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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit financiar 

desfășurate la UATC NEGREȘTI 
           

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

pentru anul  2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 18.05. – 22.05.2020, 13.07. – 31.07.2020 
 
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) 10.251 10.776 3.728 36,4 34,0 

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

420 472 443 105,5 93,9 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  309 518 447 144,7 86,3 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  1.416 1.520 1.427 100,8 93,9 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

8.106 8.266 1.411 17,4 17,1 

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

- - - - - 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 10.660 11.185 3.694 34,7 33,0 

1.Cheltuieli de personal 1.331 1.331 1.297 97,4 97,4 

2.Bunuri şi servicii  271 597 357 131,7 59,8 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă 40 40 - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 40 40 40 100,00 100,00 

7. Alte transferuri - - - - - 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

- - - - - 

9. Asistență socială 424 470 382 90,1 81,3 

10. Alte cheltuieli 39 39 38 97,4 97,4 

11.Cheltuieli de capital 8.515 8.668 1.581 18,6 18,2 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - -1 - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -409 -409 34 - - 

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UAT Negrești - activitatea proprie 1 3 8 

2.Ordonatorul terțiar din subordine – Școala 
Gimnazială „Dumitru Almaș” Negrești 

 
- 

 
- 

 
5 

Total sume  1 3 13 
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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 

- Neconstituirea garanției de bună execuție în cuantumul 
legal/neînregistrarea în contabilitate; 
 
- la nivelul ordonatorului terțiar de credite – Școala 
Gimnazială „Dumitru Almaș”, Comuna Negrești 
- Evidența sintetică și analitică a patrimoniului entitătii nu este 
condusă în conformitate cu Normele metodologice privind 
organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice. 

- 
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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. 

 

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

- Nerespectarea dispoziţiilor legale privind regularizarea în anii 
2017 – 2019 a taxelor pentru eliberarea autorizațiilor de 
construire la terminarea lucrărilor sau la expirarea termenului 
de executare; 
 
- Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidențiere și 
urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat, în 
cuantumul și la termenele prevăzute de lege, de către 
organele fiscale din cadrul primăriilor -  încasarea a jumătate 
din minimul amenzilor aplicate în baza dispozițiilor Legii 
nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor 
norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice; 

 
- la nivelul ordonatorului terțiar de credite – Școala 
Gimnazială „Dumitru Almaș”, Comuna Negrești 
- Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidenţiere şi 
urmărire a veniturilor datorate bugetului local. 

0 
 
 
 
 
 

1 
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Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin 
nerespectarea în totalitate a prevederilor legale; 
 
- 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; 
 
- 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; 
 
- Alte abateri privind administrarea contractelor de achiziție 
publică; 

 
- la nivelul ordonatorului terțiar de credite – Școala 
Gimnazială Vaduri, Comuna Alexandru cel Bun 
- Efectuarea de cheltuieli cu utilitățile, suportate din bugetul 
local, care nu sunt strict legate de activitatea unității 
administrativ teritoriale; 

- 
 
 

3 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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6.Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate  

- în data de 20.07.2020, executantul lucrării a procedat, la constituirea garanției de bună 
execuție în valoare de 393.120,14 lei într-un cont special deschis la Trezoreria Mun.Piatra Neamț; 
Concomitent, la nivelul entității a fost înregistrată, în contul din clasa 8 – 8050 – ”Disponibil din 
garanţia constituita pentru bună execuţie” – valoarea garanției de bună execuție constituită de 
constructor; 

- reprezentanții entității au luat măsuri în vederea înregistrării în evidența fiscală a 
diferențelor de sumă provenite din regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizațiilor de 
construire, respectiv la încasarea acestora; 

- reprezentanții entității au luat măsuri în vederea înregistrării în evidența fiscală a 
diferențelor de amendă de încasat, potrivit proceselor verbale de constatare a contravențiilor. 
 
7.Opinia de audit/Concluzii 
 

Opinia exprimată a fost opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor 
aspecte, deoarece probele de audit colectate sunt suficiente și adecvate, iar denaturările 
individuale sau cumulate sunt semnificative, dar nu cu efecte generalizate asupra situațiilor 
financiare ca întreg, iar valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate, 
extrapolate la nivelul întregii populații auditate, constatate atât la entitatea auditată, cât și la entitățile 
din subordine, se situează sub pragul de semnificație. 

 
 
8.Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
 

Dispunerea măsurilor privind: 
- implementarea și dezvoltarea Sistemul Controlului Intern Managerial în conformitate cu 

prevederile Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice. 
 - extinderea verificărilor pentru stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor, reprezentând 
diferențe amenzi de încasat - 400 lei. 
 - organizarea şi efectuarea 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. 
 - respectarea 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. 
 - respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. 
 - organizarea contabilității conform reglementărilor legale precum și întocmirea evidenței 
sintetice și analitice a conturilor și întocmirea balanței de verificare, la  ordonatorul terțiar de credite, 
Școala Gimnazială ”Dumitru Almaș” Negrești. 
 - virarea la bugetul local a cotei de 50% din veniturile realizate de ordonatorul terțiar de 
credite, Școala Gimnazială ”Dumitru Almaș” Negrești. 
 - stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea prejudiciului constatat la audit, în sumă de 
2.884 lei, cauzat de stabilirea eronată a drepturilor salariale. 
 - stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea prejudiciului constatat la audit, în sumă de 
336 lei, reprezentând plata unor cheltuieli cu utilitățile care nu au legătură cu activitatea entității , la 
ordonatorul terțiar de credite, Școala Gimnazială ”Dumitru Almaș” Negrești. 
  


