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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit financiar 

desfășurate la UATC HORIA 
           

 
1.Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar asupra contului de execuție bugetară 
pentru anul 2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 11.05.2020-22.05.2020, respectiv 29.06.2020-23.07.2020 
 
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) 10.772 11.302 10.702 99,4 94,7 

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

4.755 4.769 4.557 95,8 95,6 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  1.618 1.694 1.564 96,7 92,3 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  3.969 4.333 4.268 107,5 98,5 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

430 229 104 24,2 45,4 

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

0 277 209 0 75,5 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 10.772 11.302 9.095 84,4 80,5 

1.Cheltuieli de personal 3.134 3.134 2.735 87,3 87,3 

2.Bunuri şi servicii  2.283 2.187 1.800            78,8 82,3 

3. Dobânzi 0 0 0 0 0 

4. Subvenţii 0 0 0 0 0 

5. Fonduri de rezervă 10 10 0 0 0 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 340 340 340 100,0 100,0 

7. Alte transferuri 13 13 10 76,9 76,9 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

1.532 1.408 495 32,3 35,2 

9. Asistență socială 860 867 615 71,5 70,9 

10. Alte cheltuieli 298 388 388 130,2 100,0 

11.Cheltuieli de capital 2.302 2.955 2.712 117,8 91,8 

12. Operaţiuni financiare 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

C.EXCEDENT (A-B) 0 0 1.607 - - 

  

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Horia - activitatea proprie 43 108 34 

2. Ordonatorul terțiar din subordine -  
Liceul Tehnologic “I.I. Brad” 

0 5 57 

Total sume  43                     113 91 
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5. Principalele constatări    
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind 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 
 
- Neînregistrarea participării Comunei Horia la capitalul social 
al unor entități 
 
- la ordonatorul terțiar de credite - Evidenţa contabilă nu s-a 
condus şi organizat conform Normelor metodologice, a 
Planului de conturi şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia  

           19 
 
 
             

 4 
 
           

 57 

Organizarea, 
implementarea şi 
menţinerea sistemelor de 
management şi 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 

- Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidențiere și 
urmărire a veniturilor datorate bugetului local - Nu a fost 
stabilită, înregistrată, urmărită și încasată taxa de salubritate 
datorată U.A.T.C. Horia de către populație 
 
- Nerespectarea reglementarilor legale privind stabilirea și 
evidențierea taxei/impozitului pe mijlocul de transport 
datorată/datorat de către persoanele fizice și juridice 
 
- Neaplicarea procedurilor de executare silită reglementate de 
lege până la încasarea efectivă a creanțelor cuvenite bugetului 
local, fapt ce a generat înregistrarea la finele anului 2019 a 
unor creanțe neîncasate (rămășiță) de 4.002.989 lei 

            29 
 
 
 
           

  14 
 
 
            

 0 
 
 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

 

- Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin 
nerespectarea în totalitate a prevederilor legale 
 
- Neconstituirea garanţiei materiale pentru persoanele care au 
calitatea de gestionari, în cadrul UATC Horia 
 
- Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale 
 
- Efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislația 
în vigoare 
 
- Nerespectarea prevederilor legale cu privire la finanţările 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general (acţiuni cu caracter sportiv) 
 
- Nu s-a constituit garanția datorată de concesionari persoane 
fizice și juridice pentru contractele de concesiune încheiate 
având ca obiect exploatarea unor terenuri aparținând 
patrimoniului comunei 
 
- ordonatorul terțiar de credite - Abateri cu privire la modul de 
justificare a consumului de carburanţi pentru autovehiculul din 
dotare  
 
- Au fost efectuate plăți pentru lucrări neexecutate în cantitatea 

              0 
 
               

11 
 
              

 1 
 
             

11 
 
               

2 
 
 
              

 0 
 
 
 
              

 5 
 
 

                   
26 
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facturată şi plătită la investiția ,,Construire dispensar medical, 
în sat Cotu-Vameș, com. Horia, jud. Neamț” 
 

Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat privind 
serviciile de salubrizare 

 
 

             
68 

 
 
6.Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor    
constatate  

- a fost înregistrată contravaloarea documentațiilor cadastrale și a studiului pedologic și 
agrochimic, în valoare totală de 18.856,42 lei; totodată, entitatea a procedat la evidențierea în 
contabilitatea amortizării integrale a studiului pedologic, în sumă de 4.456,42 lei. 

- s-a procedat la înscrierea în evidența contabilă, în contul 260 “Imobilizări financiare” a 
aportului în numerar la capitalul social al celor 2 entități menționate.  

- s-a procedat la identificarea sumelor de recuperat de la locuitorii comunei, care au 
beneficiat de servicii de salubrizare; astfel, au fost reflectate pe plătitori, în evidența fiscală și în cea 
contabilă, debitele pentru un număr de 420 persoane, urmând a se lua măsuri pentru încasarea 
acestora. 

- entitatea a transmis notificări către contribuabilii persoane juridice, pentru a se prezenta la 
sediul primăriei cu documentele justificative, în vederea clarificării tipului de suspensie al mijloacelor 
de transport deținute. 
 
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 
Horia 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, ”Liceul Tehnologic Ion Ionescu de la Brad” comuna 
Horia. 
 - 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:  
  -  taxă salubrizare - 28.669 lei ; 
  -  impozit pe mijloace de transport - 14.040 lei. 
 - aplicării şi/sau continuării măsurilor de executare silită, în totalitate, gradual, la termenele 
prevăzute de Codul de procedură fiscală, în vederea stingerii integrale a creanţelor fiscale ale 
bugetului comunei. Totodată se vor dispune măsuri în vederea aplicării clauzelor contractuale 
privitoare la neplata redevenței. 
 - 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. 
 - 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. 
 - inventarierii tuturor contractelor de concesiune încheiate, precum și constituirii garanției în 
sarcina concesionarului, urmăririi și înregistrîrii ei în evidența contabilă. 
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 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 620 lei, 
reprezentând plăți efectuate fără bază legală. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 15.383 lei,  
reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 2.220 lei, 
reprezentând plăți nelegale efectuate în anul 2019, pentru finanțări nerambursabile pentru activități 
nonprofit de interes local. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 26.226 lei, 
reprezentând plăți pentru lucrări neexecutate în cantitatea facturată şi plătită la investiția 
,,Construire dispensar medical, în sat Cotu-Vameș, com. Horia, jud. Neamț” 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 67.689 lei , 
reprezentând cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat privind serviciile de salubrizare.  
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 4.918 lei, 
reprezentând contravaloare combustibil consumat în anul 2019, fără existența documentelor 
justificative întocmite conform legii, la ordonatorul terțiar de credite, ”Liceul Tehnologic Ion Ionescu 
de la Brad” comuna Horia. 


