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CAMERA DE CONTURI  NEAMŢ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit financiar 

desfășurate la UATC BOGHICEA 
          

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

anul 2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 23.09. - 22.10.2020 
 
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) 17.722 18.138 4.211 23,8 23,2 

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

390 454 443 113,6 97,6 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  380 444 441 116,1 99,3 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  2.382 2.649 2.582 108,4 97,5 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

14.570 14.591 745 5,1 5,1 

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

0 0 0 0 0 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 17.668 18.144 4.194 23,7 23,1 

1.Cheltuieli de personal 1.760 1.684 1.676 95,2 99,5 

2.Bunuri şi servicii  578 880 874 151,2 99,3 

3. Dobânzi 0 0 0 0 0 

4. Subvenţii 0 0 0 0 0 

5. Fonduri de rezervă 5 5 0 0 0 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 0 0 0 0 0 

7. Alte transferuri 8 0 0 0 0 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

82 92 92 112,2 100 

9. Asistență socială 453 437 365 80,6 83,5 

10. Alte cheltuieli 40 30 29 72,5 96,7 

11.Cheltuieli de capital 14.742 15.016 1.158 7,9 7,7 

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) 54 -6 17 0 0 

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Boghicea - activitatea proprie 94 34 243 

2.Ordonatorul terțiar din subordine -
Școala Gimnazială Boghicea 

0 0 112 

Total sume  94 34 355 
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5. Principalele constatări    
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Elaborarea și 
fundamentarea proiectului 
de buget pe anul 2019, 
precum și autorizarea, 
legalitatea și necesitatea 
modificărilor aduse 
bugetului aprobat  

- Nesupunerea, trimestrial, spre analiză şi aprobare autorităţii 
deliberative, execuţia bugetelor proprii în conformitate cu 
reglementările legale 
 
- Nerespectarea de către ordonatorii de credite ai bugetelor 
locale a obligativității publicării în presa locală, pe pagina de 
internet a instituţiei publice sau afişarea la sediul autorităţii 
administraţiei publice a proiectului de buget local 
 
- Nerespectarea de catre ordonatorii de credite a obligatiei de 
a face noi angajamente legale, in limita prevederilor bugetare 
aprobate, numai după stingerea plăţilor restante inregistrate la 
finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuția 
anului curent  

           0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

146 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- Nu s-a exercitat controlul lunar inopinat al operațiunilor cu 
numerar 
 
- Neevidenţierea în conturi speciale a garanţiilor de bună 
execuţie constituite 
 
- Alte abateri privind reflectarea reală şi exactă a operaţiunilor 
financiar-contabile în bilanțurile contabile și conturile anuale 
de execuție bugetară 
 
- la ordonatorul terțiar - Școala Gimnazială Boghicea: 
-Neînregistrarea unor operaţiuni de intrare/ieşire a unor 
elemente patrimoniale  
 
- Cheltuieli din fonduri publice angajate, ordonanțate și plătite 
fără prevederi bugetare  

0 
 
 

0 
 
 

48 
 
 
 
 

4 
 
 

108 

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

- Neaplicarea măsurilor de executare silită, conform 
prevederilor legale și normelor de aplicare ale acestora. 
 
- Nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea taxei speciale de 
salubrizare 
 
- Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidențiere și 
urmărire a veniturilor datorate bugetului local constând în 
debite calculate după data rezilierii unor contracte de 
concesiune 
 
- Neurmărirea și neîncasarea în termenul legal de prescripție 
a unor creanțe bugetare provenite din concesiuni 
 
- Neînregistrarea în evidența analitică pe plătitor și 
neurmărirea la încasare a veniturilor din amenzi 
contravenționale 
 
- Păgubirea bugetului prin pierderile patrimoniale provenite din 
neurmărirea veniturilor în termenele legale de prescripție 
provenite din amenzi contravenţionale 

         0 
 
 

77 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 

17 
 
 
 

11 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Nu a fost efectuată inventarierea tuturor elementelor 
patrimoniale la termenul prevăzut de lege.   
 
- Efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de 

0 
 
 

2 
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legislaţia în vigoare 
 
- Alte abateri privind angajarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor de personal - concedii medicale nerecuperate de 
la Casa de Sănătate 
 
- Efectuarea de cheltuieli fără documente justificative care să 
ateste realitatea achiziţiei efectuate 
 
- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale referitor la 
servicii de control intern managerial 
 
- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale referitor la 
servicii de mentenanţă a reţelelor de iluminat public 
 
- Alte abateri privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 
plata cheltuielilor bugetare în concordanță cu prevederile legii 
bugetare și cu destinația stabilită 
 
- Alte abateri privind efectuarea cheltuielilor 
 
- la ordonatorul terțiar - Școala Gimnazială Boghicea: 
- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale-penalităţi 
achitate pentru plata cu întârziere a facturilor de telefonie 

 
 

39 
 
 
 

2 
 
 

9 
 
 
 

6 
 
 
 

9 
 
 
 

1 
 
 

0 

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

-  s-a încasat suma de 135 lei, reprezentând  penalităţi pentru plata cu întârziere a facturilor 
de telefonie fixă şi mobilă, achitate din bugetul local de către ordonatorul terţiar. 
 
7.Opinia de audit/Concluzii 
 

  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 Boghicea la 31.12.2019 și a celorlalte informații referitoare la activitatea 
desfășurată în perioada auditată. 
 
 
8.Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț  
 
 Dispunerea măsurilor în vederea: 

- prezentării în ședință publică, spre analiză și aprobare autorității deliberative, execuția 
bugetului în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, 
pentru trimestrul al patrulea, în vederea redimensionării cheltuielilor bugetare anuale, așa cum se 
prevede la art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006. 
 - publicării pe pagina de internet a UATC Boghicea a documentelor și informațiilor, în 
conformitate cu art. 76^1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 - realizării prevederilor art.14 alin.(6) din Legea nr. 273/2006, privind  obligația de a 
prevedea, distinct, credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante la finele anului anterior celui 
pentru care se întocmeşte bugetul. 
 - organizării controlului lunar inopinat al operațiunilor cu numerar. 
 - organizării contabilității conform reglementărilor legale; Întocmirea evidenței sintetice și 
analitice a conturilor și întocmirea balanței de verificare corect, în vederea comparării datelor 
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înscrise în situațiile financiare cu cele reale, atât la ordonatorul principal de credite, cât și la 
ordonatorul terțiar, Școala Gimnazială Comuna Boghicea 
 - realizării acţiunilor de executare silită, gradual, în condiţiile şi la termenele prevăzute de 
Codul de procedură fiscală, în vederea stingerii obligațiilor fiscale aflate în rămășiță la finele anului  
și întocmirea dosarelor de insolvabilitate, acolo unde este cazul. 
 - extinderii verificărilor pentru stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor, reprezentând:  
  -  taxă specială de salubrizare  – 76.514 lei ; 
  -  debite provenite din contracte de concesiune și închiriere.  
 - identificării tuturor proceselor verbale de amenzi contravenționale primite de entitate în 
ultimii ani și urmărirea modului de înregistrare a obligațiilor de plată în evidența sintetică și analitică 
pe plătitori, în vederea urmăririi și încasării veniturilor din amenzi contravenționale la bugetului local. 
 - organizării şi efectuării inventarierii în conformitate cu prevederile Ordinului nr.2861/2009 
pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii tuturor elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 
 - recuperării sumei de 39.105 lei, reprezentând valoarea indemnizațiilor de concedii 
medicale, nerecuperate de entitate de la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.   
 - respectării prevederilor legale din domeniul achizițiilor publice și a decontării cheltuielilor, 
precum şi pentru întocmirea unor proceduri clare de control şi verificare a respectării acestora. 
 - identificării tuturor operațiunilor care reprezintă plăți pentru active nefinanciare realizate cu 
încălcarea prevederilor legale în perioada de prescripție și încadrarea corectă a acestora la 
cheltuieli de capital, la ordonatorul terțiar, Școala Gimnazială Comuna Boghicea. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 2.799 lei, 
reprezentând debite prescrise, aferente unor contracte de concesiune reziliate. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 10.966 lei, 
reprezentând amenzi contravenționale  pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris.  
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 2.424 lei, cauzat 
de stabilirea eronată a drepturilor salariale. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de  1.471 lei,  
reprezentând plăţi fără documente justificative. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 9.225 lei, 
reprezentând servicii de implementare sistem de control intern managerial contractate fără bază 
legală . 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 6.272 lei, cauzat 
de majorarea fără bază legală a contractului privind prestarea serviciilor de mentenanţă a 
iluminatului public stradal. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 600 lei,  
reprezentând majorări de întârziere de la data plăţii până la data recepţiei strategiei de dezvoltare 
locale a comunei. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 134 lei, 
reprezentând  penalităţi pentru plata cu întârziere a facturilor de telefonie fixă şi mobilă, achitate din 
bugetul local. 


