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CAMERA DE CONTURI NEAMŢ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit financiar 

desfășurate la UATC GÂRCINA 
           

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

pe anul 2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 29.06. - 05.08.2020 
 
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) 12.244 14.495 7.198 58,8 49,7 

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

1.421 1.620 1.159 81,6 71,5 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  1.428 1.706 1.573 110,2 92,2 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  2.848 2.959 2.959 103,9 100 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

5.309 5.940 486 9,2 8,2 

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

1.238 2.270 1.021 82,5 45,0 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 12.244 14.900 6.630 54,1 44,5 

1.Cheltuieli de personal 2.149 2.072 1.924 89,5 92,9 

2.Bunuri şi servicii  2.829 3.741 3.172 112,1 84,8 

3. Dobânzi 0 0 0 0 0 

4. Subvenţii 0 60 30 0 50 

5. Fonduri de rezervă 70 15 0 0 0 

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

7. Alte transferuri 0 0 0 0 0 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

1.473 2.505 705 47,9 28,1 

9. Asistență socială 648 691 621 95,8 89,9 

10. Alte cheltuieli 10 0 0 0 0 

11.Cheltuieli de capital 5.065 6.022 384 7,6 6,4 

12. Operaţiuni financiare 0 0 0 0 0 

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

0 -206 -206 0 100,0 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) 0 -405 568 - - 

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                     mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri financiar-

contabile 

1.UATC Gârcina - activitatea proprie 9 118 1.682 

2.Ordonatorul terțiar din subordine - Şcoala 
Gimnazială  Melchisedec Ştefănescu 

0 0 12 

Total sume  9 118 1.694 
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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  

- Nerespectarea obligației ordonatorilor principali de credite de 
a prezenta în ședință publică, în lunile aprilie, iulie și 
octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, 
pentru trimestrul al patrulea, spre analiză și aprobare de către 
autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele 
două secțiuni, inclusiv bugetului împrumuturilor interne și 
externe   

 
 
 

0 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- Alte abateri privind concordanţa datelor înregistrate în 
evidenţa tehnico-operativă cu cele din evidenţa financiar-
contabilă şi cu cele preluate în balanţele de verificare şi 
înscrise în situaţiile financiare  
 
- Neînregistrarea în evidenţa contabilă şi tehnico-operativă a 
unor bunuri care constituie domeniul public sau privat al UAT  
 
- Nu au fost regularizate sumele rămase neutilizate la finele 
anului, în contul ordonatorului principal de credite cu BS, 
BASS sau cu alte fonduri speciale de la care acestea au fost 
încasate  
 
- ordonator terţiar - Alte abateri privind reflectarea reală și 
exactă a operațiunilor financiar-contabile în bilanțurile 
contabile și conturile anuale de execuție bugetară    

 
          627 

 
 
 

1.000 
 
 
         

          19 
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Organizarea, 
implementarea și 
menținerea sistemelor de 
management și control 
intern (inclusiv audit 
intern) 

 
Nerespectarea cerințelor generale și specifice de control 
intern în cadrul entității verificate, prevăzute de normele legale 
în vigoare  

 
 

0 

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

-Stabilirea sumelor datorate pe plătitori nu s-a făcut pe baza 
declarațiilor de impunere sau pe baza înregistrărilor existente 
în evidențele specifice cadastrului imobiliar, conform 
reglementărilor legale și a normelor specifice de aplicare a 
acestora  
 
- Neurmărirea și neîncasarea în termenul legal de prescripție 
a unor creanțe bugetare  
 
- Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidențiere și 
urmărire a veniturilor datorate bugetului local  
 
- Neefectuarea de inspecţii fiscale la contribuabili persoane 
fizice şi juridice  

 
 

           0 
 
 
 

19 
 
 

9 
 
 

0 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

-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  
 
- ordonator terțiar - 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  
- Alte abateri privind efectuarea inventarierii și a 

 
         15 

 
 
 
 

10 
 
 

           0 
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evaluării/reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la 
termenul prevăzut de lege  
 
- Nu a fost efectuată reevaluarea tuturor elementelor 
patrimoniale la termenul prevăzut de lege. 
 
- Stabilirea eronată a drepturilor salariale inclusiv a sporurilor, 
premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, 
personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere 
și personalului care ocupă funcții de demnitate publică  
 
-Efectuarea de cheltuieli pentru activităţi care nu au legătură 
cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele 
normative de înfiinţare   
 
- Au fost efectuate plăți pentru lucrări neexecutate  
 
- Efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără 
contraprestaţie (bunuri, lucrări, servicii nerecepţionate în 
cantitatea facturată şi plătită)  
 
- Alte abateri privind efectuarea cheltuielilor     
 
- Alte abateri privind angajarea, ordonanțarea si plata 
cheltuielilor materiale  
 
- Efectuarea de plăţi pentru produse/lucrări/servicii, 
neexecutate/ nerecepţionate în cantitatea facturată şi plătită  

 
 
          

  0 
 
 
 

          51 
 
 
           

0 
 
 
           

           1 
 

          27 
 
 
 

         13 
 

          8 
 
  

          20 

 
 
6.Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate  
            - s-a încheiat contract cu un evaluator de proprietăţi imobiliare, în vederea efectuării 
reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul 
instituției publice; 
            - s-a recuperat suma de 362,58 lei, reprezentând cheltuieli fără legătură cu activitatea 
entităţii; 
            - s-au recuperat integral sumele acordate în anul 2019 drept avans pentru concediul de 
odihnă. Sumele respective au fost depuse la Trezoreria Piatra Neamț în contul 85.01.01 – ”Plăţi 
efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului 
local” – paragraf 51.02.01.03 – ”Autorități executive”. Diferența încasată necuvenit de către 
persoanele ce ocupă funcții de demnitate publică în luna ianuarie 2019, au fost recuperate pe 
durata controlului. 
            - s-a procedat la montarea balustradelor la podul ,,Podiş’’, conform pozelor prezentate de 
reprezentanţii entităţii; 
            - s-a întocmit Factură storno, în sumă de 19.694,02 lei, aferentă lucrărilor de asfaltare 
neexecutate. 
 
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 Gârcina la 31.12.2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea 
desfășurată în perioada auditată. 
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8.Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
 

Dispunerea de măsuri în vederea: 
- prezentării în ședință publică, spre analiză și aprobare autorității deliberative, a execuției 

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, astfel încât să 
fie respectate prevederile legale. 
 - 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 ”Episcop Melchisedec 
Ștefănescu”. 
 - regularizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunei Gârcina repartizate acesteia și neutilizate potrivit destinațiilor 
stabilite de prevederile legale aplicabile.  
 - implementării și dezvoltării Sistemul de Control Intern Managerial în conformitate cu 
prevederile Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice. 
 - respectării prevederilor legale cu privire la constituirea dosarelor fiscale ale contribuabililor 
persoane fizice și juridice din comuna Gârcina. 
 - extinderii verificărilor pentru stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor,  reprezentând 
penalități de întârziere aferente debitelor actualizate cu rata inflației provenite din contractele de 
închiriere pășune, precum şi încasarea veniturilor constatate la audit, reprezentând diferențe de 
accesorii și de debite în sumă de 9.000 lei 
 - organizării şi efectuării activităţilor de inspecţie fiscală. 
 - 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, atât la ordonatorul principal de credite cât și la ordonatorul terțiar de 
credite, Școala Gimnazială ”Episcop Melchisedec Ștefănescu”. 
 - 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. 
 - organizării şi efectuării reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și 
terenurilor aflate în patrimoniul entității publice. 
 - respectării prevederilor legale din domeniul achiziţiilor publice și a decontării cheltuielilor, 
precum şi pentru întocmirea unor proceduri clare de control şi verificare a respectării acestora. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 18.974 lei,  
reprezentând debite prescrise, aferente unor contracte de concesiune reziliate.  
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 50.889 lei, cauzat 
de stabilirea eronată a drepturilor salariale inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate 
funcționarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere și personalului 
care ocupă funcții de demnitate publică, având în vedere că în timpul auditului a fost recuperată 
suma de 8.700 lei.  
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 740 lei, cauzat de  
efectuarea de cheltuieli pentru activităţi care nu au legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile 
prevăzute în actele normative de înfiinţare.  
 - recuperării prejudiciului constatat în sumă de 26.746 lei, cauzat de plăţi fără contraprestaţie 
şi de plăţi fără documente justificative legal întocmite, precum şi dispunerea măsurilor în vederea 
fundamentării şi justificării majorărilor de tarife la contractele încheiate. 
 - diminuării angajamentului legal inițial încheiat cu valoarea prejudiciului constatat la audit, 
aferent contractelor  încheiate cu o societate. 
 


