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CAMERA DE CONTURI  NEAMŢ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit financiar 

desfășurate la UATC BICAZU ARDELEAN 
          

 
1.Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuţie bugetară pentru 

anul 2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 26.10. – 27.11.2020 
 
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+..+5) 19.120 28.188 11.349 59,4 40,3 

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

3.466 4.784 4.579 132,1 95,7 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  339 391 374 110,3 95,6 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  837 1.834 1.821 217,5 99,3 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

7.554 8.124 3.739 49,5 46,0 

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

6.924 13.055 836 12,1 6,4 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 29.922 38.990 10.706 35,8 27,5 

1.Cheltuieli de personal 1.844 2.353 2.125 115,2 90,3 

2.Bunuri şi servicii  1.388 1.676 1.443 104,0 86,1 

3. Dobânzi 0 0 0 0 0 

4. Subvenţii 0 0 0 0 0 

5. Fonduri de rezervă 10 564 0 0 0 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 70 105 69 98,6 65,7 

7. Alte transferuri 0 0 0 0 0 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

21.144 28.413 2.712 12,8 9,5 

9. Asistență socială 258 332 287 111,2 86,4 

10. Alte cheltuieli 60 219 193 321,7 88,1 

11.Cheltuieli de capital 5.148 5.328 3.877 75,3 72,8 

12. Operaţiuni financiare 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -10.802 -10.802 643   

 

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Bicazu Ardelean- activitatea 
proprie 

17 122 0 

2. Ordonatorul terțiar din subordine – 
Școala Gimnazială Nr.1 Bicazu Ardelean  

0 0 0 

Total sume  17 122 0 
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5. Principalele constatări    
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- neevidențierea în conturi speciale a garanţiilor de bună 
execuţie constituite. 
 
 

0 

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

-  încasarea a jumătate din minimul amenzilor aplicate în baza 
dispozițiilor Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de 
încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și 
liniștii publice 

17 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- nu a fost efectuată inventarierea tuturor elementelor 
patrimoniale la termenul prevazut de lege.   
 
- efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de 
legislaţia în vigoare 
 
- angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale referitoare la 
modul de acordare a sprijinului financiar către unităţile de cult 
 
- efectuarea de cheltuieli pentru activităţi care nu au legatură 
cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele 
normative de înfiinţare   
 

- alte abateri privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si 

plata cheltuielilor bugetare in concordanta cu prevederile legii 
bugetare si cu destinatia stabilită 
 
-.efectuarea de plăţi nelegale pentru cheltuieli de capital 

0 
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99 
 
 
          

  10 
 
 
 

           1 
 
 
 

           3 
 

 
6.Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor 

constatate :  

 - a fost întocmită factură storno, în sumă de 2.911 lei, de către executantul lucrării în vederea 

recuperării prejudiciului cauzat de diferențe de actualizare nelegală a cheltuielilor indirecte și a 

profitului în situațiile de lucrări, ca urmare a actualizării valorii manoperei pentru acoperirea creșterii 

salariului minim și TVA la obiectivul de investiţii: ,,Modernizare străzi şi drumuri de interes local din 

intravilanul comunei Bicazu Ardelean’’. 

7.Opinia de audit 
 

  Opinia exprimată a fost opinie contrară, deoarece datorită efectelor denaturărilor 
semnalate și prezentate, situațiile financiare în ansamblul lor nu prezintă fidel performanța 
financiară a UATC Bicazu Ardelean la 31.12.2019 și celelalte informații referitoare la activitatea 
desfășurată în perioada auditată. 
 
    8.Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
 

Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare. 


