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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit financiar 

desfășurate la UATC BOZIENI 
 

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

anul 2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 14.09. - 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) 14.024 4.246              3.555 25,3 83,7 

1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte 
vărsăminte, alte venituri 355 433 403 113,5 93,0 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit                 413                729 675 163,4 92,6 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată               2.436           2.441              2.366 97,1 96,9 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

10.489 234 109 
1,0 46,6 

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

                   

331 

                

 409 

                   

2     0,6 0,5 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 14.292 4.513 3.224 22,5 71,4 

1.Cheltuieli de personal 1.286 1.221 1215 94,4 99,5 

2.Bunuri şi servicii  874 1.157 997 114,1 86,1 

3. Dobânzi 0 0 0 0 0 

4. Subvenţii 0 0 0 0 0 

5. Fonduri de rezervă 66 66 0 0 0 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 89 89 89 100,0 100,0 

7. Alte transferuri 6 0 0 0 0 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 662 662 0 0 0 

9. Asistență socială 639 633 557 87,2 88,0 

10. Alte cheltuieli 83 118 118 142,2 100,0 

11.Cheltuieli de capital 10.587 567 248 5,6 43,7 

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) -268 -267 331 - - 

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                               mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri financiar-

contabile 

1.U.A.T.C. Bozieni - activitatea proprie                         1 21                                                        77 

2. Ordonatorul terțiar din subordine - 
Școala Gimnazială Bozieni 

0 0 15 

Total sume  1                   21 92 
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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  

- Nu au fost prevăzute distinct creditele bugetare destinate 
stingerii plăților restante la finele anului anterior celui pentru 
care se întocmește bugetul 
 
- Nu au fost estimate veniturile la nivelul real (bazate pe 
constatarea, evaluarea si inventarierea materiei impozabile si 
a bazei de impozitare în funcție de care se calculează 
impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și 
veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte elemente 
specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor) 
 
- la ordonatorul terțiar - Școala Gimnazială Bozieni:                         

- Nerespectarea cerințelor de aprobare și prezentare a 

investițiilor publice în proiectul de buget, în baza programului 

de investiţii publice și  efectuarea de cheltuieli din fonduri 

publice angajate, ordonantate si platite fără prevederi 

bugetare  
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                     - 
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Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- Evidența contabilă nu s-a condus și organizat conform 
Normelor metodologice, a Planului de conturi și instrucțiunilor 
de aplicare a acestuia 
 
- la ordonatorul terțiar - Școala Gimnazială Bozieni:                          
- Neînregistrarea unor operaţiuni de intrare/ieşire a unor 
elemente patrimoniale  
- Abateri privind organizarea si conducerea evidenței contabile 
a entităților subordonate/coordonate/sub autoritate care au 
beneficiat de transferuri de fonduri publice 

22 
 
 
 

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

- Neorganizarea controlului intern managerial conform 
prevederilor legale; 
 
- la ordonatorul terțiar - Școala Gimnazială Bozieni:                          
- Alte abateri privind organizarea, implementarea și 
menținerea sistemelor de management și control intern  

- 
 
 
 

- 
 

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 

 
- Neorganizarea de către unităţile administrativ-teritoriale a 
compartimentului de inspecție fiscală în domeniul impozitelor, 
taxelor şi al altor venituri pentru a căror administrare sunt 
competente, potrivit legii 
 
- Abateri privind legalitatea stabilirii şi încasării veniturilor   

- 
 
 

- 
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Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin 
nerespectarea în totalitate a prevederilor legale 
 
- Cheltuieli din fonduri publice angajate, ordonanțate si plătite 
fără prevederi bugetare 
 
- Efectuarea de cheltuieli neprevăzute de legislația în vigoare 
cu drepturi salariale 
 
- Stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, 
premiilor si a altor drepturi acordate funcționarilor publici, 
personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere 
și personalului care ocupă funcții de demnitate publică 

                     - 
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- Nerecuperarea de la FNUASS a indemnizațiilor pentru 
incapacitate de munca plătite angajaților, care depășesc 
valoarea contribuțiilor lunare 
 
- Cheltuielile cu deplasările interne/externe ale personalului au 
fost stabilite și plățite eronat 
 
- Plăti nelegale urmare nerespectării clauzelor contractuale 
privind preturile practicate, actualizarea acestora, cantitățile, 
articolele din ofertele declarate câștigătoare, anexe la 
contractele încheiate 
 
- Efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură 
cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele 
normative de înființare 

 
- Efectuarea de plăţi pentru produse/lucrări/servicii, 
neexecutate/ nerecepționate/ în cantitatea facturată şi plătită 
 
- Alte abateri privind angajarea, ordonanțarea și plata 
cheltuielilor de personal 
 
- Nu s-au constituit și reținut garanțiile materiale/bănești 
persoanelor care îndeplinesc calitatea de gestionar, în 
cuantumul prevăzut de legislația în vigoare sau neconstituirea 
depozitelor la CEC sau băncile comerciale, pe seama entității 
la care persoana are calitatea de gestionar 
 
- la ordonatorul terțiar - Școala Gimnazială Bozieni: 

 - Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului cu 
nerespectarea în totalitate a prevederilor legale  
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6.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 
Bozieni la 31.12.2019, și celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada 
auditată. 
 
7.Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
 
  Dispunerea măsurilor în vederea: 

- realizării prevederilor art. 14(6) 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. 
 - inventarierii materiei impozabile anual, în vederea fundamentării bugetului local. 
 - organizării contabilității conform reglementărilor legale; Întocmirea evidenței sintetice și 
analitice a conturilor și întocmirea balanței de verificare corect,  în vederea comparării datelor 
înscrise în situațiile financiare cu cele reale, atât la ordonatorul principal de credite cât și la 
ordonatorul terțiar, la Școala Gimnazială Bozieni 
 - implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial în conformitate cu 
prevederile Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice, atât la ordonatorul principal de credite cât și la ordonatorul terțiar, la Școala Gimnazială 
Bozieni 
 - procedării la iniţierea şi aplicarea celorlalte măsuri de executare silită prevăzute de Codul 
de procedură fiscală. 
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 - efectuării inspecţiei fiscale având ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor 
fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor 
legislaţiei fiscale şi contabile, verificării sau stabilirii, după caz, a bazelor de impunere, stabilirii 
diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora. 
 - extinderii verificărilor pentru stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor, reprezentând:  
  -  impozit pe teren – 669 lei; 
  -  taxă specială de salubritate.   
 - 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, atât la ordonatorul principal cât și la ordonatorul 
terțiar, la Școala Gimnazială Bozieni. 
 - evaluării și înregistrării sistemului de iluminat în patrimoniul comunei, precum și 
identificarea 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. 
 - recuperării sumei de 7.320 lei, reprezentând valoarea indemnizațiilor de concedii medicale, 
nerecuperate de entitate de la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.   
 - respectării prevederilor legale privind constituirea, reținerea şi actualizarea garanţiilor 
materiale în numerar ale gestionarilor, prin încheierea contractelor de garanție gestionară pentru 
persoanele care gestionează bunurile valorice și materiale ale entității și reținerea acesteia în 
cuantumul prevăzut de lege. 
 - regularizării plăților reprezentând energia electrică consumată la Școala nouă – com. 
Bozieni, efectuate în mod eronat de ordonatorul principal de credite. 
 - elaborării bugetului de venituri și cheltuieli la ordonatorul terțiar, la Școala Gimnazială 
Bozieni, în condițiile prevăzute de Legea nr. 273/2006. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 3.900 lei, 
reprezentând indemnizație de hrană acordată nelegal. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 7.392  lei, cauzat 
de stabilirea eronată a drepturilor salariale. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 416 lei, 
reprezentând indemnizație de ședintă acordată nelegal consilierilor locali în anul 2019. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 1.599 lei, cauzat 
de efectuarea de  cheltuieli cu deplasările interne ale personalului  stabilite și plătite eronat. 
 


