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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit financiar 

desfășurate la UATC SĂVINEȘTI 
           

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

pe anul 2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 12.10.2020-20.11.2020 
 
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) 9.880 10.892 8.456 85,5 77,6 

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

2.517 3.077 2.588 102,8 84,1 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  3.829 4.132 3.811 99,5 92,2 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  1.784 1.933 1.933 108,4 100,0 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

498 498 96 19,3 19,3 

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

1.252 1.252 28 2,2 2,2 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 11.422 12.434 7.852 68,7 63,1 

1.Cheltuieli de personal 2.909 2.932 2.850 98,0 97,2 

2.Bunuri şi servicii  2.918 3.138 2.554 87,5 81,4 

3. Dobânzi - - - - - 

4. Subvenţii 30 30 24 80,0 80,0 

5. Fonduri de rezervă 10 10 - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 100 130 119 119,0 91,5 

7. Alte transferuri - - - - - 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

1.693 1.993 259 15,3 13,0 

9. Asistență socială 1.318 1.237 1.074 81,5 86,8 

10. Alte cheltuieli 270 284 275 101,9 96,8 

11.Cheltuieli de capital 2.174 2.680 707 32,5 26,4 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - -10 - - 

C.EXCEDENT (A-B) -1.542 -1.542 604 - - 

  

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Săvinești - activitatea proprie 9 347 692 

2. Ordonatorul terțiar din subordine 
Școala Gimnazială I. Gervescu” 
Săvinești 

0 10 0 

Total sume  9                     357 692 
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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 

- Evidența contabilă nu s-a condus și organizat conform 
Normelor metodologice, a Planului de conturi și instrucțiunilor 
de aplicare a acestuia 
 
- la ordonatorul terțiar de credite Şcoala Gimnazială I. 
Gervescu, com. Săvineşti: 
- Alte abateri referitoare la organizarea și ținerea la zi a 
evidenței patrimoniului 

288 
 
 
 

              
 

- 
 

Organizarea, 
implementarea şi 
menţinerea sistemelor de 
management şi 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 reglementărilor legale privind stabilirea și 
evidențierea taxei/ impozitului pe mijlocul de transport 
datorată/datorat de către persoanele fizice și juridice 
 
- Nu s-a efectuat o verificare sistematică de către personalul 
de specialitate din cadrul primăriilor a gradului de realizare a 
lucrărilor pe perioada de valabilitate a autorizației de 
construire, în scopul identificării datei de la care clădirile sunt 
supuse impozitării sau prelungirea acesteia și stabilirea taxei 
 
- Nu s-a procedat la regularizarea taxelor pentru eliberarea 
autorizațiilor de construire la terminarea lucrărilor sau la 
expirarea termenului de executare prevăzut în autorizațiile de 
construire, în funcție de valoarea reală a construcțiilor 

3 
 
 
 

1 
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Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

 

- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale - Efectuarea de 
plăți cu nerespectarea prevederilor legale reprezentând 
cheltuieli cu reclama și publicitatea 
 
- Alte abateri privind efectuarea cheltuielilor 
 
- 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 
 
- Alte abateri privind angajarea, ordonanțarea și plata 
cheltuielilor cu asistența socială 
 
- Nerespectarea concordanței dintre natura cheltuielilor și 
subdiviziunea din bugetul aprobat de la care s-a efectuat plata 
 
- Alte abateri privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor bugetare în concordanţă cu prevederile legii 
bugetare şi cu destinaţia stabilită - Efectuarea de plăți nelegale 
privind cheltuielile cu utilitățile aferente spațiului dat în folosință 
gratuită Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț 
 
- Alte abateri privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 
plata cheltuielilor bugetare în concordanță cu prevederile legii 
bugetare și cu destinația stabilită - Efectuarea de plăți nelegale 

                    3 
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privind cheltuielile cu bunurile și serviciile, reprezentând 
contravaloarea unor taxe și onorarii 
 
- Alocări de sprijin financiar nerambursabil din bugetul UAT 
pentru finanțarea unor activități-nonprofit, fără bază legală sau 
cu nerespectarea cadrului legal permisibil - Nerespectarea 
prevederilor legale privind acordarea sprijinului financiar 
nerambursabil unor unități de cult din comuna Săvinești 
 
- Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat pentru 
servicii de ecarisaj 
 
- Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat pentru 
reparații curente străzi comunale și reabilitate construcție 
remiză PSI 
 
- la ordonatorul terțiar de credite Şcoala Gimnazială I. 
Gervescu, com. Săvineşti: 
- Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin 
nerespectarea în totalitate a prevederilor legale 
 
- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale 
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6.Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor    
constatate 
  

- s-a procedat la corectarea abaterilor financiar-contabile consemnate, după cum urmează: 
prin debitarea contului 117 “Rezultatul reportat”, a fost corectată suplimentarea eronată a veniturilor, 
în valoare de 112.674,64 lei, odată cu înregistrarea operațiunii de casare a activelor imobilizate; s-a 
procedat la înregistrarea în contul de creanțe a debitelor restante, reprezentând taxă de salubrizare, 
neîncasată de la populație, respectiv la înregistrarea participației deținute la capitalul social al 
Companiei Județene de Apa Serv S.A. 

- s-a calculat debitul suplimentar, reprezentând diferență de impozit pe mijloace de transport. 
- s-a stabilit, debitat și încasat impozitul pe clădiri datorat de un număr de 10 persoane fizice, 

proprietare ale unor clădiri nou construite sau modernizate, inclusiv accesoriile de întârziere 
aferente, în suma totală de 966 lei. 

- s-a stabilit, debitat și încasat diferențe reprezentând taxe de regularizare a autorizațiilor de 
construire, aferente unui număr de 7 persoane fizice, în suma totală de 2.555 lei. 
 
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 
Săvinești 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 
 

Abaterile constatate se află în stadiul de valorificare. 


