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CAMERA DE CONTURI NEAMŢ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit financiar 

desfășurate la UATO Târgu Neamţ 
           

 
1.Denumirea acțiunii de audit efectuată: Auditul financiar al contului de execuţie bugetară pentru 
anul 2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 10.08. - 17.09.2020 
 
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) 59.601 71.270 42.868 71,9 60,1 

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

12.120 10.662 9.824 81,1 92,1 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  9.167 10.067 9.030 98,5 89,7 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  8.942 16.688 15.847 177,2 95,0 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

15.536 18.530 7.507 48,3 40,5 

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

13.836 15.323 660 4,8 4,3 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 62.353 74.022 45.561 73,1 61,6 

1.Cheltuieli de personal 13.629 13.744 13.510 99,1 98,3 

2.Bunuri şi servicii  9.225 12.548 11.849 128,4 94,4 

3. Dobânzi 803 818 818 101,9 100 

4. Subvenţii 0 0 0 0 0 

5. Fonduri de rezervă 10 10 0 0 0 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 590 4.008 3.951 669,7 98,6 

7. Alte transferuri 24 39 39 162,5 100,0 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

16.352 17.869 358 2,2 2,0 

9. Asistență socială 2.260 2.277 2.209 97,7 97,0 

10. Alte cheltuieli 882 1.198 1.121 127,1 93,6 

11.Cheltuieli de capital 17.238 20.186 10.401 60,3 51,5 

12. Operaţiuni financiare 1.340 1.325 1.322 98,7 99,8 

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

0 0 -17 0 0 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -2.752 -2.752 -2.693 - - 

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATO Târgu Neamţ - activitatea 
proprie 

10 164 2.341 

2.Ordonatorul terțiar din subordine -
Colegiul Naţional Ştefan cel Mare 

0 0 219 

Total sume  10 164 2.560 
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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 

- Nu au fost înregistrate în evidența contabilă rezultatele 
reevaluării elementelor patrimoniale 
 
- la ordonatorul terţiar Colegiul Naţional Ştefan cel Mare: 
- Evidenţa contabilă nu s-a condus şi organizat conform 
Normelor metodologice, a Planului de conturi şi instrucţiunilor 
de aplicare a acestuia-ordonatorul terţiar 
 
- Alte abateri privind organizarea si conducerea contabilității in 
conformitate cu prevederile legale  

1852 
 
 
 

45 
 
 
 

        148 

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

- Nestabilirea conform prevederilor legale, neevidențierea și 
neîncasarea taxelor datorate la regularizarea autorizațiilor de 
construire, pentru autorizațiile emise în perioada 2018-2019 
 
- Nerespectarea prevederilor contractuale cu privire la 
stabilirea și încasarea majorărilor de întârziere pentru neplata 
la termen a debitelor reprezentând chirii pentru terenurile 
închiriate de U.A.T.O. Tîrgu Neamț (pășuni) 

5 
 
 
 
 

5 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de 
legislaţia în vigoare 
 
- Efectuarea de cheltuieli pentru activităţi care nu au legătură 
cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele 
normative de înfiinţare 
 
- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale 
 
- Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
bugetare pentru activităţi sportive, cu nerespectarea 
prevederilor legale 
 
- Alte abateri privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 
plata cheltuielilor bugetare în concordanţă cu prevederile legii 
bugetare și cu destinaţia stabilită   
 
-  la ordonatorul terţiar Colegiul Național Ştefan cel Mare: 
- Alte abateri privind angajarea, ordonanțarea și plata 
cheltuielilor materiale referitoare la decontarea deplasărilor 
cadrelor didactice şi didactice auxiliare  

         56 
 
 

         7 
 
 
 

           3 
 
 

88 
 
 
 

         10 
 
 
 
          

  3 
 
         

Constituirea, utilizarea și 
gestionarea resurselor 
financiare privind protecția 
mediului, îmbunătățirea 
calității condițiilor de viață 
și de muncă. 

- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
bugetare cu nerespectarea prevederilor legale referitoare la 
serviciile de salubritate 
 

 -   la ordonatorul terțiar Colegiul Național Ștefan cel Mare: 
- Alte abateri privind efectuarea cheltuielilor privind activitatea 
de colectare deșeuri 

489 
 
 
 
 

23 

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

- s-a procedat la înregistrarea în evidenţa contabilă a diferenţelor de valori aferente 
domeniului public şi privat, conform extrasului din balanţa de verificare. 
             - a fost recuperată suma de 28.953 lei - indemnizaţie de hrană. 
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            - a fost recuperată suma de 316 lei, depăsire indemnizaţie viceprimar, rămânând de 
recuperat 12.334 lei. 
           - a fost recuperată suma de 2676 lei, indemnizaţii consilieri. 

- a fost recuperat prejudiciul în valoare de 10.249,14 lei. 
 
7.Opinia de audit/Concluzii 
    

Opinia exprimată a fost opinie contrară, deoarece situaţiile financiare în ansamblul lor, nu 
prezintă fidel performanţa financiară a  UATO Târgu Neamţ la data de 31 decembrie 2019 şi a 
celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată 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 situațiilor financiare,  atât la ordonatorul principal de 
credite cât și la ordonatorul terţiar de credite, Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” 
 - extinderii verificărilor pentru stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor, reprezentând:  
  -  diferență taxă autorizație de construire – 4.569 lei ; 
  - penalități de întârziere pentru neplata la termen a debitelor reprezentând venituri din 
închirierea terenurilor , categoria de folosință pășune,  -6.094 lei;  
 - întocmirii la zi a evidenţei tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în 
vederea recuperării cheltuielii efectuate de primărie pentru serviciul de salubrizare prestat 
utilizatorilor casnici şi non-casnici. 
 - întocmirii unei proceduri privind decontarea serviciilor de salubrizare, precum si aplicarea 
tuturor formelor de control intern privind verificarea existentei documentelor justificative care să 
certifice exactitatea sumelor de plată si executarea serviciilor, la ordonatorul terţiar de credite, 
Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” 
 - întocmirii unei proceduri privind decontarea deplasărilor cadrelor didactice si didactice 
auxiliare, precum și aplicarea tuturor formelor de control intern privind verificarea existentei 
documentelor justificative care să certifice exactitatea sumelor de plată si executarea serviciilor, la 
ordonatorul terţiar de credite, Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 55.686 lei, cauzat 
de stabilirea eronată a drepturilor salariale, având în vedere că în timpul misiunii de audit a fost 
recuperată suma de 31.945 lei. 
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 7.228  lei, cauzat 
de  efectuarea de cheltuieli pentru activităţi care nu au legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile 
prevăzute în actele normative de înfiinţare.  

- stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 2.990 lei, 
reprezentând penalităţi pentru plata cu întârziere a facturilor de telefonie fixă şi mobilă, achitate din 
bugetul local  
 - stabilirii întinderii şi recuperării prejudiciului constatat la audit, în sumă de 87.590 lei, la care 
se vor adăuga majorări de întârziere, reprezentând plăți pentru activităţi sportive, cu nerespectarea 
prevederilor legale. 


