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CAMERA DE CONTURI NEAMŢ 

Sinteza 

rezultatelor acțiunii de audit  
desfășurate la UATC BAHNA 

 

 
1.Denumirea acțiunii de audit financiar efectuată: Audit financiar asupra conturilor anuale de 
execuție bugetara ale Unității Administrativ Teritoriale a Comunei 
2.Perioada efectuării acțiunii de audit financiar: 20.05. – 25.06.2021 
 
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) 
7.910 8.764 7.336 92,7 83,7 

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

775 775 543 70,1 70,1 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  864 1051 944 109,3 89,8 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  2.738 3.342 3.342 122,1 100,0 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

3.136 3.199 2.499 79,7 78,1 

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

397 397 8 2,0 2,0 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 11.309 12.163 7.319 64,7 60,2 

1.Cheltuieli de personal 2.365 2.610 2.045 86,5 78,4 

2.Bunuri şi servicii  1.399 1.865 1.108 79,2 59,4 

3. Dobânzi 0 0 0 0 0 

4. Subvenţii 0 0 0 0 0 

5. Fonduri de rezervă 100 100 0 0,0 0,0 

6. Transferuri între unități ale administrației publice 120 145 120 100,0 82,8 

7. Alte transferuri 0 0 0 0 0 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

1.699 1.699 400 23,5 23,5 

9. Asistență socială 684 796 501 73,2 62,9 

10. Alte cheltuieli 78 84 64 82,1 76,2 

11.Cheltuieli de capital 4.864 4.864 3.081 63,3 63,3 

12. Operațiuni financiare 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -3.399 -3.399 17   

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                   mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Bahna - activitatea proprie 133 119 4.913 

2.Ordonatorul terțiar din subordine -
Școala Gimnazială Bahna 

0 0 0 

Total sume  133 119 4.913 
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5. Principalele constatări 
 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Elaborarea și 
fundamentarea proiectului 
de buget pe anul 2020, 
precum și autorizarea, 
legalitatea și necesitatea 
modificărilor aduse 
bugetului aprobat  

 
- Nerespectarea prevederilor legale cu privire la publicitatea 
bugetelor unităților administrativ-teritoriale 
 

 
          0 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- Alte abateri privind reflectarea reală şi exactă a operațiunilor 
financiar-contabile în bilanțurile contabile şi conturile anuale 
de execuție bugetară. 
 
- Nerespectarea de către ordonatorii de credite a obligației de 
a face noi angajamente legale, in limita prevederilor bugetare 
aprobate, numai după stingerea plăților restante înregistrate la 
finele anului anterior. 
 
- Neevidențierea în conturi speciale a garanției de bună 
execuție constituite 
 

       2.705 
 
 
 
 

      2.208 
 
 
 

           0 
 

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

 
- Nerespectarea cerințelor generale și specifice de control 
intern în cadrul entității verificate, prevăzute de normele legale 
în vigoare  

 
0 

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

- Amenzi prescrise declarate insolvabile 
 
- Neefectuarea de inspecții fiscale la contribuabili persoane 
fizice şi juridice.  
 
- Nerespectarea procedurii privind declararea stării de 
insolvabilitate a debitorilor persoane fizice 
 
- Nu s-a stabilit, înregistrat, urmărit şi încasat taxa pe clădiri 
concesionate persoanelor juridice şi taxa pe teren aferentă 
contractelor de concesiune pășune. 
 
- Nerespectarea prevederilor contractuale cu privire la 
stabilirea și încasarea majorărilor de întârziere pentru neplata 
la termen a debitelor reprezentând în cazul tuturor 
contractelor de închiriere pășune. 
 
- Nerespectarea prevederilor legale privind operațiunile de 
concesionare, în speță neconstituirea garanției ȋn cuantumul 
legal pentru bunurile aparținând domeniului public 
concesionate de către U.A.T.C Bahna 
 

83 
 

           0 
 
 

          31 
 
 

          33 
 
 
 

           69 
 
 
 
 

           0 
 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin 
nerespectarea în totalitate a prevederilor legale 
 
- Efectuarea de plăți nelegale ale cheltuielilor de capital 
aferente obiectivului „Modernizare drum de interes local, 

           0 
          
 

          31 
 



3 

 

Comuna Bahna, județul Neamț” 
 
- Neconstituirea garanției de bună execuție în cuantumul şi la 
termenul legal aferentă contractului de lucrări din cadrul 
obiectivului „Modernizare drum de interes local, Comuna 
Bahna, județul Neamț. 
 
- Nerecuperarea de la FNUASS a indemnizațiilor pentru 
incapacitate de muncă plătite angajaților, care depășesc 
valoarea contribuțiilor lunare. 
 
- Nu a fost efectuată reevaluarea tuturor elementelor 
patrimoniale la termenul prevăzut de lege. 
 
- Efectuarea de plăți pentru lucrări neexecutate în cantitatea 
facturată şi plătită 
 
- Autoritatea contractantă nu a respectat obligația de a emite 
documente constatatoare care conțin informații referitoare la 
îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor 
contractuale de către contractant/ contractant asociat. 
 
- Valoarea totală a datoriei contractate, respectiv a garanțiilor 
emise de autoritatea administrației publice locale nu este 
înscrisă în registrul de evidență a datoriei publice locale și/sau 
în registrul de evidență a garanțiilor locale al acestei autorități 
și nu este raportată anual prin situațiile financiare. 
 
- Autoritățile administrației publice locale nu au transmis 
Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la data 
intrării în vigoare a contractului respectiv, copii de pe fiecare 
document primar, care atestă, după caz, 
contractarea/garantarea împrumutului sau actul adițional la 
contractul/acordul de împrumut/garantare, dacă au fost aduse 
modificări la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale 
 
- Pe perioada utilizării și rambursării împrumutului 
contractat/garantat, raportarea la Ministerul Finanțelor Publice 
a datelor privind datoria publică locală nu a fost efectuată 
lunar, în termen de 15 zile de la sfârșitul perioadei de 
raportare 
 

 
 

           0 
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          0 
 
 

          2 
 
 
 

          0 
 
 
 
 

          0 
 
 
 
 

         0 
 
 
 
 
 
 
         

0 

 
6.Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate  
  - au fost debitate sumele constatate aferente taxei pe clădiri concesionate persoanelor 
juridice şi taxei pe teren aferentă contractelor de concesiune pășune; 
 - au fost operate în evidența fiscală majorările de întârziere pentru neplata la termen a 
debitelor reprezentând în cazul tuturor contractelor de închiriere pășune; 
 - a fost încasată suma de 2.077,26 lei reprezentând plăți pentru lucrări neexecutate în 
cantitatea facturată şi plătită; 
 - au fost înregistrate în contabilitate lucrările de investiții menționate, potrivit fișelor mijlocului 
fix.  
 
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 entității 
UATC Bahna la 31.12.2020 și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada 
auditată. 
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8.Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
    

Pentru abaterile care nu au fost înlăturate integral în timpul misiunii de audit, prin Decizia 
nr.18/25.08.2021 emisă de Camera de Conturi Neamț s-a dispus:  

- pentru 16 abateri: Luarea măsurilor pentru înlăturarea neregulilor constatate în activitatea 
financiar-contabilă sau fiscală controlată.  

- pentru 4 abateri: Stabilirea întinderii prejudiciului și dispunerea măsurilor pentru 

recuperarea acestuia. 

 


