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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acţiunii de audit financiar 

desfăşurate la UATO ROZNOV 
    

1. Denumirea acţiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuţie bugetară 
pentru anul 2019 

2. Perioada efectuării acţiunii de audit: 03.08. - 11.09.2020 
 
3. Informaţii sintetice privind indicatorii bugetari ai entităţii 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+2+3+4+5) 16421 18343 13344 81,3 72,7 

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

5152 5200 3981 77,3 76,6 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 1971 2022 1861 94,4 92,0 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 5600 7107 7107 126,9 100 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

3698 4014 395 10,7 9,8 

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

0 0 0 0 0 

B.CHELTUIELI-TOTAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

16526 18448 13201 79,9 71,6 

1.Cheltuieli de personal 6483 6496 6164 95,1 94,9 

2.Bunuri şi servicii 3673 4545 4131 112,5 90,9 

3. Dobânzi 70 70 70 100 100 

4. Subvenţii 0 8 4 0 50 

5. Fonduri de rezervă 40 9 0 0 0 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 10 23 21 210 91,3 

7.Alte transferuri 0 100 0 0 0 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

0 0 0 0 0 

9. Asistență socială 1170 1343 1220 104,3 90,8 

10. Alte cheltuieli 365 326 294 80,5 90,2 

11.Cheltuieli de capital 4463 5276 1078 24,2 20,4 

12. Operaţiuni financiare 252 252 252 100 100 

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

0 0 -33 - - 

C. EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -105 -105 143 - - 

                                                                                                       

   4.Structura şi sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                       mii lei 
 

Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri financiar-
contabile 

1.UATO Roznov - activitatea proprie 375 54 - 

2.Ordonatorul terțiar din subordine - Liceul Gh. 
Ruset Roznovanu 

- 7 - 

3.Ordonatorul terțiar din subordine - Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Roznov 

463 68 109 

Total sume  838 129 109 
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5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicaţii succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

  
 

Elaborarea şi 
fundamentarea 
proiectului de buget pe 
anul 2019 precum şi 
autorizarea, legalitatea şi 
necesitatea modificărilor 
aduse bugetului aprobat 

- Nerespectarea cerințelor de aprobare și prezentare a 
investițiilor publice în proiectul de buget, în baza programului de 
investiţii publice  
 

- 

Exactitatea şi realitatea 
datelor reflectate în 
situaţiile financiare 

- la ordonatorul terțiar - Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Roznov: 
- Evidenţa contabilă nu s-a condus şi organizat conform 
Normelor metodologice, a Planului de conturi şi instrucţiunilor de 
aplicare a acestuia prin neînregistrarea în evidența contabilă a 
creanțelor izvorâte din încheierea contractelor pentru acordarea 
de servicii sociale încheiate între furnizorul de servicii sociale cu 
beneficiarii de servicii sociale 

 
 

109 

Organizarea, 
implementarea şi 
menţinerea sistemelor de 
management şi control 
intern (inclusiv audit 
intern) 

- la ordonatorul terțiar - Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Roznov: 
- Nerespectarea prevederilor legale cu privire la implementarea 
și dezvoltarea sistemului de control intern managerial 
 

 
 

- 
 
 
 
 

Modul de stabilire, 
evidenţiere şi urmărire a 
încasării veniturilor 
bugetare, în cuantumul şi 
la termenele stabilite de 
lege 

- Neaplicarea măsurilor de executare silită, conform prevederilor 
legale și normelor de aplicare ale acestora  
 
- Nerespectarea reglementărilor legale privind stabilirea și 
evidențierea  taxei/ impozitului pe mijlocul de transport 
datorată/datorat de către persoanele fizice și juridice 
 
- Diferențe dintre suprafețele de teren aflate în evidența 
compartimentelor Impozite și Taxe, Registrul Agricol UAT 
Orașul Roznov, Fondului funciar 
 
- Alte constatări privind concesionarea serviciilor publice  
 
- Nerecuperarea diferențelor dintre nivelul taxei pe gunoiul 
menajer colectate la bugetul local si cel al facturii emise de 
operator 
 
- la ordonatorul terțiar - Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Roznov: 
- Stabilirea costurilor lunare ale beneficiarilor de servicii sociale  
într-un cuantum mai mic decât cel prevăzut în hotărârile 
consiliului local privind aprobarea costului lunar de întreținere 
pentru beneficiarii de servicii sociale 

- 
 
 

12 
 
 
 

0 
 
 
 

1 
 

362 
 
 
 
 
 
 

463 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate 
nejustificat cu servicii de telefonie 
 
- Efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate 
nejustificat cu serviciile de utilități precum și recuperarea cu 
întârziere a unor cheltuieli cu utilitățile  
 
- Efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate 
nejustificat cu serviciile de transport  

5 
 
 

5 
 
 
 

2 
 



3 

 

 
- Efectuarea de cheltuieli nelegale cu cadouri acordate 
consilierilor locali 
 
- Efectuarea de cheltuieli cu proiectarea peste valorile prevăzute 
în devizele generale privind indicatorii tehnico-economici ai 
investițiilor aprobate prin hotărârile consilului local  
 
- Nerespectarea prevederilor legale în efectuarea cheltuielilor cu 
acordarea ajutoarelor de urgență  
 
- Efectuarea de cheltuieli supraevaluate pentru lucrări 
neefectuate la obiectivul de investiții ”Reparații curente la 
acoperișul clădire Bazar C1 Chintinici, Roznov”  
 
- Efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate 
nejustificat cu  efectuarea de probe  
 
- Efectuarea de cheltuieli supraevaluate pentru lucrări 
neefectuate la obiectivul de investiții “Amenajare grupuri 
sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la Școala generală 
nr. 1, Slobozia, Roznov”  
 
- la ordonatorul terțiar - Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Roznov: 
- Inventarierea anuală a patrimoniului Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Roznov s-a efectuat cu nerespectarea în 
totalitate a prevederilor legale fapt ce a condus la nereflectarea 
în situaţiile economico-financiare a unei imagini clare şi fidele a 
patrimoniului  
 
- Plăți nelegale efectuate prin acordarea sporului pentru condiții 

grele/ deosebite într-un procent de la 15% la 30% pentru o parte 

din personalul entității 

 

- Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat peste 
consumul specific, reprezentând contravaloarea alimentelor 
date in consum în cursul anului 2019 
 
- la ordonatorul terțiar - Liceul Gh. Ruset Roznovanu: 
- Efectuarea de cheltuieli supraevaluate pentru lucrări 
neefectuate la obiectivul de investiții ”Reparații acoperiș 
Grădinița Roznov, jud. Neamț”  
 
- Efectuarea de cheltuieli supraevaluate pentru lucrări 
neefectuate la obiectivul de investiții ”Reparații acoperiș Liceu 
Roznov, jud. Neamț”  
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 6. Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate  

 

- s-a procedat la notificarea debitorilor în cauză, în vederea prezentării documentelor din 

care să rezulte tipul de suspensie pentru axele motoare ale mijloacelor de transport din dotare și au 

fost emise deciziile de impunere pentru cei 4 contribuabili privind impozitul pe mijloace de transport. 
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 7. Opinia de audit 
 

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 
Roznov la 31.12.2019 și celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada 
auditată. 
 
8. Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 

          
Dispunerea măsurilor în vederea: 
- realizării acțiunilor de executare silită, gradual,  în condițiile și la termenele prevăzute de 

Codul de procedură fiscală, în vederea stingerii obligațiilor fiscale aflate în rămășiță la finele anului 
2019 și întocmirea dosarelor de insolvabilitate, acolo unde este cazul. 
 - extinderii verificărilor pentru stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor, reprezentând:  
  -  diferență impozit mijloace transport – 11.416 lei; 
  -  redevențe,  - 1.278 lei;  
 - efectuării inspecțiilor fiscale pentru toate creanțele fiscale administrate de UATO Roznov, 
prin care să se verifice realitatea datelor declarate de contribuabili la compartimentul de impozite si 
taxe, în concordanță cu evidența din registrul agricol și  evidenta fondului funciar.  
 - înregistrării veniturilor suplimentare constatate în evidența contabilă, urmărirea încasării 
diferențelor dintre nivelul taxei colectate la bugetul local și cel al facturii emise de operator/operator 
regional, de la beneficiarii serviciului public de salubrizare. 
 - analizării ajutoarelor de urgență acordate, în corelație cu respectarea principiului egalității; 
 - aprobării unei metodologii unitare, cu criterii bine stabilite, cu limite maxime si corelarea cu 
metodologia de acordare a ajutoarelor persoanelor marginalizate social, care să respecte principiul 
egalității pentru toți beneficiarii; 
 - organizării contabilității conform reglementărilor legale precum și întocmirea evidenței 
sintetice și analitice a conturilor și întocmirea situațiilor financiare, la ordonatorul terţiar de credite, 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Roznov. 
 - stabilirii întinderii diferențelor de contribuție rezultate din aplicarea corectă a Hotărârilor 
Consiliului Local Roznov, înregistrarea acestora în evidența contabilă, recuperarea și reîntregirea 
bugetului local cu aceste sume, la ordonatorul terţiar de credite, Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Roznov. 
 - implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial în conformitate cu 
prevederile Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice, la ordonatorul terțiar, Căminul pentru Persoane Vârstnice Roznov. 
 - 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, la ordonatorul terțiar, Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Roznov. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 5.724 lei, cauzat 
de efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat cu servicii de telefonie. 
 -stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 4.921 lei, cauzat 
de efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat cu utilitățile. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 2.142 lei, cauzat 
de efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat cu serviciile de transport. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 2.231 lei, cauzat 
de efectuarea de cheltuieli nelegale cu cadouri acordate consilierilor locali.  
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 29.902 lei, 
reprezentând cheltuieli efectuate cu proiectarea, supraevaluate fată de deviz, respectiv plată dublă 
pentru audit energetic. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 1.981 lei, 
reprezentând efectuarea de cheltuieli supraevaluate pentru lucrări neefectuate la obiectivul de 
investiții ”Reparații curente la acoperișul clădire Bazar C1 Chintinici, Roznov”. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 4.779 lei, cauzat 
de efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat cu  efectuarea de probe.  
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 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 3.385  lei, 
reprezentând efectuarea de cheltuieli supraevaluate pentru lucrări neefectuate la obiectivul de 
investitii “Amenajare grupuri sanitare si asigurarea cu utilități a acestora la Școala generală nr. 1, 
Slobozia, Roznov”. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 63.766 lei, 
reprezentând plăți nelegale efectuate prin acordarea sporului pentru condiții grele/ deosebite într-un 
procent de la 15% la 30% pentru o parte din personalul entității, la ordonatorul terțiar, Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Roznov. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 3.964 lei, 
reprezentând contravaloarea alimentelor date în consum în anul 2019 peste consumul normat, la 
ordonatorul terțiar, Căminul pentru Persoane Vârstnice Roznov. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 1740 lei 
reprezentând efectuarea de cheltuieli supraevaluate pentru lucrări neefectuate la obiectivul de 
investiții ” Reparații acoperiș Grădinița Roznov, jud. Neamț ”, la ordonatorul terțiar, Liceul Gh. Ruset 
Roznovanu,  Roznov. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 4.816 lei,  
reprezentând efectuarea de cheltuieli supraevaluate pentru lucrări neefectuate la obiectivul de 
investiții ” Reparații acoperiș Liceu Roznov, jud. Neamț ”, la ordonatorul terțiar, Liceul Gh. Ruset 
Roznovanu,  Roznov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


