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CAMERA DE CONTURI HUNEDOARA 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit 
desfășurate la UATC Buceș 

 

1.Denumirea acțiunii de audit efectuată: Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție 
bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Buceș pe anul 2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 21.09.2020 - 23.10.2020 
 
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) 15.883 15.883 6.368 40,1 40,1 

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

309 309 306 99,0 99,0 

2. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  1.257 1.257 1.070 85,1 85,1 

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  2.747 2.747 2.738 99,7 99,7 

4 Subvenții de la alte nivele ale administrației 
publice 

2.293 2.293 1.327 57,9 57,9 

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

9.277 9.277 927 10,0 10,0 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+….+14) 18.801 18.827 7.165 38,1 38,1 

1.Cheltuieli de personal 1.876 1.876 1.716 91,5 91,5 

2.Bunuri și servicii  1.350 1.365 915 67,8 67,0 

3. Dobânzi      

4. Subvenții      

5. Fonduri de rezervă      

6. Transferuri între unități ale administrației publice      

7. Alte transferuri      

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

     

9. Asistență socială 520 531 487 93,7 91,7 

10. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 2014-2020 

12.970 12.970 2.387   

11. Alte cheltuieli 182 182 86 47,3 47,3 

12.Cheltuieli de capital 1.903 1.903 1.587 83,4 83,4 

13. Operațiuni financiare – rambursări de credite      

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

0 0 -13 - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -2.918 -2.944 -797   

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  
                                                                                                                                                                                 mii lei 

 Venituri 
suplimentare 

Prejudicii Abateri 
financiar-
contabile 

1. UATC Buceș - activitatea proprie  24 783 

2. Școala Gimnazială  „Ion Buteanu” Buceș   125 

Total sume   24 908 
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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 

- neînregistrarea în contabilitate a unei creanțe 
provenite din administrarea în regim silvic a fondului 
forestier; 
- înregistrarea eronată a unor cheltuieli de natura 
investițiilor direct pe cheltuiala anului bugetar 2019; 

427 
 
 

318 
 

Calitatea gestiunii economico-
financiare 

- achitarea în avans a unor lucrări, contrar prevederilor 
legale și contractuale și neurmărirea justificării în 
termenul legal a avansului; 
- nestabilirea și neconstituirea garanției de bună 
execuție pentru un contract de lucrări; 
- achitarea nejustificată în numerar și nu prin virament 
bancar a unor cheltuieli cu bunurile și serviciile - la 
Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș. 
- completarea parțială sau cu date inexacte a Registrului 
de casă și evidențierea parțială în contabilitate a 
operațiunilor derulate în numerar la Școala Gimnazială 
„Ion Buteanu” Buceș; 

24 
 
 

38 
 

83 
 
 

42 

 
6.Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate  
- a fost înregistrată în evidența contabilă valoarea creanței provenite din administrarea în regim 
silvic a fondului forestier; 
- cheltuielile de natura investițiilor au fost evidențiate corect în contabilitatea entității. 
 
7.Opinia de audit 
Opinia exprimată a fost opinie contrară deoarece situațiile financiare, în ansamblul lor, nu prezintă 

fidel performanța financiară a Unității Administrativ Teritoriale Comuna Buceș la 31 decembrie 2019 

și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.   

 
8.Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi 
1. Stabilirea și constituirea garanției de bună execuție, în conformitate cu prevederile legale; 

analizarea tuturor contractelor încheiate, aflate în derulare, în scopul identificării unor situații 

similare. 

2. Consemnarea în registrul de casă, întocmit pentru anul 2020 și în continuare, a tuturor 

operațiunilor de încasări și plăți în numerar pe baza documentelor justificative și înregistrarea în 

contabilitate a operațiunilor în numerar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

3. Stabilirea tipurilor de cheltuieli pentru care se pot efectua plăți în numerar, potrivit prevederilor 

legale în vigoare. 

4. Stabilirea cu exactitate a întinderii prejudiciului adus bugetului local al U.A.T.C. Buceș prin 

decontarea în avans a unor lucrări neexecutate în momentul plății, contrar prevederilor legale și 

contractuale, înregistrarea în evidența contabilă și recuperarea integrală a acestuia; obținerea în 

timp real a autorizației de construire și a avizelor emise de autoritățile competente pentru realizarea 

obiectivului de investiție „Refacere poduri calamitate în localitățile Dupăpiatră – Valea Satului și 

Mihăileni – Valea Artanului din comuna Buceș”. 
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