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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit financiar 

desfășurate la UATC GRINȚIEȘ 
           

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

pentru anul 2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 21.09. - 22.10.2020 
 
3. Informații sintetice privind indicatorii bugetari ai entității verificate  
                                                                                                                                                     mii lei 

INDICATOR 
Prevederi 

inițiale  
Prevederi 
definitive 

Încasări/ 
Plăți 

efectuate 

% din 
prevederi 

inițiale  

% din 
prevederi 
definitive 

0 1 2 3 4 5 

A.VENITURI - TOTAL (1+..+5) 2.666 2.909 2.961 111,1 101,8 

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

567 575 624 110,1 108,5 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  376 436 449 119,4 103,0 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  1.555 1.862 1.862 119,7 100,0 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației publice 168 36 26 15,5 72,2 

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

0 0 0 0 0 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 3.268 3.511 2.777 85,0 79,1 

1.Cheltuieli de personal 1.541 1.516 1.458 94,6 96,2 

2.Bunuri şi servicii  987 1.270 722 73,2 56,9 

3. Dobânzi 0 0 0 - - 

4. Subvenţii 0 0 0 - - 

5. Fonduri de rezervă 5 5 0 0,0 0,0 

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

7. Alte transferuri 10 10 6 60,0 60,0 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile (Titlul X) 

0 0 0 
- - 

9. Asistență socială 244 229 202 82,8 88,2 

10. Alte cheltuieli 66 66 65 98,5 98,5 

11.Cheltuieli de capital 415 415 324 78,1 78,1 

12. Operaţiuni financiare 0 0 0 - - 

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

0 0 0 - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -602 -602 184 - - 

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UAT Grințieș - activitatea proprie 0 57 407 

2. Ordonatorul terțiar din subordine -  
Școala Gimnazială „Constantin 
Panțâru” Grințieș 

0 0 3 

Total sume  0 57 410 
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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  

- Abateri cu privire la neestimarea tuturor veniturilor bugetului 
local prin nedispunerea efectuării de către ordonatorul de 
credite a inventarierii materiei impozabile  

- 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- Nerespectarea prevederilor legale privind organizarea, 
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale prin 
neevidenţierea angajamentelor legale de plătit în contul de 
execuţie al bugetului local; 
 
- Înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri 
aparținând domeniului public sau privat al statului sau al UAT  
- plăți pentru bunuri de natura investițiilor efectuate și 
înregistrate eronat în conturile de cheltuieli. 
 
- la nivelul ordonatorului terțiar de credite – Școala Gimnazială 

„Constantin Panțâru” Grințieș: 

- Neînregistrarea în conturi în afara bilanțului a bunurilor 
aparținând domeniului public al unității administrativ teritoriale 
primite în folosință/administrare, utilizate pentru desfășurarea 
activităților specifice învățământului  
 
- Menținerea nejustificată în conturi de obiecte de inventar a 
unor bunuri de natura materialelor consumabile puse în operă 
și recepționate  

- 
 
 
 

404 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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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. 

- 

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

- Neaplicarea procedurilor de executare silită reglementate de 
lege până la încasarea efectivă a creanţelor cuvenite 
bugetului local, fapt ce a generat înregistrarea la finele anului 
2019 a unor creanţe neîncasate (rămăşiţă)  
 
- Nefacturarea, neînregistrarea în contabilitate a creanțelor de 
încasat și neurmărirea corespunzătoare a veniturilor aferente 
serviciului public de alimentare cu apă. 
 

  - Entitatea nu a solicitat de la concesionari persoane fizice și 
juridice și nici nu a constituit garanția datorată de aceștia 
pentru contractele de concesiune încheiate având ca obiect 
exploatarea unor terenuri aparținând patrimoniului comunei. 
 

- 
 
 
 
 

- 
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Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin 
nerespectarea în totalitate a prevederilor legale  
 
- Nu a fost efectuată reevaluarea elementelor patrimoniale la 
termenul prevăzut de lege  
 
- Efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de 
legislația în vigoare 

- 
 
 

- 
 
 

23 
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- Au fost efectuate plăți supraevaluate pentru lucrări de 
reparații ”Refacere apărare de mal pod pârâul Grințieșul 
Mare” pe o lungime de 15 ml  

34 
 
 

 
 
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 
Grințieș 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 

 
Dispunerea măsurilor ce se impun în vederea: 
- inventarierii materiei impozabile anual, în vederea fundamentării bugetului local. 

 - implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial în conformitate cu 
prevederile Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice. 
 - 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 Scoala Gimnazială „Constantin Panțâru” Grinties. 
 - procedării la iniţierea şi aplicarea celorlalte măsuri de executare silită prevăzute de Codul 
de procedură fiscală, în cazul neachitării în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiilor a 
sumelor datorate bugetului local. 
 - organizării și funcționării corespunzătoare a activitătii serviciului public de furnizare apă si 
canalizare, reflectarea integrală a debitelor de încasat în evidenta contabilă, urmărirea si încasarea 
acestora.  
 - 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.  
 -  reevaluării activelor fixe corporale de natura constructiilor și terenurilor aflate în patrimoniul  
public și privat al U.A.T.C. Grintieș.   
 - inventarierii tuturor contractelor de concesiune încheiate, constituirea garanțiilor aferente 
acestora și înregistrarea în evidenta contabilă. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 23.852  lei, 
cauzat de stabilirea eronată a drepturilor salariale. 
 -  stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 33.642 lei, 
reprezentând cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat pentru lucrările de reparatii 
”Refacere apărare de mal pod pârâul Grintiesul Mare pe o lungime de 15 ml. 
 


