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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit financiar 

desfășurate la UATC DOCHIA 
           

 
1.Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar asupra contului de execuție bugetară 

pentru anul 2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 27.08. - 03.09.2020 
 
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) 3.948 4.537 3.426 86,8 75,5 

      

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

449 549 535 119,2 97,4 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  387 699 628 162,3 89,8 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  1.795 1.972 1.964 109,4 99,6 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

1.046 1.046 299 28,6 28,6 

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

271 271 - - - 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 4.410 4.999 3.348 75,9 67,0 

1.Cheltuieli de personal 1.716 1.733 1.645 95,9 94,9 

2.Bunuri şi servicii  783 998 741 94,6 74,2 

3. Dobânzi - - -   

4. Subvenţii - - -   

5. Fonduri de rezervă 5 5 -   

6. Transferuri între unități ale administrației publice - - -   

7. Alte transferuri 13 13 13 100 100 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

323 323 -   

9. Asistență socială 248 239 230 92,7 96,2 

10. Alte cheltuieli 76 81 81 106,6 100,0 

11.Cheltuieli de capital 1.246 1.607 640 51,4 39,8 

12. Operaţiuni financiare - - -   

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

- - -2   

C.EXCEDENT (A-B) -462 -462 78   

  

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 
 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri 
financiar-
contabile 

1.UATC Dochia - activitatea proprie 2 9 361 

2. Ordonatorul terțiar din subordine  -
Școala Gimnazială nr.1, Dochia 

1 1 4 

Total sume  3 10 365 
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5. Principalele constatări    
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind constatarea/abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- Evidenţa contabilă nu s-a condus şi organizat conform 
Normelor metodologice, a Planului de conturi şi instrucţiunilor 
de aplicare a acestuia 
 
- Evidența sintetică și analitică a patrimoniului entităţii nu este 
condusă în conformitate cu Normele metodologice privind 
organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice- nu 
au fost înregistrate în evidența contabilă rezultatele reevaluării 
elementelor patrimoniale 
 
- Menținerea în conturile de creanțe și datorii a sumelor care 
se află în afara termenului legal de prescripție prevăzut de 
lege pentru încasare și respectiv lichidarea acestora 
 
- la ordonatorul terțiar de credite -  Școala Gimnazială nr.1: 
- Neînregistrarea în evidența contabilă și tehnico-operativă a 
unor operațiuni economice 

273 
 
 
            

76 
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Organizarea, 
implementarea și 
menținerea sistemelor de 
management și control 
intern (inclusiv audit 
intern) 

- Lipsa unor instrumente de control intern (procedeu, mijloc 
sau acțiune stabilite și implementate pentru menținerea unui 
bun control asupra funcționării entității în ansamblul ei) 

0 

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

- Nestabilirea corectă a impozitului pe clădiri - calculul eronat 
al impozitului pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice 
pentru care nu s-au depus la organele fiscale locale rapoarte 
de evaluare în ultimii 5 ani anteriori anului de referință 
 
- la ordonatorul terțiar de credite -  Școala Gimnazială nr.1: 
- Alte abateri privind închirierea unor active corporale 

             2 
 
 
 
             

 1 
 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Alte abateri privind efectuarea inventarierii tuturor 
elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege 
 
- Alte abateri privind efectuarea cheltuielilor - plata 
abonamentelor de telefonie mobilă pentru un număr mai mare 
de utilizatori în comparație cu numărul de salariați ai unității 
 
- Alte abateri privind angajarea, ordonanțarea și plata 
cheltuielilor de personal - neefectuarea demersurilor în 
vederea recuperării din Fondului Național Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate a sumelor reprezentând indemnizații 
pentru concedii medicale 
 
- Nerespectarea prevederilor legale referitoare la consumul de 
carburanți, de materiale de întreținere, asigurări auto, parc 
auto 
 
- Alte abateri privind angajarea, ordonanțarea și plata 
cheltuielilor materiale - plata nejustificată a contravalorii unui 
raport de evaluare 
 
- Alte abateri privind angajarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor materiale - decontarea fără temei legal a unor 

             0 
 
              

2 
 
 
            

  2 
 
 
 
            
 

0 
 
         
    

1 
 
 
           

 0 
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sancțiuni financiare aplicate ca urmare a neîntocmirii și 
netransmiterii situațiilor prevăzute de legislația în vigoare și 
urmare a încălcării normelor de circulație 
 
- Alte abateri referitoare la modul de alocare și utilizare a 
fondurilor pentru investiții, a subvențiilor sau alte forme de 
sprijin financiar din partea statului sau a UAT - cu privire la 
finanțarea unor acţiuni cu caracter sportiv 
 
- la ordonatorul terțiar de credite -  Școala Gimnazială nr.1: 

- Nerespectarea prevederilor legale referitoare la consumul de 
carburanți, de materiale de întreținere, asigurări auto, parc 
auto 
 
- Nerespectarea proiectului tehnic/detaliile de execuție în 
executarea lucrărilor de construcții 
- abatere 
- prejudiciu 
 
- Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat privind 
serviciile de salubrizare 
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6.Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor    
constatate  

- a fost emisă Înștiințare de plată, entitatea auditată procedând la stabilirea debitelor 
reprezentând impozit pe clădiri, necalculat și neîncasat, pentru anii 2015-2020; urmare a extinderii 
efectuate, cuantumul sumei datorate este de 2.960,15 lei. 

- a fost emisă factura fiscală storno, în valoare de 2.740,78 lei, reprezentând prejudiciul 
rezultat din decontarea unor materiale, neprevăzute în documentația tehnică, suma aferentă fiind 
încasată de UATC Dochia, la data de 31.08.2020. 

- cu nota contabila, în valoare de 4.435,20 lei, au fost înregistrate telefoanele mobile în 
patrimoniul ordonatorului terțiar de credite. 
 
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 
Dochia 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 de măsuri în vederea: 
- organizării contabilității conform reglementărilor legale precum și întocmirea evidenței 

sintetice și analitice a conturilor și întocmirea balanței de verificare, atât la ordonatorul principal de 
credite cât și la  ordonatorul terțiar de credite, Școala Gimnazială nr.1, Dochia. 
 - inventarierii și analizării periodic, pe perioada de prescripție,  a soldurilor conturilor de 
garanții din participarea la licitații și taxele de participații la licitații, pe fiecare creditor, și  restituirea 
acestora, respectiv reflectarea în conturile de venituri. 
 - implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial în conformitate cu 
prevederile Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice. 
 - extinderii verificărilor pentru stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor, reprezentând 
impozit pe clădiri persoane fizice - 2.473 lei, precum și chiria neactualizată cu rata inflației și 
neîncasată de 563 lei, la  ordonatorul terțiar de credite, Școala Gimnazială nr.1, Dochia. 
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 - 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 1.809 lei, reprezentând valoarea indemnizațiilor de concedii medicale, 
nerecuperate de entitate de la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.   
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 1.878 lei, 
reprezentând plăți pentru abonamente pe mobil nejustificate. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 512 lei, 
reprezentând cheltuieli efectuate cu deplasarea internă a personalului, stabilite și plătite eronat.   
 -stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 903 lei, 
reprezentând plata nejustificată a contravalorii unui raport de evaluare 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 580 lei, 
reprezentând plata fără temei legal a unei sancțiunii financiare  
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 3.036 lei, 
reprezentând finanțarea unor indemnizații de arbitraj, contrar prevederilor legale. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 2.530 lei, cauzat 
de  decontarea unor materiale, neprevăzute în documentația tehnică,   
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului, provenit din supraevaluarea, fără bază legală a 
serviciilor de salubrizare de pe raza comunei.   
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 786 lei, 
reprezentând contravaloare combustibil consumat în luna decembrie 2019, fără existența 
documentelor justificative întocmite conform legii, la ordonatorul terțiar de credite, Școala 
Gimnazială nr.1, Dochia. 


