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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  

desfășurate la U.A.T.C. BÂRGĂUANI 
 

1. Denumirea acțiunii de audit financiar efectuată: Audit financiar asupra conturilor anuale de 
execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Comunei 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit financiar: 19.10. – 26.11.2021 

 

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) 5.474 6.486 5.292 96,7 81,6 

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

755 760 708 93,8 93,2 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  802 1.088 941 117,3 86,5 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  2.766 3.487 3.487 126,1 100,0 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

1.151 1.151 156 13,6 13,6 

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

- - - - - 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 5.894 6.906 4.302 73,0 62,3 

1.Cheltuieli de personal 2.393 2.779 2.402 100,4 86,4 

2.Bunuri şi servicii  1.824 1.885 1.004 55,0 53,3 

3. Dobânzi - - - -  

4. Subvenţii - - - -  

5. Fonduri de rezervă 35 15 0 - - 

6. Transferuri între unități ale administrației publice - - - - - 

7. Alte transferuri - - - - - 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

- - - - - 

9. Asistență socială 193 550 486 251,8 88,4 

10. Alte cheltuieli 40 45 43 107,5 95,6 

11.Cheltuieli de capital 1.409 1.632 367 26,0 22,5 

12. Operaţiuni financiare - - - - - 

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

- - - - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -420 -420 990   

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Bârgăuani - activitatea 
proprie 

18 178 5.865 

2.Ordonatorul terțiar din subordine -
Școala Gimnaziala Bârgăuani 

0 0 300 

Total sume  18 178 6.165 
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5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind constatarea/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 

- Nesupunerea, trimestrial, spre analiză şi aprobare autorităţii 

deliberative, a execuţiei bugetelor proprii în conformitate cu 

reglementările legale. 

0 

 

 

 

 

 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- Neînregistrarea sau înregistrarea eronată a unor operațiuni 
de intrare/ieșire a unor elemente patrimoniale de activ 
 
-  Neînregistrarea diferențelor rezultatele din reevaluarea 
activelor fixe  
 
- Neînregistrarea în conturi de active fixe a obiectivelor de 

investiții finalizate, și recepționate  
 
 - la ordonatorul terțiar de credite - Școala Gimnazială 
Bârgăuani: 
 - Elementele patrimoniale prezentate în situațiile financiare nu 
au fost evaluate în conformitate cu principiile contabile 
generale, potrivit contabilității de angajamente 
 
- Neînregistrarea unor operaţiuni de intrare/ieşire a unor 
elemente patrimoniale și neinventarierea acestora  
 
- Menținerea eronată în soldul contului 231 „ Active fixe 
corporale în curs de execuție” a unor lucrări de investiții 
finalizate și recepționate 

21 

 

 

5.101 

 

734 

 

 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

283 

Organizarea, 
implementarea și 
menținerea sistemelor de 
management și control 
intern 

- Neconformități privind organizarea controlului intern/ 
managerial 

0 

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

- Neaplicarea măsurilor de executare silită, conform 
prevederilor legale și normelor de aplicare ale acestora  
 
- Neefectuarea de inspecții fiscale asupra legalității și 
conformității declarațiilor depuse de contribuabili, persoane 
fizice/juridice 
 
- Nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea taxei speciale 
de salubrizare 
 
- Nerespectarea clauzelor contractuale în ce privește 
urmărirea creanțelor și calcularea penalităților de întârziere   

0 

 

 

0 
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15 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Nu a fost efectuata inventarierea elementelor patrimoniale la 
termenul prevăzut de lege  
 
- Nerecuperarea de la FNUASS a indemnizațiilor pentru 
incapacitate de muncă plătite angajaților 
 
- Alte abateri privind operațiunile specifice angajării, lichidării, 
ordonanțării și plății cheltuielilor bugetare (penalități de 
întârziere și expertiză contabilă) 
 

0 

 

 

8 

 

 

23 
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- Alte abateri privind operațiunile specifice angajării, lichidării, 
ordonanțării și plății cheltuielilor bugetare  
 
- Stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, 
premiilor si a altor drepturi acordate funcționarilor publici, 
personalului contractual, cu funcții de conducere, sau care 
ocupă o funcție de demnitate publica  
 
- Neîncasarea în termenul legal de prescripție a unor creanțe 
provenite din concesiuni  
 
-  Încheierea contractelor de concesiune si închiriere fără 
includerea tuturor clauzelor prevăzute de legislația in vigoare 
 
- Efectuarea unor cheltuieli de personal fără bază legală, ca 
urmare a angajării unei persoane în funcția de consilier 
personal al primarului 

- la ordonatorul terțiar de credite - Școala Gimnazială 
Bârgăuani: 

-Abateri cu privire la organizarea si efectuarea operațiunii de 

inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii ale entității, deținute cu orice titlu 
 
- Nu a fost efectuată reevaluarea elementelor patrimoniale la 
termenul prevăzut de lege 

1 

 

 

22 

 

 

 

13 

 

 

0 

 

 

120 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

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

 
- au fost recepționate și înregistrate în contabilitate echipamentele, iar pentru cele 

înregistrate eronat au fost efectuate corecțiile aferente; 
- s-a procedat la înregistrarea parțială în contabilitate a diferențelor din reevaluare aferente 

domeniului public şi privat; 
 - s-a procedat la înregistrarea în contabilitate, cu nota contabilă, a activelor fixe 
recepționate și menținute eronat în contul de investiții în curs; 
  - a fost emisă dispoziția privind constituirea comisiei de inventariere anuală a bunurilor 
aflate în administrarea entității; 

- la ordonatorul terțiar de credite - s-a procedat la remedierea parțială a abaterii constatate 
prin înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor în valoare de 7.827,69 lei. 

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 Bârgăuani la 31.12.2020 și a celorlalte informații referitoare la 
activitatea desfășurată în perioada auditată. 
 
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.38/30.12.2021 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. 


