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CAMERA DE CONTURI CLUJ 

 

 

 

 

Sinteza 

rezultatelor acţiunii de audit 

desfăşurată la UATC FLOREŞTI 

 

 

 

1. Denumirea acţiunii de audit efectuată: ”Audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale 

Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Floreşti” 

 

2. Perioada efectuării acţiunii de audit: 05.10.2015-13.11.2015 

 

3. Informaţii sintetice privind indicatorii bugetari ai entităţii verificate: 

 

mii lei 

 Prevederi 

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Încasări/ Plăţi 

efectuate 

% din 

prevederi 

iniţiale 

% din 

prevederi 

definitive 

 1 2 3 4 5 

A.VENITURI - TOTAL (1+...+5) 78.875 63.376 33.635 42,6 53,1 

1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte 

vărsăminte, alte venituri 
16.416 16.216 11.432 69,6 70,5 

2.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit  12.181 12.594 13.065 107,3 103,7 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  5.758 6.779 6.779 117,7 100,0 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice 50 50 660 1.320,0 1.320,0 

5.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor 

efectuate și prefinanțări 
44.470 27.737 1.699 3,8 6,1 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+9) 82.472 66.979 28.713 34,8 42,9 

1.Cheltuieli de personal 5.350 6.900 6.705 125,3 97,2 

2.Bunuri şi servicii 7.418 7.743 6.668 89,9 86,1 

3. Subvenţii 600 800 650 108,3 81,3 

4. Transferuri între unităţi ale administrației publice 2.105 758 106 5,0 14,0 

5. Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile 
43.940 27.007 3.283 7,5 12,2 

6. Asistenţă socială 1.353 1.378 1.026 75,8 74,5 

7. Alte cheltuieli 1.305 1.279 1.227 94,0 95,9 

8.Cheltuieli de capital 20.408 21.120 9.055 44,4 42,9 

9. Plăţi efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 

curent 
-7 -7 -7 100,0 100,0 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -3.597 -3.603 4.922 - - 

 

 

4. Structura şi sumele estimate ale abaterilor constatate: 

                                                                                                                                        mii lei 

 Venituri 

suplimentare 
Prejudicii 

Abateri financiar-

contabile 

1.UATC FLOREŞTI - activitatea proprie 7.213 2.189 5.836 

2.Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Şincai” Floreşti 0 12 298 

3. Şcoala Gimnazială Luna de Sus 0 1 178 

Total sume  7.213 2.202 6.312 
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5. Principalele constatări: 

 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 

Suma estimată 

a abaterii 

(mii lei) 

Elaborarea şi fundamentarea 

proiectului de buget pe anul 

2014, precum și autorizarea, 

legalitatea și necesitatea 

modificărilor aduse 

bugetului aprobat 

•Nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte elaborarea şi 

prezentarea spre aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli; 

- 

Exactitatea și realitatea 

datelor reflectate în situaţiile 

financiare 

•Nereguli privind modul de organizare a evidenţei contabile 

analitice şi fiscale a veniturilor cuvenite bugetului local; 

•Neînregistrarea în evidenţa contabilă a modificărilor survenite 

în structura patrimoniului public al UATC, aprobate prin 

hotărâri ale organelor deliberative; 

•Lucrări de investiţii care au fost terminate, recepţionate şi puse 

în funcţiune nu au fost înregistrate la active fixe; 

•Nu au fost respectate prevederile legale cu privire la casarea 

mijloacelor fixe; 

•Înregistrările operaţiunilor privind achiziţii de bunuri şi 

servicii nu în toate cazurile au fost evidenţiate corespunzător; 

•Şcoala gimnazială ”Gheorghe Şincai” Floreşti: 

     - nu a înregistrat în contabilitate provizioane având ca obiect 

drepturi de natură salarială prevăzute în hotărârile judecătoreşti 

definitive şi executorii. 

      - nu are organizată evidenţa analitică a activelor fixe şi 

obiectelor de inventar, nu a calculat şi înregistrat în contabilitate 

amortizarea aferentă activelor fixe corporale. 

      - nu a efectuat reevaluarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniu; 

•Şcoala gimnazială Luna nu a înregistrat în contabilitate 

provizioane având ca obiect drepturi de natură salarială 

prevăzute în hotărârile judecătoreşti definitive şi executorii; 

1.622 

 

 

568 

 

903 

 

78 

 

- 

 

 

 

298 

 

- 

 

 

- 

 

151 

Modul de stabilire, 

evidenţiere și urmărire a 

încasării veniturilor 

bugetare, în cuantumul și la 

termenele stabilite de lege 

•Stabilirea eronată a impozitului pe clădiri datorită nerespectării 

prevederilor legale privind impozitarea persoanelor fizice care au 

în proprietate două sau mai multe clădiri şi a modului de stabilire a 

valorii impozabile a clădirii; 

•Necalcularea şi neînregistrarea majorărilor de întârziere aferente 

impozitelor şi taxelor locale neachitate la termenele de scadenţă, 

evidenţiate în rămăşiţă la data de 31.12.2014; 

•Prejudicierea bugetului local prin prescrierea termenului de 

acţiune în vederea încasării veniturilor prin proceduri de executare 

silită, respectiv nerecuperarea creanţelor datorate de contribuabili 

persoane fizice şi persoane juridice, a creanţelor provenite din 

amenzi persoane fizice şi alte venituri ale bugetului local; 

•Nereguli privind modul de stabilire, încasare şi regularizare a 

taxelor pentru emiterea autorizaţiilor de construire; 

•Neaplicarea procedurilor legale de executare silită a creanţelor 

bugetului local în cadrul termenului de prescriere; 

•Neefectuarea activităţii de inspecţie fiscală la nivelul instituţiei; 

 

273 

 

 

 

5.513 

 

 

 

1.395 

 

 

 

 

- 

 

32 

 

- 
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Calitatea gestiunii 

economico-financiare 

•Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii nu a fost efectuată cu respectarea prevederilor 

legale; 

•Au fost efectuate cheltuieli de personal care exced cadrul legal 

reglementat privind salarizarea din sectorul bugetar, reprezentând 

”spor pentru condiţii de muncă cu publicul” în cuantum de 30% din 

salariul de bază; 

•Efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislaţia în 

vigoare prin acordarea unor premii în limita a 2% din cheltuielile 

cu salariile; 

• Plata nelegală reprezentând prime acordate, care exced cadrului 

legal privind salarizarea personalului din instituţiile bugetare; 

•Plată nelegală pentru bunuri şi servicii destinate unor evenimente 

festive, în condiţiile în care conform legislaţie în vigoare din 

fondurile publice nu pot fi efectuate asemenea cheltuieli; 

•Efectuarea de plăţi nelegale din creditele pentru cheltuieli de 

capital reprezentând lucrări neexecutate în cantitatea facturată şi 

plătită; 

•Plată  către structuri sportive, în baza contractelor de 

cofinanţare, cu nerespectarea reglementărilor legale; 

•Entitatea auditată a efectuat plata unor subvenţii nejustificate 

pentru serviciul de transport public de persoane, către Compania de 

Transport Public Cluj-Napoca SA.; 

•Şcoala gimnazială ”Gheorghe Şincai” Floreşti a efectuat nelegal 

plăţi reprezentând cheltuieli de natura accizelor aferente 

consumului de energie (gaz natural) utilizat pentru încălzirea 

spaţiilor în care se desfăşoară activitatea instituţiei. 

- 

 

 

 

1.138 

 

 

126 

 

 

155 

 

55 

 

 

 

92 

 

161 

 

462 
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6. Măsurile dispuse şi recomandările formulate de camera de conturi: 

Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare. 


