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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit financiar 

desfășurate la UATC SECUIENI 
           

1.Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuție bugetară pentru 
anul 2019 

2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 06.07. – 13.08.2020 
 
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) 11.333 6.450 6.046 53,3 93,7 

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

1.516 1.385 1.247 82,2 90,0 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  1.019 1.437 1.427 140,0 99,3 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  1.146 1.234 1.234 107,7 100 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

6.005 1.427 1.283 21,4 89,9 

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

1.647 967 855 51,9 88,4 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 12.728 7.856 6.915 54,3 88,0 

1.Cheltuieli de personal 1.845 1.969 1.955 106,0 99,3 

2.Bunuri şi servicii  892 960 799 89,6 83,2 

3. Dobânzi 0 0 0 -  

4. Subvenţii 0 0 0 - - 

5. Fonduri de rezervă 10 30 - - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 50 86 86 172,0 100,0 

7. Alte transferuri 7 7 4 57,1 57,1 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

3.515 2.447 2.157 61,4 88,1 

9. Asistență socială 239 252 249 104,2 98,8 

10. Alte cheltuieli 94 41 39 41,5 95,1 

11.Cheltuieli de capital 6.079 2.074 1.636 26,9 78,9 

12. Operaţiuni financiare 0 0 0 - - 

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

-3 -10 -10 333,3 100,0 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -1.395 -1.406 -869 - - 

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC  Secuieni - activitatea proprie 0 10 0 

2. Ordonatorul terțiar din subordine – 
Școala Gimnazială Secuieni 

- - - 

Total sume  0 10   0 
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5. Principalele constatări    
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

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

- Existența unor fișe de post neactualizate în conformitate cu 
modificările aplicabile survenite  
 
- Neconstituirea Comisiei paritare la nivelul entității publice   
       
- Nu a fost înființată prin dispoziția primarului Comisia de 
Monitorizare din cadrul UATC Secuieni  
 
- Nu s-a constituit prin dispoziție Comisia de disciplină la nivel 
de unitate  

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 

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

- Nu s-a procedat în toate cazurile 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 
- Diferențe dintre suprafețele de teren aflate în evidența 
compartimentului Impozite și Taxe și Registrul Agricol ale UAT 
Comuna Secuieni 

0 
 
 
 
 

- 
 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Efectuarea de plăți pentru produse/lucrări/servicii, 
neexecutate/nerecepționate/în cantitatea facturată și plătită 
la obiectivul RK Școală Butnărești 

10 
 
 

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

- prin emiterea de dispoziții a fost constituită comisia de monitorizare, respectiv s-a actualizat 
echipa de gestionare a Riscurilor în cadrul Comisiei de Monitorizare a Primăriei Secuieni. 

- a fost încasată suma de 74 lei stabilită la control privind regularizarea taxei pentru 
autorizațiile de construcție. 
 
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 
regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizațiilor de construire la terminarea lucrărilor sau la 
expirarea termenului de executare prevăzut in autorizațiile de construire. 
 - extinderea verificărilor privind stabilirea, urmărirea și identificarea suprafețelor de teren 
neînregistrate în evidență fiscală. 
  - stabilirea întinderii și recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 9.593 lei, 
cauzat de efectuarea de plăți pentru lucrări, neexecutate în cantitatea facturată și plătită.  

 


