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CAMERA DE CONTURI NEAMȚ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit  
desfășurate la U.A.T.C. BÎRA 

           
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: 19.07. – 20.08.2021 

 
      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+2+3+4+5) 7.441 8.485 7.891 106,0 93,0 

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

333 388 379 113,8 97,7 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 494 787 690 139,7 87,7 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 1.500 1.874 1.866 124,4 99,6 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

5.114 5.406 4.828 94,4 89,3 

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

0 30 128 0 426,7 

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

7.622 8.666 8.006 105,0 92,4 

1.Cheltuieli de personal 1.319 1.439 1.423 107,9 98,9 

2.Bunuri şi servicii 611 605 531 86,9 87,8 

3. Dobânzi 0 0 0 0 0 

4. Subvenţii 0 0 0 0 0 

5. Fonduri de rezervă 20 20 0 0 0 

6. Transferuri între unități ale administrației 
publice 

0 0 0 0 0 

7.Alte transferuri 5 5 4 80,0 80,0 

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

304 312 308 101,3 98,7 

9. Asistență socială 138 191 174 126,1 91,1 

10. Alte cheltuieli 43 36 33 76,7 91,7 

11.Cheltuieli de capital 5.182 6.058 5.534 106,8 91,4 

12. Operaţiuni financiare 0 0 0 0 0 

13. Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent 0 0 -1 0 0 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) - 181 - 181 - 115   

 
4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Bîra - activitatea proprie 7 144 3 

2.Ordonatorul terțiar din subordine - Școala  
Gimnazială”Antonie Mureșianu” Bîra 

  43 

Total sume  7 144 46 



2 

 

5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind constatarea/abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Exactitatea și realitatea 
datelor reflectate în 
situațiile financiare 

- Neînregistrarea în evidența contabilă și tehnico-operativă a 
unor bunuri 
 
- ordonator terțiar de credite Școala  Gimnazială ”Antonie 
Mureșianu”: 
Neînregistrarea unor operaţiuni de intrare/ieşire a unor 
elemente patrimoniale și neinventarierea acestora  

3 
 
 

43 

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

- Alte abateri privind controlul intern/managerial 
 
- Neorganizarea compartimentului de audit intern conform 
prevederilor din Legea nr. 672/2002 privind auditul public 
intern 

0 
 

0 

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

- Neaplicarea măsurilor de executare silită 
 
- Nu s-a stabilit și nu a fost încasată taxa pe teren aferentă 
suprafețelor neconcesionate și lăsate în folosință gratuită unor 
persoane fizice și juridice 
 
- Nu s-a stabilit și nu a fost încasată de la toți contribuabilii, 
taxa pentru autorizațiile de funcționare și nici taxa de 
salubritate 
 
- Diferențe dintre suprafețele de teren aflate în evidența 
compartimentului Impozite și Taxe și Registrul Agricol        

0 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 

0 
 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

- Nu a fost efectuata inventarierea tuturor elementelor 
patrimoniale la termenul prevăzut de lege   
 
- Transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de folosință a unor 
bunuri din patrimoniul  privat al UAT, fără respectarea 
prevederilor legale 
 
- Efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de 
legislaţia în vigoare 
 
- Efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate 
nejustificat cu servicii de telefonie 
 
- Efectuarea de plăţi nelegale pentru cheltuieli de capital 
”Reabilitare școală cu clasele I-VIII  Corp C, sat Bîra, comuna 
Bîra, jud. Neamț” 
 
- Efectuarea de plăţi nelegale pentru cheltuieli de capital 
”Modernizare drumuri de interes local în comuna Bîra, jud. 
Neamț”  
 
- Efectuarea de cheltuieli pentru lucrări neefectuate cât și 
cheltuieli supraevaluate la obiectivul de investiții ”Reabilitare 
școală CU CLASELE I- VIII Corp C, sat Bîra, comuna Bîra, 
jud. Neamț” 
 
- Efectuarea de cheltuieli pentru lucrări neefectuate cât și 
cheltuieli supraevaluate la obiectivul de investiții ” Modernizare 

0 
 
 

1 
 
 
 

63 
 
 

7 
 
 

2 
 
 
 

6 
 
 
 

35 
 
 
 
 

30 
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drumuri de interes local în comuna Bîra, jud. Neamț” 

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

- Neîncasarea redevenței aferente delegării prin concesiune a 
Serviciului Public de Salubrizare 
 
- Nerecuperarea costului total pentru depozitarea cantității de 
deșeuri rezultată în urma neîndeplinirii de către prestator a 
indicatorului de performanță anual referitor la cantitatea totală 
de material valorificată din cantitatea de deșeuri colectată   

0 
 
 
 

3 

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

- s-a întocmit registrul riscurilor, s-a actualizat Regulamentul de ordine interioară și s-a 
elaborat regulamentul de organizare și funcționare al entității; 

- s-a procedat la impunerea taxei pe teren pentru persoanele beneficiare ale dreptului de 
folosință; 
    - în urma măsurătorilor efectuate de reprezentanții primăriei, s-au determinat sumele 
aferente unor suprafețe nevalorificate prin procedurile prevăzute de lege, lăsate în folosință gratuită 
a 17 persoane fizice și 2 persoane cu activitate economică.  
 
7.Opinia de audit/Concluzii 
 

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 Bîra 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.31/24.11.2021 emisă de Camera de Conturi Neamț s-a dispus:  

- pentru 7 abateri: Luarea măsurilor pentru înlăturarea neregulilor constatate în activitatea 
financiar-contabilă sau fiscală controlată.  

- pentru 7 abateri: Stabilirea întinderii prejudiciului și dispunerea măsurilor pentru 

recuperarea acestuia. 

 


