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CAMERA DE CONTURI HUNEDOARA 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de audit 

desfășurate la UATC Luncoiu de Jos 
          

 
1.Denumirea acțiunii de audit efectuată: Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție 
bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a comunei Luncoiu de Jos pe anul 2019 
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 21.10-23.10.2020 
 
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) 10.375 11.642 5.066 48,8 43,5 

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

430 654 400 93,0 61,2 

2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  877 877 907 103,4 103,4 

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  1.927 2.667 2.667 138,4 100,0 

4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 
publice 

1.164 1.467 501 43,0 34,2 

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

5.977 5.977 591 9,9 9,9 

B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+14) 12.135 13.402 4.483 36,9 33,5 

1.Cheltuieli de personal 1.747 1.538 1.508 86,3 98,0 

2.Bunuri şi servicii  984 1.275 1.120 113,8 87,8 

3. Dobânzi      

4. Subvenţii      

5. Fonduri de rezervă 5 0 0 0 0 

6. Transferuri între unități ale administrației publice      

7. Alte transferuri      

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

     

9. Asistență socială 346 657 638 184,4 97,1 

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

8.827 8.827 703 7,9 7,9 

11. Alte cheltuieli 46 62 53 115,2 85,5 

12.Cheltuieli de capital 180 1.043 473 262,8 45,3 

13. Operațiuni financiare      

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

0 0 -12 - - 

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -1.760 -1.760 583   

 

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.UATC Luncoiu de Jos - activitatea 
proprie 

1  7 

2. Școala Gimnazială Luncoiu de Jos   10 

Total sume  1  17 
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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 atât în evidența contabilă a UATC Luncoiu 

de Jos precum și a Școlii Gimnaziale Luncoiu de Jos, ca 

stocuri, a masei lemnoase achiziționate pentru consumul 

propriu; 

17 
 

 

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

- nu a fost stabilit, evidențiat, urmărit și încasat impozitul 

aferent clădirilor a caror autorizaţie de construire a expirat și 

pentru care fie s-au finalizat lucrările de construcţie, fie  

acestea au elementele constitutive ale unei cladiri. 

 

1 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

-neconstituirea garanţiei în numerar pentru persoane cu 

atribuţii de casier; 

-suportarea din bugetul instituției a unor amenzi 

contravenționale aplicate de unele autorități publice fără 

urmărirea recuperării acestora de la persoanele fizice care se 

fac vinovate de nerespectarea prevederilor legale. 

-nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Școlii 

Gimnaziale Luncoiu de Jos; 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 

 
6.Opinia de audit 

Opinia exprimată a fost opinie cu rezerve cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte 
deoarece, cu excepția aspectelor evidențiate mai sus, situațiile financiare luate în ansamblul lor au 
fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de 
raportare financiară aplicabil în România și oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a 
performanței financiare a Unității Administrativ Teritoriale Comuna Luncoiu de Jos la data de 31 
decembrie 2019 și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată. 
  

7.Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi 

1. Constituirea, pentru persoanele care au atribuții de gestionar/casier, a garanțiilor potrivit normelor 
legale. 
2. Stabilirea, înregistrarea, urmărirea și încasarea integrală a veniturilor bugetului local 
reprezentând impozit pe clădiri datorat de persoanele fizice, pentru acele construcții a căror 
autorizație de construcție a expirat și la care lucrările fie s-au finalizat, fie nu sunt finalizate dar au 
elementele constitutive ale unei clădiri. 
3. Întocmirea notelor de recepție și a bonurilor de consum pentru masa lemnoasă achiziționată și 

consumată în anul 2020 și înregistrarea în contabilitate a acestor operațiuni potrivit normelor legale; 

stabilirea în cadrul operațiunii privind inventarierea anuală a concordanței între soldul scriptic și 

stocul faptic a masei lemnoase existente la nivelul fiecărei entități. 

4. Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului cu respectarea în totalitate a normelor legale la 

Școala Gimnazială Luncoiu de Jos.  

5. Stabilirea exactă a prejudiciului adus entității ca urmare a suportării unei amenzi contravenționale 

din bugetul entității și recuperarea integrală a acestuia conform reglementărilor legale în domeniu.  

 


