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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit financiar 

desfășurate la UATC SĂBĂOANI 
 
 

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

anul 2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 03.02. - 06.03.2020 
 
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) 14.910 17.293 15.088 101,2 87,2 

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

1.684 1.768 1.783 
105,9 100,8 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  
2.383 2.740 2.468 

103,6 90,1 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  
8.573 8.683 8.637 

100,7 99,5 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

2.270 2.812 910 
40,1 32,4 

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

- 1.290 1.290 
- 100 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 17.658 21.887 11.062 62,6 50,5 

1.Cheltuieli de personal 4.504 4.509 4.025 89,4 89,3 

2.Bunuri şi servicii  4.522 4.373 2.439 53,9 55,8 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii - - - - - 

5. Fonduri de rezervă 150 100 - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 109 109 109 100,0 100,0 

7. Alte transferuri 246 323 310 126,0 96,0 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 1.100 1.445 1.177 107,0 81,5 

9. Asistență socială 1.058 1.058 688 65,0 65,0 

10. Alte cheltuieli 316 336 316 100,0 94,0 

11.Cheltuieli de capital 5.653 9.634 2.032 35,9 21,1 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

13. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate 
în anul curent - - -34 - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -2.748 -4.594 4.026 - - 

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 
 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri 
financiar-
contabile 

1.U.A.T.C. Săbăoani - activitatea proprie                         0 71                                                        9.853 

2. Ordonatorul terțiar din subordine - Liceul 
Teoretic ”Vasile Alecsandri” 

0 11 300 

Total sume  0                   82 10.153 

 
 



2 

 

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  

- la ordonatorul terțiar Liceul teoretic Vasile Alecsandri:                       

- Nerespectarea cerințelor de aprobare și prezentare a 

investițiilor publice în proiectul de buget, în baza programului 

de investiţii publice  

 

39 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- Nerespectarea concordanţei dintre natura cheltuielilor și 
subdiviziunea din bugetul aprobat de la care s-a efectuat plata 
 
- Evidența sintetică și analitică a patrimoniului entității nu este 
condusă în conformitate cu Normele metodologice privind 
organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice 
 
- Neîntocmirea documentelor justificative în vederea scoaterii 
din uz, transferării, unui mijloc fix 
 
- Înregistrările în contabilitate nu au fost efectuate pe baza 
documentelor justificative corect întocmite, în mod cronologic 
și sistematic, în conturile sintetice și analitice 
 
- la ordonatorul terțiar Liceul teoretic Vasile Alecsandri: 
- Neînregistrarea unor operaţiuni de intrare/ieşire a unor 
elemente patrimoniale  
 
- Evidenţa sintetică şi analitică a patrimoniului entităţii nu este 
condusă în conformitate cu Normele metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice  
 
- Evidenţa contabilă nu s-a condus și organizat conform 
Normelor, a Planului de conturi și instrucțiunilor de aplicare a 
acestuia 

19 
 

9.762 
 
 
 
 

35 
 
 

29 
 
 
 

39 
 
 
 

20 
 
 
 
 

103 

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

 
- la ordonatorul terțiar Liceul teoretic Vasile Alecsandri: 
 - Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de 
management și control intern (inclusiv audit intern)  

 
- 

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

- Neefectuarea de inspecții fiscale asupra legalității și 
conformității declarațiilor depuse de contribuabili, persoane 
fizice/juridice 
 
-  la ordonatorul terțiar Liceul teoretic Vasile Alecsandri: 
- Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidenţiere şi 
urmărire a veniturilor datorate bugetului local  

- 
 
 
 

46 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Transmiterea sau cedarea cu titlu gratuit a dreptului de 
proprietate sau folosință a unor bunuri din patrimoniul public 
sau privat al statului sau al UAT, fara respectarea prevederilor 
legale 
 
- Neevidențierea în liste de inventariere distinctă a bunurilor 
din domeniul public al statului date în administrare/ 
concesionare/închiriere altor entități publice sau cele primite 
de la terți 
- Efectuarea de plăți fără existența documentelor justificative, 

8 
 
 
 
 

- 
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întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea 
sumelor datorate 
 
- Efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură 
cu scopul, obiectivele si atribuțiile prevăzute in actele 
normative de înființare 
 
- Construcțiile au fost realizate fără respectarea autorizației de 
construire, a reglementărilor privind proiectarea și executarea 
construcțiilor 
 
- Nerespectarea prevederilor legale referitoare la consumul de 
carburanți, de materiale de întreținere, asiguri auto, parc auto 
 
- Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin 
nerespectarea în totalitate a prevederilor legale   
 
- la ordonatorul terțiar Liceul teoretic Vasile Alecsandri: 
- Cheltuieli din fonduri publice angajate, ordonanțate și plătite 
fără prevederi bugetare  
 
- Efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură 
cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele 
normative de înființare  
 
- Efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură 
cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele 
normative de înființare  

 
34 
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- 
 
 
 

1 
 
 

- 
 
 
 

53 
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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 
Săbăoani 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 de măsuri în vederea: 
-  întocmirii bugetului local și a modului de efectuare a plăților conform prevederilor bugetare. 

 - organizării contabilității conform reglementărilor legale precum și întocmirea evidenței 
sintetice și analitice a conturilor și a balanței de verificare, atât la ordonatorul principal de credite cât 
și la ordonatorul terțiar, ”Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”. 
 - organizării şi efectuării activităţii de inspecţie fiscală. 
 - 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. 
 - elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al instituției în condițiile prevăzute de Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, la ordonatorul 
terțiar de credite, ”Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”. 
 - organizării, implementării și dezvoltării Sistemului Controlului Intern Managerial, conform 
prevederilor legale, la ordonatorul terțiar de credite,  Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”. 
 - extinderii verificărilor pentru perioada de prescripție a veniturilor încasate și înregistrarea 
sumelor constatate drept venituri suplimentare din închiriere, precum și virarea cotei părți la bugetul 
local, la ordonatorul terțiar de credite ”Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”. 
 - identificării tuturor operațiunilor care reprezintă plăți pentru active nefinanciare efectuate cu 
încălcarea prevederilor legale în perioada de prescripție și înregistrarea acestora conform 
prevederilor legale, la ordonatorul terțiar de credite ”Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”. 
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 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 33.974 lei, cauzat 
de efectuarea de plăți fără existența documentelor justificative. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 35.971 lei, cauzat 
de efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile 
prevăzute în actele normative de înființare. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 1.454 lei, 
reprezentând contravaloarea cantității de combustibil nejustificat la 31.12.2019. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 6.776 lei, cauzat 
de efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile 
prevăzute în actele normative de înființare, la ordonatorul terțiar de credite ”Liceul Teoretic ”Vasile 
Alecsandri”. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 3.502 lei, 
reprezentând contravaloarea energiei electrice achitată fără bază legală, la ordonatorul terțiar de 
credite ”Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”. 


