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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit financiar 

desfășurate la UATC DOLJEȘTI 
 
 

       
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) 8.153 9.216 9.664 118,5 104,9 

1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte 
vărsăminte, alte venituri 806 806 839 104,1 104,1 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  1.075 1.417 1.406 130,8 99,2 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  6.058 6.084 6.083 100,4 100,0 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

120 529 743 619,2 

 

140,5 

 

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

94 380 593 630,9 

 

156,1 

 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 13.033 14.381 12.903 99,0 89,7 

1.Cheltuieli de personal 2.827 2.717 2.505 88,6 92,2 

2.Bunuri şi servicii  1.699 1.865 1.277 75,2 68,5 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă 121 121 0 - - 

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

7. Alte transferuri 15 20 16 106,7 80,0 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 1.900 1.831 1.745 91,8 95,3 

9. Asistență socială 712 706 615 86,4 87,1 

10. Alte cheltuieli 310 281 219 70,6 77,9 

11.Cheltuieli de capital 5.449 6.840 6.535 119,9 95,5 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

13. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate 
în anul curent - - -9 - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -4.880 -5.165 -3239 - - 

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 
 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri financiar-
contabile 

1.U.A.T.C. Doljești - activitatea 
proprie 

5 49 94 

2. Ordonatorul terțiar din subordine 
- Școala Gimnazială Buruienești 

0 2 5 

Total sume  5 51 99 

 
 
5. Principalele constatări    
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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 
 
- Neactualizarea de către ordonatorii principali de credite a 
valorii obiectivelor de investiții noi sau în continuare – 
nesupunerea spre aprobare a autorității deliberative a 
devizului final actualizat  
 
- la ordonatorul terțiar din subordine - Școala Gimnazială 
Buruienești: 
- Nerespectarea cerințelor de aprobare și prezentare a 
investițiilor publice în proiectul de buget, în baza programului 
de investiţii publice la Școala gimnazială Buruienești 
 

13 

 

63             

 

 

 

- 

                                                    

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- la ordonatorul terțiar din subordine - Școala Gimnazială 
Buruienești: 
- Neînregistrarea unor operaţiuni de intrare/ieşire a unor 
elemente patrimoniale și efectuarea inventarierii anuale a 
patrimoniului cu nerespectarea în totalitate a prevederilor 
legale  

       
 

  - 
 
 
 

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

- Alte abateri constatate privind auditul public intern  
 
- la ordonatorul terțiar din subordine - Școala Gimnazială 
Buruienești: 
- Alte abateri constatate privind separarea atribuțiilor  
 
- Nesupunerea CFPP a unor proiecte de operațiuni care fac 
obiectul controlului financiar preventiv  

- 
 
 
 

- 
 

- 
 

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

- Neefectuarea de inspectii fiscale asupra legalitatii si 
conformitatii declaratiilor depuse de contribuabili, persoane 
fizice/juridice  
 
- Neconstituirea garanţiei pentru bunurile aparţinând 
domeniului public, concesionate/închiriate de către entitate 
 
- Nu s-a stabilit taxa pe clădiri si teren concesionate, 
închiriate, date in administrare ori în folosință, după caz, 
persoanelor juridice 

- 
 
 
 

1 
 
                                               

0 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale – plata unor 
cheltuieli de executare prin titlu executoriu 
 
- 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 
 
- 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/ nerecepţionate/ în cantitatea facturată şi plătită       
- la ordonatorul terțiar din subordine - Școala Gimnazială 
Buruienești: 
- Efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură 

                     0 
                    
 
 

17 
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cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele 
normative de înființare  
 
- Venituri nerealizate aferente unui contract de arendare  
 
- Nerespectarea prevederilor legale potrivit cărora achizițiile 
efectuate trebuie să corespundă necesarului real de consum  
 
- Neconstituirea garantiei de bună execuție în cuantumul legal  
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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 
Doljești la 31.12.2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada 
auditată. 
 
7.Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
 

Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare. 
 


