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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 
 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit de conformitate 

desfășurate la UATC CORDUN 
 
 

          
1.Denumirea acțiunii de audit efectuată: Controlul legalității contractării sau garantării, precum şi a 

utilizării şi rambursării finanțărilor rambursabile la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna 
Cordun Județul  Neamț 

2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 08.01. - 31.01.2020 
 
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) 25.928 26.896 20.829 80,3 77,4 

1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte 
vărsăminte, alte venituri 16.026 16.428 13.349 83,3 81,3 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  3.445 3.495 3.382 98,2 96,8 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  3.627 4.143 4.061 112 98 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

610 610 7 1,1 

 

1,1 

 

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

2.220 2.220 30 1,4 

 

1,4 

 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 28.741 29.709 17.830 62 60 

1.Cheltuieli de personal 4.023 4.159 3.830 95,2 92,1 

2.Bunuri şi servicii  3.646 3.938 3.440 94,3 87,4 

3. Dobânzi 0 150 115  76,7 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă 100 100 - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 47 47 42 89,4 89,4 

7. Alte transferuri 739 1.035 1.008 136,4 97,4 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 8.880 8.880 0 - - 

9. Asistență socială 531 580 456 85,9 78,6 

10. Alte cheltuieli 230 907 835 363 92,1 

11.Cheltuieli de capital 10.545 9.936 8.135 77,1 81,9 

12. Operaţiuni financiare - -  - - 

13. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate 
în anul curent - -23 -31 - 134,8 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -2.813 -2.813 2.999 - - 
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4. Principalele constatări   
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Neacordarea vizei de control financiar preventiv asupra 
angajamentului legal reprezentat de un contract de proiectare 
și execuție de lucrări  
 
- Registrul de evidență a datoriei publice locale deși include 
informații care să specifice suma totală a datoriilor autorităților 
administrației publice locale, detalierea datoriilor și alte 
informații stabilite prin norme metodologice privind registrul de 
evidență a datoriei publice locale, emise de Ministerul 
Finanțelor Publice, sunt incorecte 
 
- Autoritățile administrației publice locale nu au transmis 
Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la data 
intrării în vigoare a contractului respectiv, copii de pe fiecare 
document primar, care atestă, după caz, 
contractarea/garantarea împrumutului în baza prevederilor art. 
62 alin. (9) din Legea nr. 273/2006;  
 
- Pe perioada utilizării împrumutului contractat, raportarea la 
Ministerul Finanțelor Publice a datelor privind datoria publică 
locală nu s-a efectuat lunar, în termen de 15 zile de la sfârșitul 
perioadei de raportare; 
 
- UATC Cordun nu a publicat corect și în întregime pe pagina 
de internet toate informațiile referitoare la datoria publică, 
respectiv plățile efectuate din creditul  contractat și dobânzile 
aferente acestuia. 
 
- Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin 
nerespectarea în totalitate a prevederilor legale 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

 
 

 
5. Opinia de audit/Concluzii 
 

În urma acțiunii de control s-a constatat faptul că legalitatea contractării, a utilizării și 
rambursării finanţării rambursabile la nivelul unității administrativ-teritoriale nu se respectă, sub toate 
aspectele semnificative, principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității, gradul 
de răspândire în activitatea entității a cazurilor de neconformitate a obiectivelor specifice cu criteriile 
auditului de conformitate fiind mediu. 
 
6.Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 

 
Dispunerea măsurilor în vederea: 
- exercitării controlului financiar preventiv asupra tuturor angajamentelor legale încheiate de 

UATC Cordun.  
- elaborării și implementării unei proceduri formalizate pentru activitatea de contractare, 

garantare, utilizare, rambursare și raportare a împrumuturilor contractate și actualizarea 
corespunzătoare a fișei postului pentru personalul implicat.  

- întocmirii registrului de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ teritoriale și 
a registrului de evidență a  garanțiilor locale și actualizarea acestuia conform cadrului legal.  

- publicării pe pagina de internet a entității a tuturor datelor și informațiilor prevăzute de cadrul 
legislativ în vigoare.  
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- înlăturării neregulilor privind inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor 
şi capitalurilor. 


