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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit financiar 

desfășurate la UATO BICAZ  
          

1.Denumirea acțiunii de audit efectuată: Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție 
bugetară pentru anul 2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 29.06.2020 – 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) 34.176 39.117 18.439 54,0 47,1 

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

3.557 3.544 3.396 95,5 95,8 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  2.604 3.704 3.364 129,2 90,8 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  3.146 5.187 5.165 164,2 99,6 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

4.708 6.521 2.078 44,1 31,9 

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

20.161 20.161 4.436 22,0 22,0 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 37.516 39.457 17.940 47,8 45,5 

1.Cheltuieli de personal 5.516 5.522 5.405 98,0 97,9 

2.Bunuri și servicii  1.989 3.431 2.791 140,3 81,3 

3. Dobânzi 80 87 80 100,0 92,0 

4. Subvenţii 0 0 0 - - 

5. Fonduri de rezervă 15 15 0 0,0 0,0 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 475 3.828 3.658 770,1 95,6 

7. Alte transferuri 0 0 0 - - 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

25.570 22.570 4.420 17,3 19,6 

9. Asistență socială 857 865 763 89,0 88,2 

10. Alte cheltuieli 161 237 212 131,7 89,5 

11.Cheltuieli de capital 2.227 2.276 214 9,6 9,4 

12. Operaţiuni financiare 398 398 397 99,7 99,7 

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

228 228 0 0,0 0,0 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -3.340 -340 499 - - 

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri financiar-

contabile 

1.UATO BICAZ - activitatea proprie 3 222 436 

2. Ordonatorul terțiar din subordine - Liceul Carol I Bicaz 0 0 48 

3. Ordonatorul terțiar din subordine - Școala Gimnazială 
„Regina Maria” Bicaz 

0 0 33 

4. Ordonatorul terțiar din subordine - Casa de Cultură 
Bicaz 

0 0 11 

Total sume  3 222 528 
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5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind constatarea/abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- înregistrarea eronată în evidența contabilă a activelor fixe 
necorporale în curs de execuție. 

386 

- nu au fost respectate prevederile legale privind evidențierea 
în conturile contabile speciale a garanției acordată de 
autoritatea administrației publice locale. 

50 

- înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri 
aparținând domeniului public sau privat al UATO Bicaz, 
respectiv valoarea actualizată a inventarului bunurilor 
aparținând domeniului public ale orașului Bicaz. 

0 

- nu s-au înregistrat în evidența financiar-contabilă garanțiile 
de bună execuție constituite sub forma de polițe de asigurare, 
aferente contractelor încheiate între UATO Bicaz cu diverși 
executanți și proiectanți. 

0 

- la ordonatorii terțiari de credite, Liceul Carol I Bicaz și 
Școala Gimnazială „Regina Maria” Bicaz, nu au fost 
înregistrate în conturi în afara bilanțului, conform 
reglementarilor legale, imobilele aflate în folosința unității de 
învățământ. 

0 

- la ordonatorii terțiari de credite, Liceul Carol I Bicaz și 
Școala Gimnazială „Regina Maria” Bicaz: 
- menținerea nejustificată în evidența contabilă a 
ordonatorilor terțiari de credite a mijloacelor fixe amortizate în 
totalitate, deși acestea au o valoare de inventar mai mică 
decât limită stabilită prin hotărâre a Guvernului ca mijloacele 
fixe amortizate integral să poată fi înregistrate ca obiecte de 
inventar 

48 
33 

- menținerea în situațiile financiare ale ordonatorilor terțiari 
de credite a contului 104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al unităților administrativ teritoriale”  

0 

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

- la UATO Bicaz nu au fost respectate cerințele generale și 
specifice de control intern 

0 

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

- persoanele responsabile din cadrul U.A.T.O. Bicaz nu au 
întreprins în toate cazurile măsuri de executare silită a 
creanțelor bugetare prevăzute de normele legale. 

0 

- la U.A.T.O. Bicaz s-au identificat creanțe pentru care 
dreptul de a cere executarea silită s-a prescris la data de 
31.12.2019. 

178 

- nu au fost stabilite și nu au fost încasate penalitățile de 
întârziere pentru neplata la termen a chiriei aferente 
terenurilor proprietate privată a orașului Bicaz, categoria de 
folosință pășune, contrar prevederilor contractuale. 

3 

- la ordonatorul terțiar  Casa de Cultură Bicaz:  
- reținerea în mod nejustificat, în totalitate, a veniturilor 
obținute din închirierea bunurilor proprietate publică a 
U.A.T.O. Bicaz primite în administrare  

11 

Calitatea gestiunii 
- nu au fost respectate prevederile legale referitoare la 
efectuarea inventarierii patrimoniului. 

0 

- entitatea nu a procedat la efectuarea reevaluării activelor 0 
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economico-financiare din patrimoniu, conform prevederilor actelor normative în 
vigoare. 

- au fost efectuate cheltuieli pentru activităţi care nu au 
legatură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele 
normative de înfiinţare. 

44 

 
 
6.Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate  
 
 - au fost înregistrate în contul în afara bilanțului 8049 "Garanție bancară pentru buna execuție” 
garanțiile de bună execuție constituite sub forma de polițe de asigurare în valoare de 495 mii lei;  

- s-au luat măsuri de reevaluare a bunurilor proprietate imobiliară și mobiliară din domeniul 
public al orașului Bicaz, fiind aprobate prin hotărâre a consiliului local, rapoartele de evaluare 
întocmite în vederea înregistrării în contabilitate a rezultatelor. 
 
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 UATO 
Bicaz 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  ordonatorii terțiari de credite, Școala Gimnazială ”Regina Maria” Bicaz și Liceul  
”Carol I” Bicaz. 

 - 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 orașului. 

 - extinderii verificărilor pentru stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor, în sumă de 2.905 
lei,  reprezentând penalități de întârziere pentru neplata la termen a debitelor reprezentând venituri 
din închirierea terenurilor proprietate privată a orașului Bicaz, 

 - 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 bunurilor de natura domeniului public şi privat al unității 
administrativ teritoriale și înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acestei operațiuni. 

 - virării la bugetul local a cotei din veniturile  ordonatorului terțiar de credite, Casa de Cultură 
Bicaz.         

 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 177.997 lei, 
reprezentând amenzi contravenționale neîncasate la bugetul local pentru care dreptul de a cere 
executare silită este prescris.  

 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 44.001 lei, 
reprezentând contravaloarea gazelor naturale achitate nelegal de UATO Bicaz pentru chiriașii din 
Blocurile ANL. 

 
 
 


