru Ioan Cuza - 17.114,74 lei; 
-  Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu - 54.133,56 lei;       
 
- Nu a fost înregistrată în evidenţele contabile cota parte din 
venituri din chirii pentru bunurile aparţinând domeniului public 
al ordonatorului principal de credite date în administrare 
ordonatorilor terţiari care au făcut obiectul unor contracte de 
închiriere – la ordonatori terţiari: 
Colegiul Naţional Roman Vodă -9.469 lei; 
Colegiul Tehnic Petru Poni - 46.815 lei; 
Liceul cu Program Sportiv -2.967 lei ; 
Liceul Tehnologic Vasile Sav - 42.264 lei; 
Liceul Teologic ,,Episcop Melchisedec’’- 7.850 lei   
Şcoala Alexandru Ioan Cuza - 7.858 lei; 
Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu - 2.950 lei; 
Şcoala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri’’- 4.390 lei          

      94 
 

 
1.007 
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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); 
 
  - Planul de audit public intern nu a fost elaborat pe baza 
evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, 
programe/proiecte sau operaţiuni și ţinând seama de 
recomandările Curţii de Conturi, privind  neregulile constatate 
în urma efectuării auditului financiar al conturilor de execuție 
pentru anii financiari anteriori, frecvența acestora, riscul 
producerii acestor erori și în exercițiul financiar curent și mai 
ales de locurile (punctele cheie), în care s-au produs; 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 

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

- Nivelul veniturilor proprii ale bugetului local nu a fost 
programat şi realizat la nivelul impozitelor determinate prin 
aplicarea cotelor stabilite prin acte normative şi hotărâri ale 
consiliilor locale;   
- Nestabilirea, neevidenţierea şi neurmărirea încasării 
veniturilor din taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică, estimată la 12.816 lei; 
 
- Nu s-a stabilit taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi 
publicitate care este datorată de orice persoană care 
beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui 
contract sau taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate, estimate la 5.104 lei;   
- Nestabilirea, neevidenţierea şi neurmărirea încasării taxei de 
salubrizare, estimate la 668 lei;  
- Nestabilirea, neevidenţierea şi neurmărirea încasării 
veniturilor cuvenite bugetului local din redevență aferentă 
spaţiilor concesionate, estimate la 1.880 lei; 
- Nu a fost stabilită, înregistrată și virată la Consiliul Județean 
cota parte din venituri din chirii realizate pe seama închirierii 
imobilelor primite în administrare din proprietatea județului 
Neamț;  
- Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea scutirilor 
și facilităților la plata impozitelor și taxelor locale, estimate la 
5.286 lei;   
- Nestabilirea, neînregistrarea și nevirarea la bugetul local a 
cotei părți din veniturile realizate din închirierea unor spaţii 
proprietate publică a UATM Roman - la ordonatori terțiari: 
    - Colegiul Naţional Roman Vodă – 528 lei; 
    - Colegiul Tehnic Petru Poni - 6.720 lei; 
    - Liceul Teologic ,,Episcop Melchisedec’’- 1.850 lei 
    - Şcoala Alexandru Ioan Cuza -  3.983 lei;   

 
- 
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Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Neinventarierea obiectivelor în curs pe stadii de execuție, 
active fixe în curs de execuție, estimate la 20.084.213,18 lei;  
 

 - Neefectuarea unei analize asupra tuturor stocurilor înscrise 

în fișele de magazie şi a soldurilor contabile a bunurilor 

inventariate, pentru descoperirea şi corectarea eventualelor 

erori; 

- Neinventarierea și neînregistrarea în evidența contabilă a 

unor aparate telefonice, constatate  lipsă în gestiune, estimată 

la 19.756,21 lei;  

- Efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate 
nejustificat cu servicii de telefonie mobilă, estimate la 
85.989,38 lei;         
                                 

- 
 
 

- 
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- Efectuarea de plăți cu cheltuielile privind deplasările 
stabilite și acordate eronat, estimate la 24.702,35 lei;  
 

- Efectuarea de cheltuieli cu activitatea de control 
intern/managerial, nedeterminate de autorizările conținute de 
legi speciale și legile bugetare anuale, estimate la 35.228 lei;  
 
- Efectuarea de cheltuieli cu alegerile parlamentare, 

nedeterminate de autorizările conținute de legi speciale și 

legile bugetare anuale, estimate la 3.775 lei;  

 

- Efectuarea de plăți cu acordarea de tichete sociale unor 
persoane care au realizat venituri peste plafonul stabilit, 
estimate la 5.405 lei; 
 
- Efectuarea de cheltuieli cu lucrări de investiție fără 

contraprestație (lucrări nerecepționate în cantitatea facturată 

și plătită), estimate la 21.874,20 lei;  

 

- Efectuarea de plăți pentru cheltuieli cu lucrări de investiție 

neidentificate pe teren ca fiind executate conform proiectului, 

estimate la 7.247,76 lei;  

 

- Ordonatorul terţiar de credite  Direcția de asistență socială 
   - Efectuarea de cheltuieli nelegale privind plata de accize 
pentru consumul de gaze, estimate la  6.839,23 lei; 
 
-  Acordarea nejustificată  de tichete sociale unor persoane 
decedate, estimate la 3.500 lei; 
 
-  Acordarea nejustificată de tichete sociale unor persoane 
care au realizat venituri peste limita legală, estimate la 
55.800 lei;  
 
  - Acordarea nejustificată a ajutorului de încălzire pe lemne 
unor persoane care au realizat venituri peste limita legală, 
estimat la 2.030 lei. 
 
- Nerespectarea clauzelor contractuale stabilite prin 
contractul de achiziţie publică pentru achiziţionarea unui 
aparat medical la ordonatorul terţiar de credite, Spitalul 
Municipal de Urgenţă Roman;  
 
- Efectuarea unor plăţi fără documente justificative 
reprezentând prestări servicii consultanţă privind activitatea 
de control intern/managerial 
 la următorii ordonatori terţiari: 

- Colegiul Tehnic Petru Poni -13.872 lei; 
- Liceul Teologic Episcop Melchisedec - 9.814 lei. 

 
 - Angajarea şi efectuarea de plăţi fără respectarea 
principiului bunei gestiuni economico-financiare,  privind 
activitatea de control intern/managerial: 
     - Liceul cu Program Sportiv; 
     - Şcoala Gimnazială Calistrat Hogaş 
     - Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu 
     - Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri 
     - Spitalul Municipal de Urgenţă Roman 
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6. Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
 

- includerea în programul de investiţii în anul bugetar următor a obiectivelor de investiții 
pentru care au fost efectuate cheltuieli cu achiziţionarea şi/sau elaborarea de studii și proiecte; 

- verificarea realității soldurilor conturilor raportate prin situațiile financiare anuale, inclusiv a 
soldurilor conturilor "Titluri de participare" și ”Active fixe necorporale în curs de execuţie”; 

- înregistrarea în cont distinct a cotei de 50% din veniturile încasate de către unitățile 
școlare din închirierea unor active fixe aparținând domeniului public/privat al UATM Roman; 

- înregistrarea în evidența contabilă proprie a U.A.T.M. Roman a bunurilor aparținând 
domeniului public/privat al municipiului, date în administrarea unităților școlare; 

- înlăturarea neregulilor constatate în activitatea de organizare a controlului financiar 
preventiv propriu, în activitatea de audit public intern, precum și dispunerea de măsuri în vederea 
implementării activității de control intern în cadrul entității, conform prevederilor legale; 

- stabilirea, înregistrarea în evidența analitică pe plătitori și în evidența sintetică, precum şi 
încasarea veniturilor cuvenite bugetului local, de la toți contribuabilii înregistrați pe raza Municipiului 
Roman, și pentru toate categoriile de impozite și taxe datorate, inclusiv a veniturilor bugetare 
constatate la misiunea de audit financiar; 

- virarea la Consiliul Județean Neamț, a cotei părți cuvenite (în condițiile legii), din veniturile 
realizate pe seama închirierii unor imobile, aflate în proprietatea județului, date în administrarea 
UATM Roman și închiriate ulterior unor terți, inclusiv a veniturilor constatate la misiunea de audit; 

- extinderea verificărilor și identificarea tuturor contribuabililor care au beneficiat de scutiri și 
facilităţi  fiscale nejustificat, stabilirea şi înregistrarea în evidența fiscală şi contabilă a veniturilor de 
încasat, urmărirea încasării veniturilor bugetului local în limita termenului legal de prescripţie, 
inclusiv a veniturilor bugetare constatate la misiunea de audit financiar; 

- încasarea integrală la bugetul local a cotei părți din veniturile realizate pe seama închirierii 
unor active fixe proprietate a Municipiului Roman, inclusiv a veniturilor constatate la misiunea de 
audit; 

- identificarea și inventarierea tuturor obiectivelor înregistrate în soldul contului 231 ”Active 
fixe corporale în curs de execuție”;  înregistrarea în contul mijloacelor fixe a obiectivelor de investiții 
pentru care s-a încheiat procesul verbal de recepție finală; 

- efectuarea inventarierii pentru toate elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii, conform prevederilor legale, iar acolo unde este cazul, prin constatare la fața locului a 
existenței bunurilor, precum și a stării fizice a acestora; 

- înregistrarea cheltuielilor cu cazarea și servirea mesei la articolele bugetare 
corespunzătoare; asigurarea tuturor documentelor justificative care să confirme participarea faptică 
la cursuri a salariaților entității; 

- organizarea sistemului de achiziții publice (la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman) în 
conformitate cu prevederile legale, precum şi pentru aplicarea unor proceduri de control intern care 
să permită depistarea în timp real a abaterilor care vizează achizițiile publice; 

- organizarea și realizarea activităţilor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de 
control intern managerial al entităţii publice (la ordonatorii terţiari) cu respectarea dispozițiilor 
Ordinului SGG nr.400/2015; dispunerea măsurilor în vederea respectării principiului bunei gestiuni 
economico-financiare în efectuarea cheltuielilor instituției publice; 

- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de lipsa în gestiune, a unor aparate de telefonie 
mobilă, precum și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor 
interne necesare preîntâmpinării producerii unor astfel de situații; 

- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu telefonia 
mobilă supraevaluate și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor 
interne necesare preîntâmpinării producerii unor astfel de situații; 

- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu cazarea și 
diurna decontate salariaților care au participat la cursurile de pregătire profesională și dispunerea de 
măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor interne necesare preîntâmpinării 
producerii unor astfel de situații; 

- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu activitatea de 
control intern/managerial, nedeterminate de autorizările conținute de legi speciale și legile bugetare 
anuale și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; 

- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu pregătirea, 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor și dispunerea de măsuri 



6 

 

pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor interne necesare preîntâmpinării producerii 
unor astfel de situații; 

- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu tichete sociale 
acordate unor persoane, care au realizat venituri nete peste pragul stabilit prin HCL 24/02.03.2016, 
și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor interne necesare 
preîntâmpinării producerii unor astfel de situații; 

- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu lucrările de 
investiție fără contraprestație la obiectivul de investiții ,,Amenajare zonă picnic și agrement ștrand 
municipal Roman” și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor 
interne necesare preîntâmpinării producerii unor astfel de situații; 

- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu lucrările de 
investiție neidentificate pe teren ca fiind executate conform proiectului referitoare la obiectivul de 
investiții ,,Modernizare artera Roman Est, DJ207A” și dispunerea de măsuri pentru recuperarea 
acestuia; exercitarea controalelor interne necesare preîntâmpinării producerii unor astfel de situații; 

- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu accizele 
incluse în facturile pentru consumul de gaz metan, înregistrat  la Direcția de Asistență Socială și 
dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor interne necesare 
preîntâmpinării producerii unor astfel de situații; 

- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de acordarea nelegală a tichetelor sociale de către 
Direcția de Asistență Socială și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea 
controalelor interne necesare preîntâmpinării producerii unor astfel de situații; 

- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală a ajutorului de încălzire, acordat 
nejustificat de către Direcția de Asistență Socială și dispunerea de măsuri pentru recuperarea 
acestuia; exercitarea controalelor interne necesare preîntâmpinării producerii unor astfel de situații; 

- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu activitatea de 
control intern/managerial, nedeterminate de autorizările conținute de legi speciale și legile bugetare 
anuale, (Colegiul Tehnic Petru Poni; Liceul Teologic Episcop Melchisedec) și dispunerea de măsuri 
pentru recuperarea acestuia. 

 


