Verificarea modului de ducere la îndeplinire a m ă surilor dispuse prin Decizia nr. 1 08/ 1 0 . 0 1 .20 1 4
la Unitatea Administrativ Teritorial ă Municiijiul Tecuci

CURTEA DE CONTURI A ROMĂNIEI
CAMERA DE CONTURI GALAŢI
B-dul Marii Uniri, nr. 109, zona Faleza Dun ării, ansamblul H. Ştefan,
cod poştal 800329, Galaţi
Telefon: 0236-460672, Fax: 0236-463902, e-mail: ccgaIati(ârcc.ro

RAPORT
privind modul de ducere la îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin decizie
(Raport de follow-up)
Municipiul Tecuci, Jude ţul Galaţi, 14.04.2017

Subsemnatul, Mocanu Viorel, având func ţia de auditor public extern în cadrul Camerei de
Conturi judeţ Galaţ i, în temeiul Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de
Conturi, republicată, şi a Delegatiei nr.2956 din data de 11.04.2017, am efectuat în perioada
12.04.- 14.04.2017 verificarea modului de ducere la îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia
nr. 1 08/ 1 0.0 1 .20 1 4 la Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci, cu sediul in Str. 1
decembrie 1918, nr.66, Municipiul Tecuci, judetul Galati, cod unic de înregistrare 4269312,
pentrucare a fost întocmit raportul de audit al performan ţ ei nr. 413 7 1 /PJ/1 3.12.2013.
In perioada verific ării modului de ducere la îndeplinire a m ăsurilor/recomandărilor
dispuse/transmise de Camera de Conturi Gala ţi, conducerea executiv ă, precum şi conducerea
compartimentelor economice, fînanciare şi contabile, dup ă caz, ale entit ăţii verificate au fost
asigurate de:
- D-nul Hurdubae C ătălin Constantin - Primar - ordonator principal de credite în perioada
24.06.2016, până în prezent;
- D-na Ţăpoi Nicoleta - Sef serviciu financiar —contabilitate, de la data de 12.12.2016 prezent.
Constatări rezultate în urma verific ării modului de ducere la îndeplinire a m ăsurilor
dispuse prin Decizia nr. 108/10.01.2014 (anex ă filele 20-10)
•
În perioada 31.10.43.12.2013, la UAT Municipiul Tecuci a fost desf ş urată misiunea de
audit cu tema 4udilul perfhrmaniej modului de utilizare a sumelor desiinate întocmirii
proieclelor de prefzahilitale, fzabiliIaie, de execuţ ie a pimerii în practică a ohieciivelor în cauză
finantate din bugetele locale şi alte surse la unităţile adininistrativ-teritoriale, identijicarea
invesiitiilor începute şi ne,finalizaie la termen în perioada 2010-2012 , audit()rii publici externi
desemnaţi întocmind urm ătoarele acte de audit:
raport de audit al performan ţei înregistrat Ia entitate suh nr. 41371/PJ/13.12.2013 ş i Ia
Camerade Conturi ajude ţului Galaţ i suh nr. 2956/13.12.2013;
proces-verbal de constatare înregistrat Ia entitate sub nr. 41371/PJ/13.12.2013 şi la
Camera de Conturi ajude ţuiui Galaţi suh nr. 2956/13.12.2013;
nota de concilicre înregistrat ă la entilatc sub nr. 41254/PJ/12.12.2013 şi la Carnera de
Corituri aude ţu1ui Gala ţ i sub nr. 2956/13.I2.2013
nota cu propuneri de valorificarc nr. 2956/06.01.2014, înt()cmit ă de aLidit()rii puhlici
cxtcrni în con•formitatc Cu prevcdcrile 1)ct. 163, pct. 2. din Regulament
nota nr. 2956/2()13/()6.()1.2()14 la ohiec ţiunilc formulate 1.iceul Iehnologic 1lena
CaragianiTecuci.
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•
Pentru valorificarea constat ărilor consemnate în actele de audit sus-amintite, conducerea
Camerei de Conturi Galaţi a emis Decizia nr. 1 08/1 0.0 1 .20 1 4, cu un num ăr de 10 măsuri pentru
înlăturarea neregulilor în activitatea financiar-contabil ă, respectiv pentru stabilirea întinderii
prejudiciului şi luarea măsurilor legale pentru înl ăturarea acestuia. Prin decizie termenul cel mai
îndepărtat pentru comunicarea modului de ducere la îndeplinire a m ăsurilor dispuse a fost
30.05.2014.
•
Împotriva Deciziei nr.108/2014, UATM Tecuci a formulat contesta ţia nr.
2382/PJ/30.01.2014, iar prin Incheierea nr.VI.53/01.04.2014, Comisia de solutionare a
contestatiilor a Curţii de Conturi a României a respins în totalitate contesta ţia sus-menţionată.
•
Ulterior, entitatea a contestat Ia Tribunalul Galati, in dosarul nr.3 1 28/1 2 1/20 1 4, Încheierea
nr.VI.53/2014, solicitând suspendarea executarii m ăsurilor nr. 6, 7, 8 si 9 din Decizia nr. 1 08/2014
până la soluţionarea pe fond a cauzei, precum si anularea m ăsurilor nr. 6, 7, 8 si 9 din Decizia nr.
108/2014 si anularea Incheierii nr. VI. 53/01.04.2014 a Cur ţii de Conturi a României, ca fiind
nefondate.
•
Pâna la data prezentului control, urmare verific ării modului de ducere la îndeplinire a
măsurilor dispuse prin decizia nr. 108/10.01.2014, au fost întocmite urm ătoarele acte de control şi
decizii:
Raportul de follow-up înregistrat la entitate sub nr. 30843/PJ/03.09.2014 din şi la
Camera de Conturi Gala ţi sub nr. 2956/2013/03.09.2014, prin care s-a constatat faptul c ă
,,m ăsurile nr. 1, si 2 din Decizia nr. 108110. 01.2014, au fost implementate în totalitate, măsurile
nr.6 , 7,8 si 9 nu au fost implementate, iar măsurile nr.3, 4, 5 si 10 au fost implementate par ţial
fiind emisă Decizia nr. 2956/2013/30.09.2014 de prelungire a termenului pentru realizarea
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 108/10.01.2014, prin care s-a acordat prelungirea termenului de
ducere la îndeplinire pân ă la data de 31.12.2014.
Raportul de follow-up înregistrat la entitate sub nr. 27292 din 16.07.2015 şi la
Camera de Conturi Galaţi sub nr. 2956/2013/16.07.2015, prin care s-a constatat faptul c ă
,,m ăsurile nr. 1, 2, 3, si 4 din Decizia nr 108110.01.2014, au fost implementate în totalitate,
m ăsurile nr. 6 , 7,8 şi 9 nu au fost implementate, iar măsurile nr.5 şi 10 au fost implementate
parţial fiind emisă Decizia nr. 1 08/20 1 3/2/1 7.08.20 1 5 de prelungire a termenului pentru realizarea
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 1 08/1 0.0 1 .20 1 4, prin care s-a acordat prelungirea termenului de
ducere la îndeplinire pân ă la data de 31.12.201 5.
Raportul de follow-up înregistrat Ia entitate sub nr. 19857 din 05.05.2016 şi la
Carnera de Conturi Gala ţi sub nr. 2956/2013/05.05.2016, prin care s-a constatat faptul c ă
,,m ăsurile nr. 1, 2, 3, 4, si 5 din Decizia nr 108110.01.2014, au fost implementate în totalitate,
m ăsurile nr. 6 şi 8 au fost anulate de instan ţa de judecată, iar măsurile nr 7, 9 şi 10 au fost
implementate par ţial fiind emisă Decizia nr. 108/2013/3/27.05.2016 de prelungire a termenului
pentru realizarea m ăsurilor dispuse prin Decizia nr. 108/10.01.2014, prin care s-a acordat
prelungirea termenului de ducere la îndeplinire pân ă Ia data de 30.09.2016.
•
După verificarea modului de ducere !a îndeplinire a m ăsurilor efectuat ă potrivit
raportului de follow-up nr. 19857/05.05.2016, entitatea a comunicat despre modul de ducere la
îndeplinire a m ăsurilor dispuse cu adresa nr. 8704/PJ/R/27.09.2016, înregistrat ă la Camera de
Conturi Galaţi sub nr. 2956/2013/29.09.2016.
•
În perioada 09.01 .- 20.01 .2017 s-a eîectuat verificarea modului de ducere Ia
îndeplinire a m ăsuriior dispuse prin Decizia nr.108/10.01.2014, constatându-se urm ătoarele:
• Sinteza aspcctelor rezultate în urma ac ţiunii de verificare a modului de ducerc la
îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin decizie, grupate astfel:
• a) m ăsurile care aufost duse Ia îndep!inire în totalitate: m ăsura nr. 1, 2, 3, 4 si 5.
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• b)
• c)
• d)

măsurile care aufost duse la îndeplinire par ţial - m ăsurile 7, 9 şi 10.
m ăsurile care nu aufost duse la îndeplinire: nu este cazul
măsurile care aufost anulate de instan ţă: 6 si 8

Cele prezentate mai sus, împreun ă cu documentele justificative anexate, se reg ăsesc
consemnate în Raportul de follow-up, înregistrat la entitate cu 2197 din 20.01.2017 şi la Camera
de Conturi Galaţi cu nr. 2956/2013/20.01.2017.
În urma prezentei verific ări s-au constatat urm ătoarele:
1.Prezentarea pe scurt a abaterilor care au f ăcut obiectul m ăsurilor dispuse prin decizie:
1. Au fost identificate pe domeniul public a1 UATM Tecuci (dat în administrare SC ZOOLAND
SRL), existenţa unor active (sistem acces, fise), care nu au fost înregistrate în contabilitatea SC
ZOOLAND SRL până la data auditului; au fost incalcate prevederile -art.5 (1) Ordonantei
nr.1 19/1999 si -art. 2(3), art.6(1), art.10(4) i art.1 1 din ale Legii nr.8211991.
2.1.In evidenţa contabil ă a entităţii s-au constatat 9 obiective de investi ţii recepţionate la
terminarea lucrărilor, mentinute eronat în soldul contului 231 - ,,Active fixe corporale în curs de
execuţie;
2.2. Cu privire la obiectivele de investi ţii începute a c ăror realizare a fost sistat ă:
a) ,,Construire soclu statuie- bust Stefan cel Mare: au fost realizate lucrari de investitii in valoare
totala de 62.077,13 lei, iar in evidenta contabila analitica a fost inregistrata valoarea lucrarilor
executate de 51.577,13 lei , rezultand diferenta neinregistrata de 10.500 lei la acest activ fix in
curs de executie;
b) ,,Consolidare imobil circa medicala 1 -2: entitatea nu a inregistrat in contabilitate in ordine
cronologica toate documentele care au influentat situatia patrimoniala a imobilului, astfel
nejustificat la 31.12.2012 s-a mentinut in evidenta contabila valoarea de 44.696,29 Iei
reprezentand lucrarile de investitie realizate pentru consolidarea imobilului in conditiile care
imobilul a fot retrocedat proprietarilor de drept;
c) ,,Alimentare cu gaze naturale cartier Tecuciul Nou:entitatea nu a urmarit anual stadiul de
executie a lucrarilor pentru activul fix in curs de executie care a fost transmis in folosinta gratuita
catre Distrigaz Sud SA Bucuresti, in baza H.C.L. nr.72/0605.2005.
3. Grădiniţa cu Program Normal nr.1 Tecuci, nu a virat Ia bugetul de stat cota de 0,1% din
valoarea lucrărilor autorizate, cota de 0,7% din valoarea cheltuielilor pentru executarea lucr ărilor,
şi nu a constituit garan ţia de bună execuţie, ca urmare a încheierii cu S .C. Construc ţii Avram
Iancu S.R.L. Tecuci a Contractului de Iucr ări nr. 72638/20.1 1 .2007.
4. Grădiniţa cu Program Normal nr.7 Tecuci, nu a virat Ia bugetul de stat cota de 0,1% din
valoarea lucr ărilor autorizate ş i cota dc 0,7% din valoarea cheltuielilor pentru executarea
l ucrărilor.
5. Entitatea a încheiat cu SC Piete Zone Verzi SA Tecuci o CONVEN ŢIE privind finanţarea cu
suina de 365.000 lei a unor lucr ări de invcstitii. Conven ţ ia a fost încheiat ă tără bază Iegal ă şi tră
legtură cu activitatea UATM Tecuci. Suma a fost utilizat ă, in fapt, pentru rambursarea anticipat ă
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a unui credit bancar. UATM Tecuci, in calitate de ac ţionar unic, nu a incasat dividende aferente
anului 2012 în sumă de 281.186 lei; s-au incalcat prevederile: pct. 3.5 din anexa Ordinului
nr.522/2003; art.5 (1) din Ordonanta nr.119/1999; art.14(3), 22(1) si 23(1) din Legea rir.
273/2006; art.1(3) si art.3(2) din OG nr.64/2001; cap.I, art.3 (2) din OG nr.13/201 1.
6. Entitatea a efectuat in anul 2013 lucrari de repara ţii curente la cl ădirea situat ă pe strada 1
Decembrie 1918, nr.77, inclusiv la spaţiul închiriat ca sediu PRM-Organizatia municipala Tecuci,
in suma de 13.498 lei fara ca suma sa fie recuperata de Ia chirias; s-au incalcat prevederile : art. 14
(3), art.23(1), din Legea nr.273/2006 ; -art.5 (1) din Ordonanta nr.1 19/1999.
7. Entitatea a efectuat pl ăţi in valoare de 147.543,65 lei la capitolul de cheltuieli 67.02,,Cultura,
recreere si religie far ă existenţa documentelor justificative, întocmite si aprobate conform
prevederilor legale ; s-au incalcat prevederile art.14 (2,4); art. 23(1); art. 25(f); art. 2(6); art.19
alin. 1 ,lit a) si alin.2 , art.49(6 )din Lgea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale;
8. Entitatea a efectuat şi decontt prest ări de servicii in valoare de 80.910 lei reprezentând
încărcarea şi transportul unor materiale (de şeuri) care erau depozitate in incinta fostei UM 0 1 589,
in lipsa unor documente justificative suficiente si adecvate care sa ateste prestarea serviciului la
valoarea decontat; s-au incalcat prevederile art. 54 (5), (6) din Legea nr. 273/2006 Pct.3.3 lit.a-b,
din Ordinul MFP nr. 522 / 2003; art.5 (1) din OG nr. 119 / 1999;
9. În perioada 2012-2013, entitatea a pl ătit nelegal din bugetul local al Municipiului Tecuci, de la
cap. 67.02. ,,Cultură, recreere, religie, suma de 40.000 de lei Clubului Sportiv ,,Sporting Tecuci;
10. Liceul Tehriologic ,,Elena Caragiani Tecuci, institu ţie publică finanţată parţial din bugetul
Iocal al Municipiului Tecuci, a efectuat plati nelegale pentru lucr ări neexecutate la activul
,,Obiectiv de construire şi reabilitare imobil Campus Şcolar, şi nu s-a virat cota de 0,7% din
cheltuielile pentru executarea lucr ărilor, datorat ă Direcţiei Regionale în Construc ţii Sud-Est,
Compartimentul de Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucr ărilor de construc ţii Galaţi.
2.1rezentarea pentru fiecare abatere care a f ăcut obiectul m ăsurilor dispuse prin decizie a
următoarelor informa ţii:
Măsura nr.1 a fost dus ă la îndeplinire conform celor mentionate în raportul de foliowă Munieipiul

up înreRistrat sub nr. 308431PJ/03. 09.2014 la Unitatea Administrativ Teritorial
Tecuci

a) abaterea constatat ă care a făcut obiectul m ăsurii dispuse prin decizie:
Prin nerespectarea dispozi ţiilor art. 5, alin. (1) din O.G. rir. 119/1999 privind controlul
intern şi controlul financiar preventiv şi ale art. 2, alin. (3), art. 6, alin. (1), art. 10, alin. (4) şi art.
11 clin Legea nr. 82/1991 a contabilit ăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
U.A.T. Municipiul Tecuci nu a aplicat procedurile legale de achizi ţie publică pentru procurarea
unui sistem de acces control în Oborul municipal Tecuci denumit ,,Control acces cu turnic/iei
vert icali pentru târguri şi oboare, în valoare estimat ă de 90.000 de lei, potrivit Referatului nr.
2951/PJ/19.09.2013, sistem care a fost montat de c ătre furnizorul S.C. Techno Master Autosafe
S.R.L. Bucureşti pe domeniul public aI Municipiului Tecuci, dat în administrarea S.C. Zooland
Tec S.R.L. Tecuci, s()cietate comercial ă cu capital majoritar aI U.A.T. Municipiul Tecuci, în lipsa:
a) înregistrării în contabilitatea S.C. Zooland Tec S.R.L. Tecuci a activului respectiv;
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b) implicării factorilor de decizie ai U.A.T. Municipiul Tecuci şi ai S.C. Zooland Tec S.R.L.
Tecuci pentru clarificarea situa ţiei juridice a bunurilor de pe domeniul public al Municipiului
Tecuci;
c) includerii acestui mijloc fix în lista obiectivelor de investi ţii (dotări independente) finanţate din
bugetul local al Municipiului Tecuci pe anul 2013.
Menţionăm că U.A.T. Municipiul Tecuci, în calitate de autoritate contractant ă, nu a efectuatpl ăţi
aferente acestui obiectiv de investi ţii şi că bunul se afl ă în custodia S.C. Technomaster Autosafe
S.R.L. Bucureşti, conform procesului-verbal de custodie nr. 38076/PJ/20.1 1 .2013.
Abaterea constatat ă a fost înscris ă la pct. 2. 1. 1. din procesul-verbal de constatare nr.
41371/PJ/13.12.2013.
b) măsura dispus ă prin dectzie pentru reinedierea abaterii respective:
Impreun ă cu S.C. Zooland Tec S.R.L. Tecuci, ve ţi analiza necesitatea şi oportunitatea
achiziţ iei obiectivului ,, Control acces cu turnicheţi verticali pentru târguri şi oboare , amplasat
în incinta Oborului municipal Tecuci şi veţi proceda în consecinţă, pentru respectarea
prevederilor legale în ceea ce priveşte achiziţiile publice şi înregistrarea în evidenţele contabile a
bunurilor.
Ve ţi dispune Compartimentului de auditpublic intern din cadrul UA. T Munici,iul Tecuci
să aiiditeze operaţiunile de inventariere desfăşurate atât la nivelul UA. T. Municipiul Tecuci, cât
ş i la S. C. Zooland Tec S.R.L. Tecizci, pentru constatarea realit ăţii şi exactităţii bunurilor, inclusiv
a celor ajlate în custodia acestoraşi pentru verzjicarea corectitudinii înregistrării în eviden(ele
contabile a bunurilor existente în gestiunea acestora (proprietate, ciistodie etc.).
Termen de realizare: 30.05.2014.
c) detalierea aspectelor rezultate în urma ac ţiunii de verificare a modului de ducere la
îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin dectzie inclusiv acordarea unor prelungiri ale
teruienu1ui de ducere Ia îndeplinire a acestora:
1. Pâna la data de 20.01.2017

Conform celor consemnate în în Raportul de follow-up, înregistrat 1a entitate cu nr.2 1 97 din
20.01.2017 şi la Camera de Conturi Galaţi cu nr. 2956/2013/20.01, dup ă cum urmeaz ă:
,,Măsuri luate de entitate pân ă la data de 03. 09.2014, astfel cum s-a consemnat în
Raportul de follow-up înreistrat sub nr.308437PJ din 03. 09.2014 la entitatea verificat ă şi
nr.295672013 din 03.09.2014 la Camera de Conturi Galati
In baza referatului de necesitate nr. 295611PJ/1 9. 09. 2013 au ţhst alocate siime pentru
achizitionarea obiectivuliii de inveslitii ,, Control acces cu lurnicheţi verticali pentru lârguri şi
ohoare . Urmare reclijicarii hiigetului local si a lisiei de inveslitii a UATM Tecuci, s-a
achizitionat acest mijloclix, pe bazafzciurii nr. 256119.12.2013, si afhsl dat in coneesiune ealre
SC Zooland Tec SRL Teciici, in baza actului aditional nr. 3 la conlractul de concesiune nr.
161 41PJ/14. 06.2013, aprohai prin HCL nr. 1/31. 01. 2014.
Referitor la audiiarea operaiiunilor de inventariere la UA.TMTecuci si SC Zooland Tec
SRJ, in vederea conslatarii realiiăţii şi exactilăţii hiinilril()r, inclusiv a celor qflate în custodia
acestora şi penlrii verificarea corectiiiidinii înregisirării în eviden ţele contabile a buniiril()r
exivienle în gesliunea acestora, aiidiiiil inlern de la nivelul UA TM Teciici a inlocmil rapoarie de
auaii dupa cum urmeaza:
- rupor[ul de audit iniern nr. /5290/IJ/1 6. 04. 2014 privind inveniarierea pairimoniuliii UA TM
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Tecuci, perioada auditata 01. 01. 201 3-31. 12. 201 3, nu s-au formulat recomandari;
- raportul de audit intern nr. 138931PJ/04. 04. 2014 privind verJicarea modului de organizare si
efectuare a inventarierii patrimoniului SC Zooland Tec SRL, perioada auditata 01. 06. 201331.12.2013, urmare caruia s-au emis 3(trei) recomandari.
Din cele prezentate cu ocazia verzjic ării efectuate în pe.rioada 01-03. 09.2014 s-a constatat
ş i consemnat în Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie
(Raport de follow-up) nr. 308431PJ/03. 09. 2014, înregistrat la Camera de Conturi Gala,ti sub nr.
295612013103.09.2014, că entitatea a dus la îndeplinire măsura nr. 1 din Decizia nr.
108110. 01.2014.
a) impactul efectiv al m ăsurilor luate de entitate asupra activit ăţii acesteia:
al) îmbun ătătirea managementului pentru realizarea obiectivelor entit ăţii;
Imbun ătăţirea modului de organizare a achiziţiilor publice la nivelul UA TM Tecuci;
a2) îmbun ătăţirea activit ăţii entit ăţii verjficate, din punct de vedere al eviden ţei jinanciarcontabile,fiscale, al sistemului informa ţional, al resurselor umane etc.;
Nu este cazul;
a3) obţinerea unor rezultate economico-jinanciare mai bune, reducerea clzeltuielilor etc.;
Nu este cazul;
b) în cazul în care au fost dispuse m ăsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului, se va
meii ţiona atât valoarea erorilor/abaterilor estimate în urma ac ţiunii de verjficare a Cur ţii de
Conturi, cât si prejudiciul stabilit si recuperat de conducerea entit ăţii verjjicate;
Nu este cazul;
c)m ăsurile stabilite în plus de c ăire entitate fa ţă de cele dispuse prin decizie, în vederea
înlătur ării dejicien ţelor constatate de c ătre Curtea de Conturi;
Nu aufost luate m ăsuri în plusfa(ă de cele dispuse prin decizie.
d) m ăsurile luate de conducerea entit ă(ii în timpul verjfic ării modului de ducere la îndeplinire a
deciziei
Nu aufost luate m ăsuri în timpul controlului.
e)evaluarea impactului m ăsurilor dispuse prin decizie asupra activit ăţii entit ăţii verjjicate;
Imbunătăţirea activităţii achiziţiilor piiblice. ,
Măsura nr.2 a fost dus ă la îndeplinire conform celor men ţionate în raportul de foliowup înrejisIrat sub nr. 27292 din 16. 07. 2015 la Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul
Tecuci
a) abaterea constatat ă care a făcut obiectul m ăsurii dispuse prin decizie:
utilizare a conturilor contabile,
Contrar prevederilor Cap. VtI ,,Instrucţiuni de
funcţ iunea contului 231 ,,Aciive fixe corporale în curs de execu ţie din Anexa la Ordinul M.F.P.
nr. 1 9 1 7/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilitătii instituţiilor pubiice, Planul de conturi pentru institu ţiile publice ş i instruc ţiunile de
aplicare a acestuia, cu modific ările şi completările ulterioare şi ale art. 6 şi art. 9, alin. (1) din
[egea nr. 82/1991 a contabilit ăţii, repLlblicat ă, cu modificările şi completările ulterioare, entitatea:
a) a men ţirlut eronat ca active Ixe corporale în curs de execu ţie, în condi ţiile în care au fost
recep ţionate !a terminarea lucr ăril()r, un iimăr de 9 obiective de investi ţ ii în valoare de 3.825,04
mii lei şi care, potrivit legii, lrebLiiau înregistrate în categoria mijloacelor •fixe, în contul 211
,,1ercnuri şi în contul 212 ,,C()nstrLic ţ ii;
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b) nu a alocat fondurile necesare pentru finalizarea unui num ăr de 3 obiective de investi ţii, a
căror execuţie a fost sistat ă, ca urmare a controlului constatându-se urm ătoarele deficien ţe:
bl. la obiectivul ,,Construire soclu statuie - bust Ştefan cel Mare:
- s-au efectuat pl ăţi în valoare total ă de 62.077,13 lei, sum ă din care nu a fost
evidenţiată în contul 231 plata sumei de 10.500 lei;
- lucrările au fost realizate pân ă în anul 2005, iar după această dată nu au mai fost
alocate fonduri, obiectivul programat nu a mai fost finalizat, iar investi ţia a fost sistată;
b.2. la obiectivul ,,Consolidare imobil Circa medicală 1-2, imobil situat în Tecuci, str.
13 Septembrie, nr. 2 a fost retrocedat în natur ă în baza Sentinţei civile nr. 317/31.05.2004 a
Tribunalului Galaţi şi a Dispoziţiei nr. 7230/23.10.2009 a Primarului Municipiului Tecuci, îns ă
entitatea nu a înregistrat în contabilitate, în ordine cronologic ă, toate documentele care au
influenţat situaţia patrimonială a imobilului şi a menţinut nejustificat în contabilitate, Ia data de
31.12.2012, valoarea de 44.696,29 de lei reprezentând lucr ări executate pentru consolidarea
imobilului;
b.3. Ia obiectivul ,,Alimentare cu gaze naturale în cartierul Tecuciul Nou:
- în evidenţa contabilă a entităţii bunul respectiv este înregistrat ca activ fix în curs
de execuţie, cu valoarea de 1 .072.678,6 lei, inclusiv T.V.A., îns ă potrivit Expunerii de motive
anexată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 72/06.05.2005 privind
transmiterea în folosin ţă gratuită către S.C. Distrigaz Sud S.A. Bucure şti a lucrărilor de gaze
naturale şi staţiile de reglare-m ăsurare, executate la investi ţiile ,,Alimentare cu gaze naturale
Cartier Nicolae B ălcescu şi ,,Alimentare cu gaze naturale Tecuciul Nou, valoarea activului
menţionat era de 1 .320.059,7 lei, fară T.V.A.;
- entitatea nu a pus la dispozi ţie documentul de predare-primire în folosin ţă gratuită
a aetivului fix în curs de execu ţie, aşa cum s-a hotărât prin H.C.L. nr. 72/06.05.2005;
- entitatea nu a urm ărit anual stadiul de execu ţie a lucrărilor pentru activul fix în
curs de execu ţie, în vederea evalu ării stadiului Iucrărilor executate din anul 2004 şi până în
prezent şi a înregistrării în evidenţa contabil ă a obiectivului de investiţii la terminarea lucr ărilor.
Abaterile constatate au fost înscrise la pct. 2.1.2. din procesul-verbal de constatare nr.
41371/PJ/13.12.2013.
b) măsura dispus ă prin decizie pentru remedierea abaterii respective:
Ve ţi dispune m ăsurile legale pentru:
- stabilirea şi înregistrarea valorii reale a fiecărui activ fix în curs de execu ţie in baza
siivaţiilor de lucrări conjirmate de către beneficiar, executantul lucrării şi, după caz, a
dirigintelui de şantier, precum şi a valorii lucrărilor rămase de executat, inclusiv pentru
()biectivele Consiruire soclu statuie - bust Ştejzn cel Mare şi Aliinentare cu gaze naturale în
cartierul Tecuciul Nou ;
- verificarea siadiului de execuţie al Jiecărui activ fix în curs de execu ţie ş i, după caz,
reaizarea recepiiei lucrărilor terminate în vederea înregislrării în evidenţele contabile ale
entii ăţii;
- înregistrarea pe bază de documente jusiificalive a valorii activelor jixe ie şite din
pairimoniul entiiăţ ii (activfix - imobil Circa medicală 1-2)
- ca la obiectivul de investiţii Circa medicală 1-2 să se verJice dacă, în iniervalul ciiprins
înir data rămânerii definiiive şi irevocabile a hotărâriijudecăloreşti privind restituirea în nalură
a irnohiluliii menţional şi data predării efciive a acestuia proprietarilor de drepl, U.A. T.
Muriicipiul Teciici a ef?.civai plă i peniru liicrări de repara(ii, întreţinere la acesl imobil, caz în
care veti efciva o analiză adminislrativă privind legaiilaiea plăţilor şi, după caz, veii siahili
îniiriderea prejudiciului şi ve ţi lua măsurile legale penlru recuperarea acestuia, inclusiv de ia
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persoanele răspunzătoare din cadrul entităţii, ca urmare a nerespectării sarcinilor de serviciu
înscrise înjişa postului, regulamentul de organizare şifiincţionare etc.;
- stabilirea situaţiei juridice (proprietate, dare în folosinţă gratuifă etc.) a obiectivului de
investiţii ,, A limentare cu gaze naturale în cartieriil Tecuciul Nou pe bază de documente
justijicative înclieiate conform prevederilor legale şi, în cazul constatării transmiterii în folosinţa
gratuită a unui tert a acestui activ, se va verijîca dacă procedura de transmitere a îndeplinit
condiţiile de legalitate, precum şi dacă au fost respectate obligaţiile păr(ilor rezultate din
procedura de predare-primire. De asemenea, veţi identzjîca documentele care atestă efectuarea
plăţilor pentru acest obiectiv de investitii, astfel încât valoarea activului din evidenţa contabilă a
entităţii dumneavoastră să ateste realitatea şi exactitatea operaţiunilor efectuate;
- înregistrarea în evidenţa contabilă, conform prevederilor legale, a activelor jixe
terminate, recepţionate;
- inventarierea documentelor arhivate de către entitatea dumneavoastră, ţinând cont de
prevederile legale care privesc arliivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor; în funcţie de
situaţiile constatate, veţi sesiza organele abilitate cu privire la pierderea, sustragerea sau
distrugerea unor documente contabile.
Termen de realizare: Termenul ini ţial stabilit a fost 30.05.2014, fiind prelungit prin
Decizja nr. 2956/2013/30.09.2014 pân ă la data de 31.12.2014.
c) detalierea aspectelor rezultate în urma ac ţiunii de verificare a modului de ducere Ia
îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin decizie inclusiv acordarea unor prelungiri ale
termenului de ducere la îndeplinire a acestora:
I. Pâna la data de 20.01.2017
Conform celor consemnate în în Raportul de follow-up, înregistrat 1a entitate cu nr.2 1 97 din
20.01.2017 şi Ia Camera de Conturi Galaţi cu nr. 2956/2013/20.01, după cum urmeaz ă:
,,Măsuri luate de entitate pân ă Ia data de 03.09.2014, astfel cum s-a consemnat în
Raportul de foUow-up înreRistrat sub nr.308431Pjdin 03.09.2014 la enlitatea
verificat ă şi
nr.295612013 din 03.09.2014 la Camera de Conturi Galati
Referitor la stabilirea şi înregistrarea valorii reale ajiec ărui activjix în curs de execu ţie
în baza situa ţiilor de iucr ări conjirmate de c ătre benejiciar, executantul /ucr ării şi, dup ă caz, a
dirigintelui de şantier, precum şi a valorii lucr ărilor r ămase de executat, comisia de inventariere
a iniobilizarilor corporale în curs de executie a vertjicat stadiul de execuţie alfiecarui obiectiv de
investi ţii în curs de executie şi a propus recepţia acestora acolo unde se impunea. Astjl, au jhst
ide-iiificate 11 (unusprezece) ohieciive de investi ţii jinalizaie, care au jbst evidenţiaie
corespunzator în coniabilitatea entitatii, respectiv au jbsi scăzule din lisia investiţiilor în curs de
execu ţie ş i aufbst înregistrate în coniurile de clădiri, patrimoniul public al iinitaţii adiministraiiv
teritoriale.
Referitor la verjjîcarea stadiuiui de execu ţie al jiec ărui activ jix în curs de execu ţie şi,
dup ă caz, realizarea recep ţiei iucrărilor terminate în vederea înregistr ării în eviden ţele
contabile ale entit ătii, comisia de inveniariere sus-menţionaiă a constalai că pentru 20 (douazeci)
de obiective de inveslitii finaiizate nu au fhsl întocmite procese verhale de recepţie ,finală. Cu
notele coniabile 4127-4146115.05.2014 au fbsi înregistraie în evidenţele coniabile ale enlilaţii
ace,,te investiţii pe coniuriie de clădiri, palrimoniul puhlic aI unilaţii adiminislraiiv teritoriale.
Referitor la înregistrarea pe baz ă de documentejustjJicative a valorii activelorjixe ie şite
din p(ltrimoniul entit ăţii (activjix - imobil Circa medical ă 1-2) yi verjjicarea dac ă, în intervalul
Auc itor public extern
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cuprins între data r ămânerii dejînitive şi irevocabile a /iot ărâriijudec ătoreştiprivind restituirea
în natur ă a imobilului men ţionat şi data pred ării efective a acestuia proprietarilor de drept,
U.A. T. Municipiul Tecuci a efectuat pl ăţi pentru liicr ări de repara ţii, între ţinere la acest imobil,
entitatea nu a identficat alte cheltuieli aferente acestui obiectiv, însa nii afăcut dovada că nu se
men ţine în continuare în contabilitate, nejustijicat, valoarea de 44. 696, 29 de lei reprezentârid
lucrări executate pentru consolidarea imobilului ce a fost retrocedat în natură în baza Sentinţei
civile nr. 31 7/31.05.2004 a Tribunalului Galaţi şi a Dispoziţiei nr. 7230123.10.2009 a Primarului
Municipiului Tecuci.
Referitor la stabilirea situa ţiei juridice (proprietate, dare în folosin ţă gratuit ă etc.) a
obiectivului de investitii ,,Alimentare cu gaze naturale în cartierul Tecuciul Nou,
entitatea
probează că obiectivul afost dat înfolosin ţă gratiiită către Distrigaz Sud SA.
Măsuri Iuate de entitate pân ă la data de 16.07.2015, astfel cum s-a consemnat în
Rportu1 de follow-up înrejistratsub nr.27292 din 16.07.2015 la entitatea
veriticat ă şi
nr.295672013 din 16.07.2015 la Camera de Conturi Galati
Din cele prezentate cu ocazia veriJicării efectuate în perioada 01 -03.09.2014 s-a constatat
i consemnat în Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie
(Raport de follow-up) nr.30843/PJ/03. 09.2014, înregistrat la Camera de Conturi Galaţi sub nr.
295612013103.09.2014, c ă entitatea a dus la îndeplinire măsura nr.2 din Decizia nr.
108110. 01.2014.
Prin Decizia nr. 295612013130.09.2014 (anexă jilele 126-127) de prelungire a termenului
pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 108110. 01.2014, s-aJiJcut revenire la măsura
nr. 2 din Decizia nr. 10811 O. 01.2014, respectiv clariJicarea situaţiei obiectivelor de invesli,tii
Construire soclu statuie - bust Ştefan cel Mare şi Alimentare cu gaze naturale în cartierul
Tecuciul Nou , din punct de vedere al realităţii valorilor contabile ale acestora, al stăriijuridice
eic., iar pentru obiectivul de investiţii Circa medicală 1-2 , verijicarea dacă, în intervalul
cuprins între daia rămânerii deJinitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti privind resiiiuirea
în natură a imobilului men ţionat şi data predării efective a acestuia proprietarilor de drept,
U. A. T. Municipiul Tecuci a efectuat pl ăţi penlru lucrări de reparaţii, întreţinere la acest imobil,
caz în care ve ţi efectua o analiză administrativă privind legalitatea plăţilor şi, după caz, ve ţi
stabili întinderea prejudiciului şi ve ţi lua măsurile legale pentru recuperarea acestuia, inclusiv de
la persoanele răspunzătoare din cadrul entităţii, ca tirmare a nerespectării sarcinilor de serviciu
înscrise în/işa poslului, regulamentul de organizare şifuncţionare etc.
In fapl, prin Dispozi ţia nr. 2014129.10.2014, Primarul Municiiului Tecuci, domnul
Ţuchel Gerhardt Daniel, dispune constiiuirea unei comisii pentru efc1uarea unei anchele
adirzinislrative pentru obiectivele de investi ţii Construire soclu statuie şi Alimentare cu gaze
naizirale în carlierul Tecuciul Noii , refriioare la clar/fîcarea situaţiei din puncl de vedere al
realităţii valorilor contabile ale acestora si al slăriijuridice (anexăJilele 122-123).
Prin Procestil verbal nr. 42526/PJ127. 11.2014 (anexă ./ilele 108-121), comisia astfl
conslituilă conslată următoarele:
•
În lisia sinteză a invesliţiilor pe anii 2004 - 2007 se eviden ţiază obiectivul de
invesii ţii Construire hust Ştefan cel Mare , pentru care aufost efectuate chelluieli îrz ciianliim
de 1. 72 7, 13 lei. Suma de 10.500 leipl ătiiă cu OP nr. 1010129.09.2004 s-a efciva1 din eroare de
la Cap. 51 A t(loriiăţi piiblice - maieriale, urmând ca la recepţia Jinală a lucrării .vă se e1c1ueze
corectura de rigoare.
•
()bieclivul de invesli ţii Con,vlruire sociu..vtaluie - busi Ştefun cei Mare nu a fsi
eviden ţiai ca aiare în nicio lislă de invev1i ţii afren1ă perioadei 2004 - 2012. Suma de 350 lei
eviden ţiaiă înfîşa mijloculuifix cu nr. dc? invenlar 23138 (anexă Jila 114) reprezintă efcivarea
Aud itor public extern
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unui srudiu geotehnic penlru amplasamentul propus. Obiectivul nu a mai fost iniţiat, întrucât
celelalte etape necesare jinalizării obiectivului de investiţii Construire soclu statuie - bust
Ştefan cel Mare (stabilirea amplasamentului pentru montare bust, întocmirea de către Arhitectul
Şefal Primăriei a unei schiţe în vederea proiectării obiectivului, stabilirea materialiilui din care
să jie confecţionat soclul), stabilite de către comisia numită de Consiliul Local Tecuci nu au mai
fost parciirse.
•
Valoarea activuluijix în curs de execu,tie din eviden ţa contabilă pentru obiectivul
de investiţii Alimentare cu gaze naturale în cartierul Tecuciul Nou este de 1.072. 678, 60 lei,
inclusiv TVA, conform anexei nr. 3 la Procesul verbal nr. 425261PJ/27.11.2014. In expunerea de
motive, anex ă la HCL nr. 7212005, la obiectivul de investiţii Alimentare cu gaze naturale în
cartierul Tecuciiil Nou se men ţionează că valoarea lucrărilor executate în perioada 2003 - 2004
este în sum ă de 13.200.597 mii lei j?ară TVA (valoare dup ă denominare 1.320.059, 70 lei).
Dijcerenţa dintre valoarea contabilă a obiectivului de investi ţii (1. 072. 678, 60 lei) si valoarea
men ţionată în expunerea de motive (1. 320. 059, 70 lez) reprezint ă lucrări executate până la
adoptarea HCL Nr. 7212005, care nu aufost recepţionate, situaţie în care nu s-au emisfacturi de
călre executant.
• Dei s-a aprobat prin HCL Nr. 7212005 (anexă jilele 103-107) transmiterea în
jblosinţă gratuită către SC Distrigaz Sud SA Bucureli a lucr ărilor efectuate la obiectivul de
investi ţii Alimentare cu gaze naturale în cartierul Tecuciul Nou , predarea-primirea efectivă nu
a avut loc, neîntocmindu-se proces verbal în acest sens, fapt pentru care valoarea activuluijix se
regăsete în eviden ţa contabilă la data de 31. 12. 2012.
Prin Dispoziţia nr. 2015129.10.2014 (anexă jila 102), Primarul Municipiului Tecuci,
domnul Ţuchel Gerhardt Daniel, dispune constituirea unei comisii pentru efectuarea unei anchete
administrative pentru obiectivul de investitii Circa medical ă 1-2 , care va verJica dacă, în
intervalul cuprins între data rămânerii dejinitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti privind
restituirea în natură a imobilului men ţionat şi data predării ejctive a acestuia proprietarilor de
drept, UA. T. Municipiul Tecuci a ejcectuat pl ăţi pentru lucrări de reparaţii, întreţinere la acesl
imobil, legalitatea plăţilor (dacă aufost efectuate) şi, după caz, întindereaprejudiciului.
Prin Procesul verbal nr. 4252 7/PJ/2 7. 1 1. 201 4 (anexă jilele 99-1 01), comisia asljl
constituită constată următoarele.
•
Pentru intervalul cuprins între data rămânerii dejinitive şi irevocabile a holărârii
judecătoreştiprivind restituirea în natură a imobilului situal în Tecuci, str. 13 Septembrie nr. 2, în
haza sentinţei civile nr. 31 7/31. 05.2004 si a dispoziţiei Primarului Municipiului Tecuci nr.
70230/23. 10. 2009, nu au mai •fost executate lucr ări de reparaţii si întreţinere la acest imobil şi
nici nu au mai,fost efectuate pl ăţi.
•
Valoarea lucrărilor executate la acest imohil a ,fbst în sumă de 44. 696, 29 lei,
exi, ştentă în evidenţa conlahila la data de 31. 12. 2012.
•
Menţinerea nejustijicată în contabilitale până la dala de 31. 12.2012 a imobilului,
1(1 care aufost executale liicrări în cuantum de 44.696,29 lei, se datorează lipsei de comiinicare a
co/?2partimenlelor ji.incţionale din Primărie, în sensul netransmilerii către Serviciul de Buget
Cotabililate a documentel()r jiislificalive (dispoziţie, proces verbal de predare - primire a
imobilului,) pentru scoaterea din evidenţa contabilă.
Din cele prezeni(lie cu oc(lzia prezentei verific ări s-a conslatat că entitalea a dus la
îndcplinire măsura nr. 2 din L)ecizi(l nr. 108110.01.2014.
a) irnpactul efectiv aI m ăsurilor Iuaie de entitale asupra activit ăţii acesteia:
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al) îmbzin ătătirea managementului pentru realizare(1 obiectivelor entit ăţii;
Irnbunătăţirea modului de gestionare patrimoniului.
a2) îmbun ătăţirea activit ăţii entit ăţii verjjîcate, din punct de vedere al eviden ţei jînanciarcontabiie,jiscale, al sistemului informa ţional, al reszirselor umane etc.;
Imbun ătăţirea modului de organizare a evidentei contabile privind investiţiile în curs şi a
eviden ţei patrimoniului entităţii.
a3) obţinerea unor rezultate economico-jinanciare mai bune, reducerea cheltuielilor etc.;
Nu este cazul;
b) în cazul în care au fost dispuse m ăsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului, se va
men ţiona atât valoarea erorilor/abaterilor estimate în urma ac ţiunii de verj ţicare a Cur ţii de
Conturi, cât siprejudiciul stabilit si recuperat de conducerea entit ăţii verjficate;
Nu este cazul;
c)m ăsurile stabilite în plus de c ătre entitate fa ţă de cele dispuse prin decizie, în vederea
înlătur ării dejicien ţelor constatate de c ătre Curtea de Conturi;
Nu aufost luate m ăsuri în plusfaţă de cele dispuse prin decizie.
d) m ăsurile luate de conducerea entit ăţii în timpul verjjic ării modului de ducere la îndeplinire a
deciziei
Nu aufost luate m ăsuri în timpul controlului.
e)evaluarea impactului m ăsurilor dispuse prin decizie asupra activit ăţii entit ăţii verj ţicate;
Imbun ătăţirea activităţii evidenteijînanciar contabile.

Măsura nr. 3 a fost dus ă la îndeplinire conform celor men ţionate în raportul de followup înrejzistrat sub nr. 27292 din 16.07.2015 la Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul
Tecuci
a) abaterea constatată care a făcut obiectul m ăsurii dispuse prin decizie:
Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Tecuci, institu ţie publică finanţată parţial din bugetul
local la Municipiului Galaţi, nu a virat la bugetul de stat cota de 0, 1 % din valoarea lucr ărilor
autorizate şi cota de 0,7% din valoarea cheltuielilor pentru executarea lucr ărilor, în sumă de 4.488
de lei, în contul Direc ţiei Regionale în Construc ţii Sud-Est, Compartimentul de Controi şi
Inspecţie pentru Calitatea Lucr ărilor de Construc ţii Galaţi şi nu a constituit garan ţia de bună
execu ţie, în sumă de 25.611 lei, ca urrnare a încheierii cu S.C. Construc ţii Avram lancu S.R.L.
Tecuci a Contractului de lucr ări nr. 72638/20.1 1.2007, în valoare de 1.861.991 de Iei, inclusiv
T.V.A., pentru realizarea obiectivului de investi ţii ,,Grădiniţa PN nr. 1 - Construire Grădiniţă în
JVfuii. Tecuci, ca urmare fiind eludate dispozi ţiile art. 40 din Legea nr. 1 0/1 995 privind calitatea
în construc ţii, cu modificările şi comp!et ările ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 50/1991,
republicată, cu modificările şi completăriie ulterioare, ale pct. 4.1. din Contractul de Iucr ări nr.
72638/20.1 1.2007 şi ale pct. 3.3., lit. a) ş i b) din Ordinul M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice generale referitoare 1a exercitarea controlului financiar preventiv, cu
rnodificări le şi completările ulterioare.
Valoarea estimativ ă cumulată a abaterilor constatate este de 30.099 de lei - pct. 3.2. din
procesul-verbal de constatare.
b) măsura dispus ă prin decizie pentru remedicrea abaterii respective:
tmpreună cu ordonal()rul ler$iar de crediie al Grădiniţei cu Program Normal nr. 1 Tecuci,
ve ţi dispune m ăsurile legale, ţinând con/ yi de iermenul de prescriere, peniru piata coiei de O, 1%
din valoarea lucrărilor auiorizaie ş i U c()lCi c/e O, 7% din c/ieliuieliie peniru executarea Iucrărilcr
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Verificarea modului de ducere la îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia nr. 1 08/1 0.0 1 .20 l 4
la Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci
la obiectivul de investi ţii ,, Grădiniţa PN nr. 1 - Col7struire Grădiniţă în Mun. Tecuci, cote
datorate Direcţiei Regionale Î12 Construcţii Sud-Est. Coi;ipartimentul de Control şi Inspec,tie pentru
Calitatea Lucrărilor de Construcţii Gala,ti, la care se vor adăuga dob&nziie şi penalităţile de
înt&rziere sau majorările de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare.
De asemenea, ve ţi lua rnăsurile legale pentril constituirea garanţiei de bună execuţie a
lucrării menţionate, în conformitate cu prevederile contractuale.
Termen de realizare: Termenul ini ţial stabilit a fost 30.05.2014, fiind prelungit prin
Decizia nr. 2956/2013/30.09.2014 pân ă la data de 31.12.2014.
c) detalierea aspectelor rezultate în urma ac ţiunii de verificare a modului de ducere la
îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin decizie inclusiv acordarea unor prelungiri ale
termenului de ducere la îndeplinire a acestora:
1. Pâna la data de 20.01.2017

Conform celor consemnate în în Raportul cle follow-up, înregistrat la entitate cu nr.2 1 97 din
20.01.2017 şi la Camera de Conturi Gala ţi cu nr. 2956/2013/20.01, după cum urmează:
..Măsuri luate de entitate pân ă la data de 03.09.2014. astfel cum s-a consemnat în
Ravortul de foUow-uv înrezistrat sub nr.308431PJ din 03. 09.2014 la entitatea verificat ă si
nr.295612013 din 03.09.2014 la Camera de Conturi Gala ţi
Ordonatorul terţiar de credite Gradiniţa cu program normal nr. 1 Tecuci a efectuat plătile
aferente cotei de 0, 1 % din valoarea lucrărilor autorizate şi a cotei de 0, 7% din cheltuielile pentru
executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii ,, Grădiniţa PN nr. 1 - Construire Grădiniţă în
Municipiul Tecuci , cote datorate Direcţiei Regionale în Construcţii Sud-Est, Compartimentul de
Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii Galaţi, cu OP nr. 75,76
lei/26. 03. 2014, în valoare cumulată de 4.488 lei.
Măsuri luate de entitate pân ă ia data de 16.07.2015, astfel cum s-a consemnat în
Raportul de foUow-up înregistratsub nr.27292 din 16.07.2015 la entitatea verificat ă şi
nr.295612013 din 16.07.2015 la Camera de Conturi Gala ţi
De asemenea, au jost stabilite, înregistrate si virate cu OP nr. 378127. 11.2014 în sumă de
7. 604, 5 7 lei dob&nzile şi penalităţile de întârziere sau majorările de înt&rziere, după caz,
aplicabile pentru veniturile bugetare, aferente cotei de 0, 1 % din valoarea lucrărilor autorizate şi
a cotei de O, 7% din cheltuielile pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii mai SUS
deicljat (anexă jilele 93-98).
Toi•odata eniitatea a probat cu documenie constituirea garanţiei de bună execuţie a
lilcrării sus-menţionate, conforrn prevederilor coniractuale, Jiind prezentat OP-ul nr.
377127. 11.2014 în siim ă de 26 000, 00 lei (znex ă fila 94).
Din cele prezentate cu ocazia prezeniei verific ări s-a constatat că entiiatea a dus la
îndeplinire măsura nr. 3 din Decizia nr. 108110. 01.2014.
a.,) inpactul efectiv al m ăsurilor luate de entitate asupra activit ăţii acesteia:
Imhunăiăţirea managementului pentru realizarea obiectivelor entităţii;
b) în cazul în care au fost dispuse m ăsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciuiui, se va
meJi ţiona atât va/()area erorilor/abaterilor estimate în iirma ac ţiunii de verficare a Cur ţii de
coituri, cât si prejudiciui stabilit si recuperat de conducerea entit ăţii verJicate;
Nu esie cazul;
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Verificarea modului de ducere la îndeplinire a rn ăsurilor dispuse prin Decizia nr. 1 08/1 0.0 1 .20 1 4
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c)m ăsurile stabilite în plus de c ătre entitate fa ţă de cele dispuse prin decizie, în vederea
înlătur ării dejicien ţelor constatate de c ătre Curtea de Conturi;
Nu aufost luate m ăsuri în plusfaţă de cele dispuse prin decizie.
d) măsurile luate de conducerea entit ăţii în timpiil verfic ării modului de ducere la îndeplinire a
deciziei
Nu aufost luate m ăsuri în timpul controlului.
e)evaluarea impactului m ăsurilor dispuse prin decizie asupra activit ăţii entit ăţii verficate;
Îmbun ătă(irea activităţii evidenţeiJnanciar-contabile.
Măsura nr.4 a fost dus ă la îndeplinire conform celor men ţionate în raportul de followînregistrat sub nr. 27292 din 16.07.2015 la Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul
Tecuci
a) abaterea constatat ă care a făcut obiectul m ăsurii dispuse prin decizie:
Grădiniţa cu Program Normal nr.7 Tecuci, institu ţie publică finanţată parţial din bugetul
local la Municipiului Galaţi, nu a virat la bugetul de stat cota de 0,1% din valoarea Iucr ărilor
autorizate şi cota de 0,7% din valoarea cheltuielilor pentru executarea lucr ărilor, în sumă de 5.780
de lei, în contul Direc ţiei Regionale în Construc ţii Sud-Est, Compartimentul de Control şi
Inspecţie pentru Calitatea Lucr ărilor de Construc ţ ii Galaţi, ca urmare a încheierii cu S.C.
Construcţii Avram Iancu S.R.L. Tecuci a Contractului de lucr ări nr. 72639/20. 1 1 .2007, în valoare
de 1.784.907 de lei, inclusiv T.V.A., pentru realizarea obiectivului de investi ţii ,,Grădiniţa PN nr.
6 - Construire Grădiniţă în Mun. Tecuci, ca urmare fiind eludate dispozi ţiile art. 40 din Legea
nr. 1 0/1995 privind calitatea în construc ţii, cu modific ările şi completările ulterioare, ale art. 30
din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modific ările şi completările ulterioare şi ale pct. 3.3., lit. a)
şi b) din Ordinul M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modific ările şi completările ulterioare.
Valoarea estimativ ă cumulată a abaterilor constatate este de 5.780 de lei - pct. 3.3. din
procesul-verbal de constatare.
b) rn ăsura dispus ă prin decizie pentru remedierea abaterii respective:
Impreună cu ordonatorul lerţiar de credite al Grădiniţei cu Program Normal nr. 7 Tecuci
ve(i dispune m ăsurile legale, (inând cont şi de termenul de prescriere, penlru plata cotei de O, 1 %
din valoarea lucrărilor aulorizale şi a cotei de O, 7% din cIzelluielile penlru executarea lucrărilor
la obiectivul de invesii ţii ,, Grădiniţa PN nr. 6 - Conslruire Grădiniţă în Mun. Tecuci , cole
dalorate Direc;iei Regionale în Construcţii Sud-Esl, Compartimeniul de Control şi Inspecţie
pentru Calitatea Lucrărilor d(,, Construcţii Galaţi, la care se vor adăuga dobânzile şi penalităţile
de înlârziere sau majorările de înlârziere, după caz, aplicabile penlru venitiirile bugetare.
Termen de realizare: Termenul ini ţial stabilit a fost 30.05.2014, fiind prelungit prin
Decjzja nr. 2956/2013/30.09.2014 până la data de 31.12.2014.
c) detalierea aspectelor rezultate în urma ac ţiunii de verificare a modului de ducere la
îndcplinire a m ăsurilor dispuse prin decizie inclusiv acordarea unor prelungiri ale
terrnenului de ducere la îndeplinirc a acestora:

1. 1âna la data de 20.01.2017

Conform ce!or consernnatc în în Raportul de follow-up, înregistrat la entitate cu nr.2197 din
2().0 1 .20 1 7 ş i la Carnera de Conturi Galati cu nr. 2956/2() l 3/20.0 1, dup ă curn urrneaz ă:
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Verificarea modului de ducere la îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia nr. 108/10.01.2014
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,,Măsuri luate de entitate pân ă la data de 03.09.2014, astfel cum s-a consemnat în
Raportul de follow-up înrekistrat siib nr.308431PJ din 03. 09.2014 la entitatea verificat ă şi
nr.295612013 din 03.09.2014 la Camera de Conturi Gala ţi
Ordonatorul terţiar de credite Gradiiiiţa cu program normal nr. 7 a efectuat plătile aferente
cotei de 0, 7% din clieltuielile pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii ,, Grădiniţa
PN nr. 1 -. Construire Grădinită în Mun. Tectici, cot ă datorată Direcţiei Regionale în Constrticţii
Sud-Est, Compartimentul de Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii
Galaţi, cu OP nr. 319112.12.2013, în valoare de 4.871,90 lei.
Măsuri luate de entitate pân ă la data de 16.07.2015, astfel cum s-a consemnat în
Rportul de follow-up înrekistrat sub nr.27292 din 16.07.2015 la entitatea verificat
ă şi
nr.295612013 din 16.07.2015 la Camera de Conturi Gala ţi
Ordonatorul terţiar de credite Gradiniţa cu program normal nr. 7 a dispus plata sumei de
1.500, 00 lei, cu OP nr. 380127.11.2014, reprezentând cota de 0, 1 % din valoarea lucrărilor
atitorizate (anexăjilele 91-92).
De asemenea, aufost stabilite, înregistrate şi virate cu OP nr. 379127. 11.2014 în sumă de
2.O07 48 lei dobânzile şi penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz,
aplicabile pentru veniturile bugetare, aferente cotei de O, 1 % din valoarea lucrărilor autorizate şi
a cotei de 0, 7% din cIieltuielile pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii mai sus
detaliat (anexă jila 92).
Din cele prezentate cu ocazia prezentei verfic ări s-a constatat că entitatea a dus la
îndeplinire măstira nr. 4 din Decizia nr. 108110. 01.2014.
a) impactul efectiv al m ăsurilor luate de entitate asupra activit ăţii acesteia:
Imbunătăţirea managementului pentru realizarea obiectivelor entitâ,tii;
b) în cazul în care au fost dispuse m ăsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului, se va
men ţiona atât valoarea erorilor/abaterilor estimate în urma ac ţiunii de verjjicare a Cur ţii de
Conturi, cât si prejudicinl stabilit si recuperat de conducerea entit ăţii verjjicate;
Nu este cazul;
c) ,năsuriie stabilite în plus de c ătre entitate fa( ă de cele dispuse prin decizie, în vederea
înlătur ării dejicien ţelor constatate de c ătre Curtea de Conturi;
Nu aufost luate m ăsuri în plusfaţă de cele dispuse prin decizie.
d) măsurile luate de conducerea entit ăţii în timpul verjJic ării modului de ducere la îndeplinire a
deciziei
Nu aufost luate m ăsuri în limpul controluliii.
e) evaluarea impactului m ăsurilor dispuse prin decizie asupra activit ăţii ernit ăţii verjjicate;
lmhun ătăţirea activităţii eviden ţeifinanciar-contabile.

Măsura nr. 5 a fost dus ă la îndeplinire conform celor men ţionate în Raportul de followverificat ă şi nr.295612013 din
up înrekistr(,t sub nr.19857 din 05.05.2016 Ia entitatea
()5.05.2016 la Camera de Conturi Galati.
a) a baterea constatat ă care a făcut obiectul m ăsurii dispuse prin decizie:
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Verificarea modului de ducere la îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia nr. 108/10.01.2014
la Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci
Entitatea:
a) nu a urrnărit respectarea de c ătre S.C. Pieţe-Zone Verzi S.A. Tecuci, societate comercial ă cu
capital integral al U.A.T. Municipiul Tecuci, a destina ţiei sumei de 365.000 de lei, alocat ă din
bugetul Iocal aI Municipiului Tecuci pentru finanţarea obiectivului de investi ţii ,,Modernizare
Piaţă Agroaliinentară , conform Convenţiei privind finanţarea lucrărilor de interes public la S.C.
Pieţ e-Zone Verzi S.A. Tecuci nr. 14378PJ/21.05.2013, dar care, în fapt, a fost utilizat ă de
societatea comercial ă pentru rambursarea unui obliga ţii financiare rezultate din Contractul de
împrumut nr. 47/4672/06.06.2006 încheiat de Serviciul Public Administra ţia Pieţelor, Oborului,
Baie Comunal ă (în prezent, S.C. Pie ţe-Zone Verzi S.A. Tecuci) cu Banca Comercial ă Română
S.A. - Sucursala Tecuci, obligaţii care nu constituiau o prioritate întrucât creditul avea scaden ţa în
anul 2016 şi nu se înregistraser ă plăţi restante;
b) a încheiat nelegal Conven ţia nr. 14378PJ/21 .05.2013, deoarece:
- nu a existat hot ărâre de consiliu local pentru aprobarea conven ţiei;
- potrivit Iegii, ordonatorul principal de credite repartizeaz ă creditele bugetare
aprobate prin bugetul local, numai pentru bugetul propriu şi pentru bugetele institu ţiilor publice
subordonate ai c ăror conducători sunt ordonatori secundari sau ter ţiari de credite. S.C. Pie ţe Zone
Verzi SA era societate comercial ă, înfiinţată conform Legii nr.31/1990 privind societ ăţile
comerciale şi, în condiţiile arătate, conduc ătorul societ ăţii nu avea calitatea de ordonator de
credite;
- ca societate comercial ă, S.C. Pieţe Zone Verzi SA avea propriul buget de venituri şi
cheltuieli (aprobat de Adunarea General ă a Acţionarilor) şi, în consecinţă, nu putea beneficia de
subvenţii/finanţări de la bugetul local;
c) a decis dizolvarea S.C. Pie ţe-Zone Verzi S.A. Tecuci, potrivit Hot ărârii Adunării Generale a
Acţionarilor nr. 15/24.05.2013 şi a H.C.L. nr. 78/24.05.2013, f ără a urmări încasarea de la S.C.
Pieţe-Zone Verzi S.A. Tecuci a dividendelor cuvenite bugetului local al Municipiului Tecuci din
profitul net al anului 2012, în sum ă de 281.186 de Iei, potrivit Hot ărârii A.G.A. nr. 14/24.05.2013
şi Procesului-verbal de şedinţă a A.G.A. nr. 12/24.05.2013, nefiind respectate astfel prevederile
pct. 3.5. din Anexa la Ordinul M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modific ările şi completările
ulterioare, ale art. 5, alin. (1) din O.G. nr. 1 19/1999 privind controlul intern şi controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14, alin. (3), art. 22, alin. (1)
şi art. 23, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi
cornplet ările ulterioare, ale art. 1, alin. (3) şi art. 3, alin. (2) din O.G. nr. 64/2001 privind
repartizarea profitului la societ ăţile naţionale, companiile na ţionale şi societăţile comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat, precum şi Ia regiile autonome, cu modific ările şi completările
ulterioare, ale Cap. I, art. 3, alin. (2) din O.G. nr. 13/201 1 privind dobânda legal ă remuneratorie şi
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor m ăsuri financiarfiscale în domeniul bancar, cu modific ările şi complet ările ulterioare şi ale Cap. 11 din Conven ţia
privind finanţarea lucrărilor de interes public la S.C. Pie ţe-Zone Verzi S.A. Tecuci nr.
14378PJ/21.05.2013, încheiată între U.A.T. Municipiul Tecuci şi S.C. Pieţe-Zone Verzi S.A.
Tec uci.
Abaterile constatate au fost înscrise 1a pct. 2.2. 1. din procesul-verbal de constatare nr.
41 371/PJ/13.12.2013.
b) m ăsura dispus ă prin dccizie pcntru remedierea abatcrii respective:
Ve!i dispune m ăsurile legale penlru efeluarea de cIieliuieli numai în legătură cu seopul,
ohiclivele şi airihulii/e prevăzule în actele normaiive de înţiin!are a entităţilor piiblice, ci

Aud.itor public extern

Mocanu Viore!

Pagina 15

Verificarea modului de ducere Ia îndeplinire a m ă surilor dispuse prin Decizia nr. 108/10.01.2014
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respectarea principiilor de econoniicitate, ejîcientă ş i eJîcacitate în administrarea patrimoniului
public şiprivat al UA.T. Municipiul Tecuci.
Ve ţi stabili întinderea prejudiciului rezultat din Jînanţarea fără respectarea prevederilor
legale a S. C. Pieţe-Zone Verzi S.A. Tecuci, la care se vor ad ăuga dobânzile şi penalităţile de
întârziere saii majorările de întârziere, după caz aplicabile pentru veniturile bugetare şi veţi lua
m ăsurile legale în vederea recuperării acestuia.
Ve ţi dispune m ăsurile legale în vederea încasării veniturilor cuvenite bugetiilui local al
UA. T. Municipiul Tecuci, reprezentând dividende din proJîtul net înregistrat de S. C. Pie ţe-Zone
Verzi S.A. Tecucipe anul 2012, precum şi a dobânzilorpenalizatoare aferente acestora.
Termen de realizare: Termenul ini ţial stabilit a fost 30.05.2014 1 fiind prelungit prin
Decizia nr. 2956/2013/30.09.2014 pân ă la data de 31.12.2014, iar prin Decizia nr.
108/2013/2/17.08.2013 pân ă la data de 31.12.2015.
c) detalierea aspectelor rezultate în urma ac ţiunii de verificare a modului de ducere la
îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin decizie inclusiv acordarea unor prelungiri ale
termenului cle ducere Ia îndeplinire a acestora:
1. Pâna la data de 20.01.2017

Conform celor consemnate în în Raportul de follow-up, înregistrat la entitate cu nr.2 1 97 din
20.01.2017 şi la Camera de Conturi Gala ţi cu nr. 2956/2013/20.01, dup ă cum urmeaz ă:
,,Prin adresa nr. 201191PJ/29.05.2014, inregistrata la Camera de Conturi Galati siib nr.
295612013129.05.2014, entitatea a solicitat prelungirea termenului pana pe data de 31. 12.2014
pentru masura nr.5. Urmare verijîcării argumentelor entităţii efectuate în data de 30.05.2014,
solicitarea afost respinsă conform adresei Camerei de Conturi Galaţi nr.2956/2013/11.06.2014,
motivat dejraptul că entitatea nu a demonstrat implicarea în remedierea dejîcienţelor constatate şi
nici acordarea atenţiei cuvenite pentru implemenlarea m ăsurii nr. 5.
Măsuri luate de entitate pân ă la data de 03.09.2014, astfel cum s-a consemnat în
ă şi
Raportul de follow-up înregistrat sub nr.308431PJ din 03. 09.2014 la entitatea verificat
nr.295612013 din 03.09.2014 la Camera de Conturi Gala ţi
Entitatea a stabilit intinderea prejudiciului rezultat din finanţarea Jără respectarea
prevederilor legale a S. C.Piee-Zone Verzi S.A. Tecuci in cuantum de 365.000 lei, la care a
calculai dobanzi penalizatoare pana la 26.02.2014 de 9.994 lei. Prejudiciul rezultat din
neîncasării veniturilor cuvenite bugelului local al UA. T. Municipiul Teciici, reprezeniând
dividende din profîtul net înregisi•rai de S.0 Pie ţe-Zone Verzi S.A. Tecuci pe anul 2012 a fbsl
siahilit de entitate la 281.186 lei, la care a calciilat dobanzi penalizaioare pana la 26. 02. 201 4 de
16.145 lei.
Prejudiciile asfel siabilite au Jbsi comunicate lichidatorului S. C Pieie-Zone Verzi S. A.
Tecuci care, prin adresa nr. 1 9542/P.J/26. 05. 2014, conjirma creaniele UA TM Tecuci asupra
palrimoniului s.C. Pieţe-Zone Verzi S.A. Tecuci, anexă fila nr.23. creaniele aufbst reactualizale
la aaia de 28. 08. 2014, ajvngând la suma de 1. 0()6. 879, 75 lei.
- Măsuri /uate de entitate vân ă la data de 16.07.2015. astfel cum s-a consemnat în
Raportul de follow-up înregistrat siib nr.2 7292 din 16.07.2015 la entitatea perificat ă şi

nr.295612013 din 16.07.2015 /a Camer(i de conturi Gala ţi
Eniiiaiea a siabilii îminderea prejudiciului rezultai din finanţarea fără respeclarea
preederilor legale a S. C Pieie-Zone Verzi S.A. Tecuci în cuanium de 365.000 lei, la care a
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calculat dobânzi penalizatoare până la data de 26. 02.2015 de 24. 020, 00 lei. Prejudiciul astfel
stabilit, comunicat lichidatoruliti S. C. Pieţe-Zone Verzi S.A. Tecuci prin adresa nr.
82241PJ/24. 02.2015 (anexăjilele 86-90), afost recuperat după cum urmeaz ă:
• În data de 26.02.2015 s-a încasat de la S.C. Pieţe-Zone Verzi S.A. suma de 365.000,00 lei,
reprezentănd împrumut conform conven ţiei nr. 14378/PJ/21.05.2013;
• În data de 26. 02. 2015 s-a încasat de la S. C. Pieţe-Zone Verzi S.A. suma de 24.020, 00 lei,
reprezentând penalită ti aferente împrumutului conform conven ţiei nr.
143 781PJ/21. 05.2013.
Prejudiciul rezultat din neîncasarea veniturilor cuvenite bvgetului local al UA.T.
Municzpiul Tecuci, reprezentând dividende din projitul net înregistrat de S. C. Pie ţe-Zone Verzi
S.A. Tecuci pe anul 2012 a fost stabilit de entitate la 281. 186, 00 lei, la care a calculat dobânzi
penalizatoarepână la data de 12.03.2015 de 36.973,00 lei. Prejudiciul astfel stabilit, comunicat
lic/iidatorului S.C. Pieţe-Zone Verzi S.A. Tecuci prin adresa nr. 164941PJ/27.04.2015 (anex ă
Jilele 74-85), afost recuperat astfel:
• În data de 26. 02. 2015 s-a încasat de la S. C. Pieţe-Zone Verzi S.A. suma de 35.600, 00 lei,
reprezentând dividende pentru anul 2012 (plată par,tială);
• În data de 12.03.2015 s-a încasat de la S.C. Pieţe-Zone Verzi S.A. suma de 245.586,00 lei,
reprezentând dividende pentru anul 2012.
In concluzie, entitatea a dus parţial la îndeplinire această m ăsură deoarece a stabilit
întinderea prejudiciului, însă nu a încasat dobânzile penalizatoare calculate până la data de
12.03.2015 în sum ă de 36.973,00 lei, pentru prejudiciul stabilit de entitate în cvantum de
281. 186, 00 lei, reprezentând dividende din profitul net înregistrat de S. C. Pieţe-Zone Verzi S.A.
Tecucipe anul 2012.
Măsuri luate de entitate pân ă la data de 05.05.2016, astfel cum s-a consemnat în
Raportul de follow-up înrejistrat sub nr.19857 din 05.05.2016 la entitatea verificat ă şi
nr.295612013 din 05.05.2016 la Camera de Conturi Gala ţi.
Prezentul control constată că dobânzile penalizatoare calculate până la data de
12.03.2015 în sum ă de 36.973,00 lei, pentru prejudiciul stabilit de entitate în cuantum de
281. 186, 00 lei, reprezentând dividende din profitul net înregistrat de S. C. Pieţe-Zone Verzi S.A.
Tecuci pe anul 2012 s-a încasat în totalitate conform extraselor de cont din datele 11. 08.2015 si
1 7. 09. 2015 anexate, după cum urmeaz ă:
• În data de 11.08.2015 s-a încasat de la S.c,. Piete-Zone Verzi S.A. suma de 24.827,30 lei;
• 1n daia de 17.09.2015 s-a încasat de la S.C. Pieţe-Z()ne Verzi S.A. suma de 12.146,00 lei
(anexăJilele nr. 1-2).
Din cele prezentate cu ocazia prezentei verific ări s-a constatat că entitatea a dus la
îndeplinire măsura nr. 5 din Decizia nr. 108110.01.2014.
a) inpactui efectiv aI m ăsurilor luate de entitate asupra activit ăţii acesteia:
Imbun ătăţirea managementului penlru realizarea obieclivelor entităţii;
b) în cazul în care au fost dispuse m ăsuri pentru stabiiirea întinderii prejudiciului, se va
mei ţiona atât valoarea erorilor/abaterilor esiimate în urma ac ţiunii de verjficare a Cur ţii de
Coituri, cât si prejudiciul stabilit si recuperat de conducerea entit ăţii verjficate;
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Prezentare prejudiciu

Valoarea
erorilor/abate
rilor estimate
urma
în
ac(iunii
de
control
a
Curţii
de
Conturi
Prejudiciul creat prin nerespectarea destinaţiei
365. 000 lei
sumei de 365.000 de lei, alocată din bugetul
local al Mwiicipiului Tecuci pentru jinanţarea
obiectivului de investi ţii ,, Modernizare Piaţă
Agroalimentară , conform Conven ţiei privind
jinanţarea lucrărilor de interes public la S. C.
Pieţe-Zone
Verzi
S.A.
Tecuci
nr.
1 4378PJ/21. 05.2013
Penalită,ti aferente împrumutului conform
24.020, 00 lei
conven(iei nr. 143 78/PJ/21. 05.2013
Prejudiciul
rezultat
din
neîncasarea 281. 186, 00 lei
dividendelor din projitul net înregistrat de S. C.
Pieţe-Zone Verzi S.A. Tecucipe anul 2012
Dobânzi penalizatoare aferente dividendelor
36.973, 00 lei
din projitul net înregistrat de S. C. Pieţe-Zone
Verzi S.A. Teciicipe anul 2012

Prejudiciul
stabilit
de
conducerea
entităţii
verificate

Prejudiciul
recliperat de
conducerea
entităţii
verfîcate

365.000 lei

365. 000 lei

24.020, 00 lei

24.020, 00 lei

281. 186, 00 lei

281. 186, 00 lei

36. 973, 00 lei

36.973, 00 lei

c) inăsurile stabilite în plus de c ătre entitate fa ţă de cele dispuse prin decizie, în vederea
înlătur ării dejîcien ţelor constatate de c ătre Curtea de Conturi;
Nu aufost luate m ăsuri în plus,faţă de cele dispuse prin decizie.
d) rnăsurile luate de conducerea entit ăţii în timpul verfic ării modului de ducere la îndeplinire a
deciziei
Nu este cazul
e) evaluarea impactului m ăsurilor dispuse prin decizie asupra activit ăţii entit ăţii verficate;
Imbun ătăţirea activită/ii entităţii.
Măsura nr.6 a fost dus ă Ia îndeplinire conform ceior men ţionate în Raportul de followU12 înreRistrat sub nr.19857 din 05.05.2016 la entitatea verificat ă şi nr.295612013 din
05.05.2016 Ia Camera de Conturi Gala ţi.
a) abaterea constatat ă care a făcut obiectul m ăsurii dispuse prin decizie:
Ca urmare a înc ălcării dispoziţiilor art. 14, alin. (3) şi art. 23, alin. (1) din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu rnodific ările şi completările ulterioare, ale art. 5,
alin. (1) din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi c()ntroIul financiar preventiv, cu
rnoclificările şi completările uiterioare, ale Cap. V ,,Ohiigaţiile localariiliii, art. 16 din
Contractele de închiriere nr. 21654/19.07.2004, nr. 70124/20.07.2009 ş i nr. 3876/02.03.2012 şi ale
Fortnu!arului F3 din Anexa nt•. 1 la Ordinul Ministerului Dezvolt ării, Lucrărilor Publice şi
Locuin ţclor pentru aprobarea Instruc ţ iunilor de aplicarc a unor prevederi din Hot ărârea
G uvernului nr. 28/2008 privind aproharca con ţinutului-cadru al d()cumenta ţ iei tchnic()-economice
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aferente investi ţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a c[evizului
general pentru obiective de investi ţii şi lucrări de interven ţ ii, cu modificările şi completările
ulterioare,
Entitatea a decontat/pl ătit nelegal din bugetul local aI Municipiului Tecuci, de la Cap.
5 1.02 ,,Autorităţi publice, Titlul 11 ,,Bunuri şi servicii, art. 20.02 ,,Reparaţii curente, suma de
13.498 de lei, reprezentând contravaloarea materialelor şi a manoperei pentru un spa ţiu închiriat în
imobilul situat în Municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 77, apar ţinând domeniului
public al Municipiului Tecuci, în condi ţiile în care, potrivit clauzelor din Contractul de închiriere
nr. 70124/20.07.2009, cheltuielile de între ţinere şi reparaţii ale bunului revin în sarcina
locatarului.
Referitor la modul de atribuire şi de administrare a Contractului de lucr ări nr.
23942/PJ/22.08.2013, încheiat între U.A.T. Municipiul Tecuci şi S.C. Manhattan JR S.R.L.
Tecuci, având ca obiect executarea de ,,lucrări de reparaţii la imobilul din str. 1 Decembrie 1918
nr. 77, proprietatea Consiliului Local, ca urmare a auditului au mai fost identificate urm ătoarele
decienţe:
a) Contractul de lucr ări nr. 23942PJ/22.08.2013 nu a fost vizat de compartimentul juridic
din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci;
b) În devizul (ofert ă) ,,Situaţie de lucrări - Lista cuprinzând cantităţile de lucrări din data
de 20.11.2013, constructorul S.C. Manhattan JR S.R.L. Tecuci nu a înscris cantitatea şi valoarea
materialelor necesare pentru efectuarea lucr ărilor contractate;
c) Contrar prevederilor contractuale, entitatea a achizi ţionat în nume propriu materialele
necesare lucr ării, 1a cererea antreprenorului şi nu a existat o planificare prealabil ă a necesarului de
materiale, bazat pe normative cuprinzând consumurile specifice în func ţie de natura lucrărilor
executate, rezultând astfel un cost ridicat de procurare a materialelor, în sum ă de 238.020 lei.
Valoarea estimativ ă a abaterilor constatate este de 13. 5 18 lei, din care suma de 13.498 de
lei reprezint ă contravaloarea materialelor şi manoperei pl ătite nelegal, iar suma de 20 de lei
constituie dobânzi/foloase lega1e nerealizate - pct. 2.2.2. din procesul-verbal de constatare nr.
4 1 3 7 1 /PJ/ 1 3 . l 2.20 1 3.
b) măsura dispusă prin decizie pentru remedierea abaterii respective:
Ve ţi proceda la inventarierea faptică şi scriptică a lucrărilor de reparaţii la imobilul din
Muiicipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 77 şi ve ţi stabili întinderea prejudiciului reziiltat
din efecivarea de către entitale a unor clieltuieli/plăţi nelegale pentru reparaţii la spaţiile
încj-iiriate din imobilul menţionat, în condiţiile în care aceste c/ieltuieli/plăţi reveneau în sarcina
locaiarilor conform clauzelor contracluale, la care se vor ad
ăuga dobânzile şi penalităţile de
înl&rzjere sau majorările de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare şi veţi lua
m ăsurile legale în vederea recuperării acestuia.
Termen de realizare: Termenul ini ţial stabilit a fost 30.05.2014, fiind prelungit prin
Decizia nr. 2956/2013/30.09.2014 pân ă la data de 31.12.2014, iar prin Decizia nr.
10812013/2/17.08.2013 pân ă Ia data de 31.12.2015.
c) detalierea aspectelor rezultate în urma ac ţiunii de verificare a modului de ducere la
îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin decizie inclusiv acordarea unor prelungiri ale
tcrmenului de ducere Ia îndeplinire a acestora:
1. Pâna la data de 20.01.2017
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Conform celor consernnate în în Raportul de follow-up, înregistrat Ia entitate cu nr.2 1 97 din
20.01.2017 şi la Camera de Conturi Gala ţi cu nr. 2956/2013/20.01, după cum urmeaz ă:
,,Măsuri luale de entilate pân ă la dala de 03.09.2014, aslfel cum s-a consemnat în
Raportul de follow-up înregistrat sub nr.308431Pjdin 03.09.2014 la entilalea verificat ă şi
nr.295612013 din 03.09.2014 la Camera de Conturi Gala ţi
Entitatea nu aprobat cu docl(mente modul de implementare al acestei masuri, în afară de
cererea pentru anularea punctelor 6, 7 8 9şi suspendarea executarii actului administrativ depusa
la Tribunalul Galati in dosarl(l nr.3128/121/2014 cu termen data de 18. 06.2014.
Entitatea nu a solicitat termen pentru prelungirea ducerii la indeplinire a măsurii.
Conform Inclieierii emis ă de Tribunalul Galaţi din data de 30. 06.2014: ,,respinge ca
nefondata cererea de suspendare a executarii deciziei nr.108110.01.2014-pct.6, 7,8 şi 9.....
Entitatea nu a recurat hotarârea Instantei.
Măsuri luate de entitate pân ă la data de 16.07.2015, astfel cum s-a consemnat în
Raportul de follow-up înregistratsub nr.27292 din 16.07.2015 la entilalea verifical ă şi
nr.295612013 din 16.072015 la Camera de Conturi Galati
Prin cererea depusă la Tribunalul Galati în dosarul nr.3128/121/2014 entitatea a solicitat
anularea punctelor 6, 7 8 .i 9 şi suspendarea executarii actului administrativ. Conform Incheierii
emis ă în data de 30.06.2014, Tribunalul Galaţi ,,respinge ca nefondata cererea de suspendare a
executarii deciziei nr.108/10.O1.2014-pct.6, 7,8 şi 9...
In data de 11.07.2014 UAT Municipiul Tecuciformuleaz ă recurs împotriva încheierii de
edinţă din data de 30.06.2014, prin care solicită casarea Deciziei nr. 10812014 şi admiterea
cererii de suspendare a executării punctelor 6, 7, 8 şi 9 din Decizia nr. 10812014 până la
judecarea pe.fond a cauzei (anexă jilele 43-4 7).
Pentru capătul de cerere suspendarea executării punctelor 6, 7, 8 şi 9 din Decizia nr.
10812014 până la judecarea pe fond a cauzei, prin Decizia nr. 755112014 Curtea de Apel Galaţi
respinge ca ne,fondai recursul declarat de reclamanta Unilatea Administrativ Teritorială Tecuci
împotriva încheierii de sedintâ din 30.06.2014 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr.
3128112112014 , solu ţia rămânând definitiv ă (anexăjîlele 48-50).
Prin Senlinţa nr. 364112. 03.2015 Tribunalul Galaţ i, Sec ţia Contencios Administrativ şi
Fiscal, admile în parle acţiunea formulată de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială
Muiicipiul Tecuci, respectiv dispune anulareaparţială a Deciziei nr. 108110. 01.2014 —pet. 6, 8
i 9 si meniine Decizia 108110,01,2014 —pct. 7 (anexă jîlele 51-61).
În data de 26. 03. 2015 UA T Municipiul Tecl(ei f()rmuleaz ă recurs împotriva Sentin ţei nr.
364/2015 pronunţată de Tribl(nalul Galaţi prin care solieită admiterea recursului, anularea în
parte a sentinţei civile nr. 36412015 pronunţată de Tribitnalul Galaţi si pe cale de consecinţă
anu]areapunclului 7 din Decizia nr. 10812014 , cu lermen în dala de 22.09.2015 (anexăjîlele 6269).
În data de 05.05.2015, prin adresa nr. 163491PJ, UAT Municipiitl Tecuci fbrmulează
înlâmpinare la recursul promovat de către Curtea de Conliri a României, împotriva Sentin ţei nr.
36472015 pronunţală de Tribunalul Galaţi în dosarltl nr. 3/28/121/2014 (anexă Jilele 70-73).
Până lci daia prezentei, entitatea nu a dus la îndeplinire această m ăsură deoarece nit a
siaiilii înlinderea prejudiciului, şi rni a luat măsurile legale în vederea recuperării acesiuia.
Il

Il

Măsuri Iuate de entitate pân ă ia data de 05.05.2016, aslfel cum s-a consemnal în
/por1u1 de follow-up înregistrat sub nr. 19857 din 05.05.2016 la entitatea verificatL şj
nr.295612013 din 05.05.2016 Ia Camera de Conturi Gala ţi.
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Prin Decizia civilă nr. 1647pronitnţată în sedintapublică din data de 06 octombrie 2015,
('urtea de Apel Galaţi.
• respinge recursul declarat de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială
Tecuci, împotriva Sentin ţei civile nr. 364112.03.2015 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul
nr. 3128/121/2014;
• Casează în parte Sentinţa nr. 364112. 03. 2015 a Tribunalului Galaţi şi, în
rejudecare: Respinge ca nefondat capătul de cerere privind anularea punctului 9 din Decizia nr.
108110. 01.2014 emis ă de Camera de Conturi Galaţi,•
• Menţine celelalte dispozi ţii ale sentinţei recurate.
Prin urmare, prin Decizia civilă nr. 1647 din data de 06 octombrie 2015, rămasă
dejnitivă, Curtea de Apel Galaţ i dispune anularea pct. 6 din Decizia nr. 108110.01.2014 (anexă
jilele nr. 3-15).
a) impactul efectiv al m ăsurilor luate de entitate asupra activit ăţii acesteia:
Nu este cazul;
b) în cazul în care au fost dispuse m ăsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului, se va
menţiona atât valoarea erorilor/abaterilor estimate în urma ac ţiunii de verj/icare a Cur ţii de
Conluri, cât siprejudiciul stabilit si recuperat de conducerea entit ăţii verjjicate;
Nu este cazul,•
c) măsurile stabilite în plus de c ătre entitate fa( ă de cele dispuse prin decizie, în vederea
înlătur ării dejicientelor constatate de c ătre Curtea de Conturi;
Nu aufost luate m ăsuri în plus.faţă de cele dispuse prin decizie.
d) măsurile luate de conducerea entit ă(ii în timpul verjjic ării modului de ducere la îndeplinire a
deciziei
Nu aufost luate m ăsuri în timpul controlului.
e) evaluarea impactului m ăsurilor dispuse prin decizie asupra activit ăţii entit ăţii verj/icate;
Nu este cazvl;
Măsura nr. 7
a) abaterea constatat ă care a făcut obiectul in ăsurii dispuse prin decizie:
Ca urmare a nerespect ării prevederilor art. 14, alin. (2) ş i alin. (4), art. 19, alin. (1) şi alin.
(2), lit. a), art. 23, alin. (1), art. 25, Iit. t), art. 26, alin. (6) ş i art. 49, alin. (6) din Legea nr.
273/2006 privind tnan ţe1e publice Iocale, cu modific ările şi completările ulterioare şi ale art. 5,
alin. (1) din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern ş i controlul financiar preventiv,
republicată, cu modific ările şi completările ulterioare, entitatea nu a fundamentat necesitatea
angaj ării unor cheltuieli sociale-culturale de Ia cap. 67.02. ,,Cullură, recreere, religie în sumă de
147.543,65 de lei, din care suma de 1 15.303,65 Iei din bugetul local aI Municipiului Tecuci pe
anul 2012 şi suma de 32.240 de lei din bugetul local pe anul 2013, utilizate pentru tnan ţarea
productiei unor spectacole artistice din data de 31.12.2012 (Revelion) şi, respectiv, a efectu ării
unui pelerinaj în municipiul laş i, Ia Stntele Moa şte ale Cuvioasei Parascheva pentru un num ăr de
628 de persoane, ca urmare a auditului efectuat constatându-se:
a) Primarul U.A.T. Municipiul Tecuci, care a fost ini ţiatorul proiectului H.C.L. nr.
62/1 4.12.2012 privind apr()barea rectific ării bugetului l()cal, pe anul 2012, prin documentul
,,ixpitnere de moiive ]rivind aproharea reciificării hugetu/ui local, pe aniil 2012 înregistrat sub
nr. I 1029/PS/14.12.2012, nu a solicitat rectificarea bugetului I()cal pe anul 2012 cu suma de 150
mii Iei pentru realizarca spcctacolului artistic din clata de 31 .12.2012.
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In anul 2013, prin expunerile de motive, Primarul Municipiului Tecuci nu a propus
cuprinderea ca o cheltuial ă şi nu a fundamentat valoarea estimat ă a acţiunilor culturale din ,,Plan
cultural Unitatea Administrativ-Teritorial ă a Municipiului Tecuci pc anul 2013, elaborat de
jurist Ş erban Rică - şef Serviciu Gestionarea Resurselor Umane şi a Funcţiilor Publice din U.A.T.
Municipiul Tccuci şi aprobat de Primarul Municipiului Tecuci, document înregistrat sub nr.
7696/PJ/1 9.03 .20 1 3;
b) la bugetul iniţial şi cu ocazia rectific ărilor aplicate bugetului ini ţial aI exerci ţiilor
financiare ale anilor 2012- 2013 nu s-a aprobat de c ătre Consiliul Local aI Municipiului Tecuci, ca
anexă, Planul cultural şi nici acţiunile culturale sus-men ţionate, iar prin expunerile de motive
primarul nu a solicitat aprobarea acestui plan cultural.
c) Comisia de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Tecuci a
analizat documentaţia aferent ă proiectelor de hot ărâri aie bugetului local în perioada 2012-2013
(expunere de motive si raport de specialitate), f ără să facă alte menţiuni suplimentare cu privire Ia
discutarea şi aprobarea Planului cultural /ac ţiune culturală spectacol artistic pe anul 2012 şi Planul
cultural/acţiunea transport persoane la Ia şi pe anul 2013.
d) cu toate că planurile culturale pe anii 2012-2013 nu au avut asociate obiective precise
şi indicatori de rezultate şi de eficienţă şi nu au fost înso ţite de estimarea anual ă a performan ţelor
fiecăruia, entitatea a angajat cheltuieli si a efectuat pl ăţi pe baza unor documente semnate aprobate
de ordonatorul principal de credite, dup ă cum urmează:
- plata sumei de 115.303,65 Iei în baza Contractului de colaborare nr.
121 89/PJ/20.12.2012 încheiat cu Asocia ţia GIobaI Music Art, în valoare de 1 15.303,65 lei, având
ca obiect ,,colaborarea părţilor în scopul producţiei unor spectacole artistice din data de
31.12.2012 şi a ,,Planului cultural iulie-decembrie 2012;
- plata de 32.240 lei în baza facturii seria GGI ATG, nr. 123 din data de 14.10.2013,
emisă de S.C. Gegi S.R.L. Tecuci şi a ,,Planului cultural pe anul 2013.
Valoarea estimativ ă a abaterii constatate este de 147.543,65 de lei - pct. 2.2.3. din
procesul-verbal de constatare nr. 413 7 1 /PJ/ 13.12.2013.
b) ruăsura dispus ă prin decizie pentru remedierea abaterii respective:
Ve ţi dispune m ăsurile legale de stabilire a întinderii prejudiciului adus bugetului local al
Mwzicipiului Tecuci, ca urmare a ejectu ării unor plăţi jără aprobarea autorităţii deliberative
pentru realizarea speciacolelor artistice din daia de 31.12.2012 şi a pelerinajului la SJintele
Moaşte ale Cuvioasei Parasc/ieva din data de 14. 10. 2013, la care se vor adăuga dobânzile şi
penalităţile de întârziere sau majorările de îniârziere, după caz, aplicabile penlru veniturile
bugetare şi ve ţi liia măsurile legale în vederea reciiperării acesiuia.
Ve ţi respecta prevederile legale cu privire la elahorareairectificarea bugetului local al
Mu,zicipiului Tecuci, în sensulfundameni ării biigeluiui destinat acţiunilor socio-culturale anuale
şi al aprohării de căire Consiliul Local al Municipiiilui Tecuci a cadruliii anual necesar pentru
de ţăşurarea aciiviiăţilor socio-culturale de inieres local, inclusiv a planului cullural al U. A. T.
Mw-zicipiul Tecuci, prin prisma costiirilor aciiunilor, a ohiectivelor urmărite şi a rezullalelor
obţiniiie, rapori pe care îl veli înainta Consiliuiui Local al Municipiului Tecuci spre analiză şi
aprohare.
Termen de rcalizare: Termenul ini ţiai stabilit a fost 30.05.2014, fiind prelungit prin
Decizia nr. 2956/2013/30.09.2014 pân ă Ia data de 31.12.2014, prin Decizia nr.
10812013/2/17.08.2013 până Ia data de 31.12.2015, iar prin Decizia nr. 108/2013/3/27.05.2016
pân ă la data dc 30.09.2016.
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c) detalierea aspectelor rezultate în urma ac ţiunii de verificare a modului de ducere Ia
îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin decizie inclusiv acordarea unor prelungiri ale
termenului de ducere la îndeplinire a acestora:
1. Pâna la data de 20.01.2017

Conform celor consemnate în în Raportul de follow-up, înregistrat la entitate eu nr.2197 din
20.01.2017 şi la Camera de Conturi Galati cu nr. 2956/2013/20.01, după cum urmeaz ă:
,,Măsuri luate de ernitate pân ă la data de 03.09.2014, astfel cum s-a consemnat în
Raportul de follow-up înreistrat sub nr.308431PJ din 03.09.2014 la entitatea
verificat ă şi
nr.295612013 din 03.09.2014 la Camera de Conturi Gala ţi
Entitatea nu a probat cu documente modul de implementare al acestei masuri, in afara de
cererea pentru anularea punctelor 6, 7, 8, 9şi suspendarea executarii actului administrativ depusa
la Tribunalul Galati in dosarul nr. 3128/121/2014 cu termen data de 18.06.2014.
Entitatea nu a solicitat termen pentru prelungirea ducerii la indeplinire a măsurii.
Conform Inclzeierii emis ă de Tribunalul Galaţi din data de 30.06.2014: respinge ca
nefondata cererea de suspendare a executarii deciziei nr.108110.01.2014-pct. 6, 7 8 şi 9.....
Entitatea nu a recurat lotarârea Instantei.

•

Măsuri luate de entitate pân ă la data de 16.07.2015, astfel cum s-a consemnat în
Rportul de follow-up înrefistrat sub nr.27292 din 16.07.2015 la entitatea verificat ă şi
nr.295612013 clin 16.07.2015 la Camera de Conturi Gala ţi
Prin cererea depusă la Tribunalul Galati în dosarul nr. 3128/121/2014 entitatea a
solicitat anularea punctelor 6, 7, 8 si 9 şi suspendarea executarii actului administrativ. Conforni
Inclieierii emisă în data de 30.06.2014, Tribunalul Galaţi ,,respinge ca nefondata cererea de
suspendare a executarii deciziei nr. 108110.01.2014-pct.6, 78 şi 9...
In data de 11.07.2014 UAT Municiiul Tecucifbrmuleaz ă recurs împotriva înclzeierii de
edinţă din data de 30. 06. 2014, prin care solicită casarea Deciziei nr. 10812014 si admiterea
cererii de suspendare a execulării punctelor 6, 7, 8 si 9 din Decizia nr. 10812014 până la
judecarea pe fond a cauzei (anexă filele 43-4 7).
Pentru capătul de cerere svspendarea execulării punclelor 6, 7, 8 si 9 din Decizia nr.
10812014 până lajudecarea pefond a cauzei, prin Decizia nr. 755112014 Curtea de Apel Galaţi
respinge ca nefondai recursul declarat de reclamanta Uniiatea Administrativ Teritorială Tecuci
împotriva înclzeierii de şedinţă din 30. 06.2014 pronunţaiă de Tribunalul Galaţi în dosarul nr.
3128112112014 , soluţia rămânând dejinitiv ă (anexă filele 48-50).
Prin Sentinţa nr. 364112.03.2015 Tribunalul Galaţi, Secţia Coniencios Adminislraliv si
Fiscal, admite în parle acţiunea •fbrmulată de reclamanta Unilatea Administrativ Teritorială
Mw-zicipiul Tecuci, respectiv dispune anulareaparţială a Deciziei nr. 108110.01.2014 —pct. 6, 8
şi 9 şi rnenţine Decizia 108110,01,2()14 —pct. 7 (anex ă•fileie 51-61).
In dala de 26. 03.2015 UA T Municipiul Teciici .fbrmuleaz ă recurs împotriva Sentin ţei nr.
3642015 proniinţată de Tribunalul Galaţi prin care soiiciiă admiierea recursvlui, anularea în
parre a senlinţei civiie nr. 36412015 pronunţală de Trihunalul Galaţi şi pe cale de consecinţă
anu]area punclului 7 din Decizia nr. 10812014 , cv lerrnen în daia de 22. 09. 2015 (anexă jilele 626 9).
!n data de 05.05.2015, prin adresa nr. 163491P.1, UAT Municipiiil Tecuci fbrmuieaz ă
în/âmpinare la recursul promovai de către Curlea de Coniiri a României, împoiriva Seniinţei nr.
3642015 pronunţa/ă de Trihiinaiui GaIaţi în dosarul nr. 3128/121/2014 (an(,,xă.filele nr. 70-73).
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Până la data prezen/ei, entitaiea nu a dus la îndeplinire această m ăsură deoarece nu a
stabilit întinderea prejudiciului şi nu a luat măsurile legale în vederea reciiperării acestuia.
Măsuri luate de entitate pân ă la data de 05.05.2016, astfel ciim s-a consemnat în
Raportul de follow-up înregistrat sub nr.19857 din 05.05.2016 la cntitatea
verificat ă şi
nr.295672013 din 05.05.2016 la Camera de Conturi Gala ţi.
Prin Decizia civilă nr. 1647pronunţată în sedinfapublică din data de 06 octombrie 2015
(anexă jilele nr. 16-26), Curtea de Apel Galaţi menţine pct. 7 din Decizia nr. 108110. 01.2014
emis ă de Camera de Conturi Galaţ i. AstfeL entitatea stabilete urm ătoarele măsuri:
Prin Dispoziţia Primarului Municipiului Tecuci nr. 45127. 01. 2016 s-a constituit o comisie,
care să stabilească întinderea prejudiciiiliii si să propună m ăsuri de recuperare a acestuia (anexă
fila nr. 27).
Potrivit raportului jinal al acestei comisii nr. 50251PJ/03.02.2016, Anexele nr. 1 şi 2
(anexă jilele nr. 28-37), prejudiciul stabilit de către entitate este de 236.636, 71 lei, inclusiv
penalităti si dobânzi de întârziere. calculate vână la data de 03.02.2016. duvă cum urmeaz ă:
Prezentare prejudiciu
Valoare prejudiciu
Prejudiciu adus bugetului local al Municipiului Tecuci ca urmare a
115.303,65 lei
ejectuării unor plăţi fără aprobarea autorităţii deliberative pentru
realizarea spectacolelor artistice din data de 31. 12.2012 (Revelion 2012)
Dobânzi aferente acestuiprejudiciu calculatepână la data de 03.02.2016
44.449,56 lei
Penalităţi aferente acestuiprejudîciu calculatepână la data de 03.02.2016
30.938,27 lei
Snbtotal
190. 691,48 lei
32.240, 00 lei
Prejudiciu adus bugetului local al Municipiului Tecuci ca urmare a
efectu ării unor plăţi fără aprobarea autorităţii deliberative pentru
realizarea pelerinajului la Sjintele Moaşte ale Cuvioasei Parascheva din
datadel4.1O.2013
Dobânzi ajrente acestuiprejudiciu calculate până la data de 03. 02.2016
8.379, 18 lei
5. 326, 05 lei
Penalităţi aferente acestui prejudiciu calculate până la data de 03. 02. 201 6
45.945,23 iei
Subtotal
236. 636, 71 lei
TOTAL
-

•

În urma raportului acestei comisii, a f()st împuternicit domnul viceprimar, prin Dişpozi(ia
nr. 191126.02.2016, pentru a acţiona în jiidecată ordonatorul principal de credite al UA TM Tecuci
pernru recuperarea debituluiprevăzut la m ăsura 7 din Decizia nr. 10812014 (anexăjila nr. 52).
In baza rezoluţiei viceprimariiliii Aifunicipiului Tecuci, s-a formulat ac ţiune în instan(ă
împtriva Primarului Municipiului Tecuci, domnul Daniel Gerhardt Ţuchel pentru recuperarea
dehiiului inexă filele nr. 53-56).
Având în vedere c ă entitatea nu a recuperat nicio sumă din cele men ţionate mai sus,
pentru ducerea la îndeplinire a acestei măsuri, ordonatorul principal de credite al UA T
Municipiul Tecuci, a dispus, urm ătoarele:
- ac(ionarea în judecată a prestalorului Asociaţia ART GLOBAL Music, pentrii recuperarea
prejiidiciului, reprezentând contravaioarea serviciului - spectacolul de revelion din data de
3 I. I 2. 2012 - dosar nr. 8437131512015 aflal pe rOli(l Judecătoriei Târgoviştc. In acest dosar, la
iertl2ernii din daia de 22.04.2016, conform por/alului ojicial, instanţa Şi-a declinai competenţa în
f(,voarea Trihunalului Târgovite (anex ă fiieie nr. 38-41).
- ac(ionarea în judecată a fîrmei SC (1GI SRL Tecuci penlrii recuperarea prejudiciului,
reprezentând contravaloarea servlciului de Iran.vport efctuat în data de 14. / O. 20 13 -- dosar nr.
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4933132412015. În acest dosar, Judecătoria Tecuci i-a declinat cornpetenţa în favoarea
Tribunalului Galaţi. Tribunalul Galaţi conforrn portalului ojicial, a stabilit terrnen de jtidecată
01. 06.2016 (anexăjilele nr. 42-47).
Pentru activităţile ciiliurale desfă urate la nivelul UA TM Tecuci s-au facut dernersuri
privind abrobarea acestora în planuri culturale de ăctre autorităţile deliberative. Astfel, ac ţiunile
culturale care au fost realizate în anul 2015 au fost înscrise în Prograrnul de activităţi culturale
aprobatprin HCL nr. 49109.03.2015 (anexăjila nr. 68).
RectJicările Planului cultural al municipiului Tecuci pe anul 2015 au fost realizate si
aprobate prin:
• HCL nr. 1 1 7120. 04. 2015 privind cornpletarea anexelor nr. 1, 2, 3 la HCL nr. 4912015
privind prograrnul de activită,ti culturale ale municipiului Tecuci aferent anului 2015 (anex ă
jilele nr. 69-74);
• HCL nr. 245130.07.2015privind modijicarea anexei nr. 3 la HCL nr. 4912015 (anexăjilele
nr. 75-83);
• HCL 341126.11.2015privind modficarea anexelor nr. 1,2,3 la HCL nr. 4912015 privind
programul de activităţi culturale ale nuniciiului Tecuci aferent anului 2015, astfel cum a fost
modijicată prin HCL nr. 11712015 (anexăjilele nr. 57-67);
• HCL nr. 385118.12.2015 privind modzjicarea anexei 1 la HCL nr. 4912015 privind
programul de activităţi culturale ale municipiului Tecuci aferent aniilui 2015, astfel cum a fost
modzjicat ă prin HCL nr. 117/2015, HCL nr. 24512015 şi HCL nr. 34112015 (anex ă jilele nr. 849 7).
Din cele prezentate cu ocazia prezentei verzjic ări s-a constatat că entitatea a dus parţial la
îndeplinire măsura nr. 7 din Decizia nr. 108110. 01.2014, având în vedere că:
• a fost elaborat si aprobat de către Consiliiil Local al Municipiului Tecuci planul cultural
al U.A. T. Municipiul Tecuci;
a stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului local al Municipiului Tecuci, ca
•
urmare a efecttiării unor plă,ti fără aprobarea autorităţii deliberative pentru realizarea
spectacolelor artistice din data de 31. 12. 2012 şi a pelerinajului la Sfintele Moaşte ale Cuvioasei
Parasclzeva din daia de 14. 10.2013;
• a calculat dobânzile şi penalităţile de îniârziere sau majorările de întârziere, după caz,
aplicabile pentru veniturile bugetare;
• a luat măsurile legale în vederea recuperării prejudiciului astfel stabilit (acţionarea în
judecată ajirmelorpreslaioare de serviciisi aprimarului Municipiului Tecuci);
.până la daia prezentei nu a reciiperat nicio sumă din valoarea prejudiciului mai sus
precizat.
Măsuri luate de entitate în perioada 05.05.2016-20.01.2017
Referitor ia dispunerea m ăsurilor legale de stabilire a întinderii prejudiciului adus
bugetului local aI Municipiuiui Tecuci, ca urmare a efectu ării unor pl ăţi fără aprobarea
şi a
autorit ăţii deliberative pentru realizarea spectacoieior artistice din data de 31.12.2012
pe1erinajului Ia Sjintele Moa şte ale Cuvioasei Parascheva din data de 14.10.2013 şi la stabilirea
dobgînzilor şi penalit ăţilor de întârziere

Prin Decizia civilă nr. 1647 pronunţată în .yedina piiblică din data de 06 octombrie 2015
(.uriea de Apel Gala,i men 1 ine pci. 7 din Decizia nr. 108110.01.2014 emis ă de Camera de Con/uri
(;aiati (filele nr. 15-20).
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n raportul nr. 50251PJ/03. 02. 201 6, Anexele nr. 1 ş i 2, comisia constiluită prin Dispoziţia
Primaruhii Municipiului Teciici nr. 45127.01.2016 a stabilit un prejudiciu de 236.636,71 lei,

inclusiv penalităţi ş i dobânzi cle întârziere, calculate până la data de 03.02.2016, astfel (filele nr.
33 şi 124-131):
- Prejudiciu adus bugetvlui local al Municipiului Tecuci ca urmare a efectuàrii unor plăţi
fără aprobarea autorităţ ii deliberative pentru realizarea spectacolelor artistice din data de
31.12.2012 (Revelion 2012) - 115.303,65 lei;
- Dobânzi aferente acestui prejudiciu calculate până la data de 03. 02. 201 6 - 44. 449, 56
lei;
- Penalită,ti aferente acestui prejudiciu calculate până la data de 03. 02. 201 6 - 30. 938, 2 7
lei;
- Prejudiciu adus bugetiilui local al Municipiului Tecuci ca urmare a efectuării unor plăţi
fără aprobarea autorităţii deliberative pentru realizarea pelerinajului la Sjintele Moaşte ale
Cuvioasei Parascheva din data de 14.10.2013 - 32.240,00 lei;
- Dobânzi aferente acestuiprejudiciu calculatepână la data de 03.02.2016- 8.379,18 lei,•
- Penalităţi aferente acestui prejudiciu calculate până la data de 03. 02. 201 6- 5. 326, 05 lei;
Nu afost înregistrată în eviden ţa contabilă valoarea acestuiprejudiciu, inclusiv dobânzile
şi penalităţile de întârziere.
In timpulprezentei verijic ări, la răspunsul la nota de relaţii nr. 15961PJ/16. 01.201 7 s-au
anexat notele contabile nr. 8760131.12.2016 cu înregistrarea în evidenţa contabilă
extrabilanţieră, în contul 803.90, a sumei de 190.691,48 lei şi nr. 8761131.12.2016 cu
înregistrarea în evidenţa conlabilă extrabilanţieră, în contul 803.90, a sumei de 45.945,23 lei
(filele nr. 167-168).
Nu au mai fost actualizate dobânzile şi penalităţile de întârziere de la data de 04. 02. 201 6
până la dataprezentei verficări.
Referitor la m ăsurile legale în vederea recuper ării prejudiciului stabilit inclusiv a
dobânziior şipenalit ăţilor de întârziere calculate

UA. T.M Tecuci aformulat ac ţiune în instanţă împolriva Primaruliii Municipiului Tecuci
ţi
domniil Ţuchel Gerhardt Daniel, pentru recuperarea debitului, pe rolul Tribunalului Gala
înregistrându-se dosarul nr. 1839/121/2016 (filele nr. 21-22).
Prin adresa nr. 14261/P.J/27. 10.2016 ( ăspuns la întâmpinare) s-a solicitat instanţei să
dispună admiterea acţiiinii şi obligarea pârâliiliii la:
1. plata sumei de 187. 543, 65 lei reprezentândplăţi neiegale;
2. plal•a sumei de / 13. 1 76, 32 lei reprezenlând d()bânzi şi penaliiăţi de întârziere
calculate până la daia de 03. 02. 201 6;
3. obligarea pârâluliii la plala d()bânzil()r si a penalităţilor de întârziere până la
efectuarea efcliv ă a plă(ii;
Din informa(iile afişale pe porlal ,, Tribiinalul Gala(i, în dosarul nr. 183 9/121/201 6*,
având ca ohieci prelen(ii , reclamant Url T Mimicipiul Teciici şi pârâl Ţuchel Gerhardt Daniel,
a.fsiiahilit lermen dejiidecală la daia de 02.02.2017.
La lermenul din data de 12.01.2017, prin Incheicrea de yedintă, solu(ia pe •vcurl a jOst:
Respinge excep(ia necompelen(eifunc(ionale a Sec(iei I Civile. Se vor cila p ăr(ile.
In dosariil nr. 1839112112016, !)rin Incheierea fînală (dezinvesiire) din dala de
17.00.2016, soLuija pe scur/ a fî)s/: ,, Po/rivi/ ari. 20() alin. 2 (od procediiră civilă, deciină
compcien(a de •solu.(ionarc a cererii de c/iemare în judccală forrnuia/ă de reclamania (JA T Miin.
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Tecuci, în ţavoarea Secţiei I civilă din cadrul Tribunaluiui Galaţi. Fără cale cle atac. Pronvnţată
în şedinţă piiblică astăzi, 17.06.2016.
Entitatea nu a reciiperat nici o sumă din valoarea stabilită de 236.636,71 lei (prejudiciu şi
dobânzi, penalităţi de întârziere).
Pentru dvcerea la îndeplinire a acestei măsuri, ordonatorul principal cie credite al UA T
Municipiul Teeuei, a dispus, urm ătoarele.
- pentru recuperarea prejiidiciului reprezentând contravaloarea serviciiilvi - spectacolul
de revelion din data de 31.12.2012 U.A.T.M Tecvci a ac ţionat înjudecată prestatorvl Asoeiaţia
ART GLOBAL Music - dosar nr. 8437131512015 ajlat pe rolul Judee ătoriei Târgovite. În acest
dosar având ca obieet ,,pretenţii, prin Sentinţa nr. 1701122.04.2016, s-a deelinat competenţa de
soluţionare a cererii de ehemare înjudecată în favoarea Tribvnalului Galaţi-secţia de contencios
administrativ (filele nr. 23-26).
Prin Hotărârea nr. 832101. 11.2016 Tribunalul Galaţi a declinat soluţionarea cauzei,
soluţia Jlind: Admite excep ţia neeompetenţei materiale a Tribunalului Galaţi, invocată din
ojiciu. Declină competen ţa de soluţionare a cauzei înfavoareajudeeătoriei Târgovişte. Constată
intervenit eonJlietul negativ de competen ţă şi dispune sesizarea Inaltei Curţi de Casaţie şi JustiţieSecţia Contencios Administrativ-Fiscal cu soluţionarea acesteia, sens în care i se va înainta
dosarul. Fără cale de atac.
Termenul dejudecată stabilit la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie este 21.02.2017.
- pentru recuperarea prejudiciului reprezentând contravaloarea serviciulvi de transport
efctuat în data de 14.10.2013 UA.T.M Tecuci a ac ţionat înjudecată SC GEGI SRL Tecuci dosar nr. 4933132412015. In acest dosar, Judecătoria Tecuci i-a declinat competen,ta înfavoarea
Tribunalului Galaţi (Hotărârea nr. 571116.03.2016) (filele nr. 27-32).
Prin Hotărârea nr. 454101.06.2016, conform portalului oJicial, Tribunalul Galaţi a admis
cererea, soluţia pe scurt Jiind: ,,Admite cererea .formulată de reclamanta UATM Tecuci prin
primar în contradictoriu eii pârâta SC Gegi S. R. L. Tecuci prin reprezentant legal. Obligă pârâta
la plata către reclamantă a sumei de 32.240 lei şi a penalităţilor aferente până la achitarea
efctiv ă a sumei. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul
Gai7aţi.
La apelulformulat, Curtea de Apel Galaţi, prin Holărârea nr. 1245124.10.2016, a dispus
rejudecarea, soluţia pe scurt.Jiind: ,,Admite recursul. Casează sentinţa civilă nr. 454101.06.2016
a 7ribunalului Galaţi .şi în rejudecare respinge acţiunea ca nefondată. Obligă intimata
reciamanlă UA. T.M Tecuci c ătre recurentapârâtă S.C. Gegi S.R.L. Tecuci laplata cheltiiielilor
dejiidecată în sum ă de ]. 600 lei.
Cu adresa nr. VI 40110128.03.2014, înregislrală la UA.T.M Tecuci cu nr.
136071PJ/02.04.2014, Curtea de Conturi a României-Departamentul de coordonare a verficării
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a informat despre sesizarea organelor de urmărire
penală compelente, respectiv Parchelul de pe lângă .Jiidecăioria Galaţi, urmare acţiunii de aiidit
al prfbrmaniei modului de ulilizare a sumelor desiinate îni()cmirii proiectelor de prefzabiliia1e,
fzahiliiate, de execu ţie a punerii în praclică a obiectivelorfinanţate din bugetele locale yi alle
sure la unilăţile adminisiraiiv-teriioriale, idenliţ?carea invesiiţiilor începute şi nef?nalizale la
iern2en în peri()ada 2010-2012, efietuaiă la Unitatea ,idminislraliv-Teritorială Munieipiul Tecuci
Îfl J7erioada 31. 10-13. 12.2013 (fila nr. 34).
Cu adresa nr. vI. 41485104.02.2015, înregisiraiă la U.A. T.M Tecuci cu nr.
60771P.J110.02.2015, Curiea de Conturi a României-Depar(amentul de coordonare a veriţicării
hugeieior t(nilăţii()r admini1ra1iv-leritoriaIc a inţhrmai despre sesizarea organelor de urmărire
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Ia UnitateaAdministrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci
penală coinpetente, respectiv Parchetul de pe lângă Jvdecătoria Tecuci, urrnare acţiunii de
veri:ficare a moduliti de ditcere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.
108110. 01. 2014, efectuată de Carnera de Conturi Galaţi la UATM Tecuci în perioada 01. 0903.09.2014, pentru neducerea la îndeplinire a măsiirilor dispuse la pct. 6 7 8 şi 9 din Decizia nr.
108110.01.2014, aspect consemnat în Raportulprivind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor
dispiise prin decizie (Rapori de follow-itp) nr. 308431PJ03. 09.2014, înregistrat la Camera de
Contitri Galaţi sub nr. 295612013103. 09.2014 (fila nr. 35).
Prin adresa nr. 4472126.11.2015, înregistrat ă la UA. TM Tecuci sub nr.
495401PJ/09.12.2015, Direcţia Naţională A nticorupţie-Serviciul Teritorial Galaţi a solicitat
documente privind atribuirea şi derularea următoarelor achiziţii publice, în interesul soluţionării
dosaruluipenal cu nr. 991P/2015 (fila nr. 36).
- Contract de colaborare nr. 121891PJ/20. 12.2012 încheiat cu Asociaţia Global Music Art având
ca obiect ,, colaborarea părţilor în scopul producţiei iinor spectacole artistice din data de
31. 12. 2012 ;
- Servicii de transport din anul 2013 necesare ,, efectu ării unui pelerinaj în municiiul Iaşi, la
Sfintele moa şte ale Cuvioasei Paraschevapentru un număr de 628 depersoane .
Nu afost prezentat ă în timpul prezentei verfic ări adresa prin care aufost transmise către
Direcţia Naţională Anticorup ţie-Serviciul Teritorial Galaţi documentele solicitate.
Il

Valoare abaiere
estimata-prejudiciu şi
majorări de întârziere
147.543,65

Valoare stabilita
de entitate-prejudiciu şi
majorări de întârziere
236.636,71

Incasari

0

Rest de
incasat
236.636,71

Referitor la respectarea prevederilor legale cu privire la elaborarealrectjficarea
bugetului local al Municipiului Tecuci, în sensulfundament ării bugetului destinat ac ţiunilor
socio-culturale anuale şi al aprob ării de c ătre Consiliul Local al Municipiului Tecuci a
cadrului anual necesar pentru desf ăşurarea activit ăţilor socio-culturale de interes locai,
inc!usiv a planului cultural al U.A. T. Municipiul Tecuci, prin prisma costurilor ac ţiunilor, a
obiectivelor urm ărite şi a rezultatelor ob ţinute
Prin H.C.L. nr. 34127.07.2016 s-a aprobai programul de aciivităţi culturale ale
municipiului Tecuci, ajcerent semestrului 11 al anuliti 2016. In expunerea de motive nr. 31251PJ
din 21.07.2016 s-a specificai că acţiunile culturale cuprinse în program vor Ji jinanţate de la
capitolul bugetar ,, cultură, recreere, sport , în limita crediielor hitgetare aprobate de către
Consiliul Local. In raporiul de specialitaie nr. 31241PJ din 21.07.2016 s-a menţionat că ,,prin
H. C. L. nr. 0811 7. 02. 201 6 privind aprobarea bugetului local al municipiului Tecuci pe anul 2016
au fbst alocate sumele necesare finan ţării activilăţilor cullurale, de recreere şi sporiive. (filele
nr. 103-119)
Anexa nr. 1 la HCL nr. 34127. 07.2016 - ,, Programul de aciiviiăţi culiurale al Municipiuliti
Teciici afrenI semesirului 11 al am.ilui 2016 cuprinde un num ăr de 8 activităţi culturale,

perioada desfăşurării acesior acliviiă(i şi cosiurile estimative.
La fbndameniarea acesiuia au fhsi avuie în vedere propuneriie iransmise de Casa de
Culrură a Municipiului Tecuci, Bihlioieca Municipai ă ,, Şiefim Peiic ă, Tecuci , Bihlioleca
Municipală ,, Ştefbn Peiic ă Tecuci, Ivfuzeul de Istorie ,, Teodor Cincu , Tecuci.
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Verificarea modului de ducere Ia îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia nr. 108/10.01.2014
Ia Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci
Prin H C.L. nr. 98130. 09.2016 au jbst modijzcate Anexele 3 şi 4 din H C.L. nr.
3412 7. 0 7. 201 6 privind aprobarea programiilui de activităţi culturale al Municiiului Tecuci
aferent semestrului 11 al anului 2016 (Anexa nr. 3-Manifest ări culturale pentrii perioada 01
august-31 decembrie 2016 Biblioteca Municipal ă Ştefan Petică Tecuci, Anexa nr. 4-Planul
cultiiral al Muzeului de Istorie Teod()r Cincu) (filele nr. 95- 1 02).
Prin H. C.L. nr. 142/1 7. 11. 2016 s-a modijicat Anexa 2 la H. C.L. nr. 34/27. 07.2016.
Solicitările de rectijicări efectuate aiifostfundamentate (filele nr. 89-94).
Bugetul iniţial centralizat de venituri şi cIzeltuieli şi a programului de investiţii publice pe
grupe de investi ţii şi surse dejinanţare al UA. T. Municiiul Tecuci, pe anul 2016 afost aprobat
prin H.C.L. nr. 8117.02.2016, suma totală aprobată la capitolul 670203 ,,Servicii culturalefiind
de 2. 139, 40 mii lei (flele nr. 72-88).
Prin H.C.L. nr. 53123.08.2016 s-a aprobat rectijicarea bugetului centralizat de venituri şi
c/zeltuieli, pe anul 2016, siima aprobată la capitolul 670203 ,,Servicii culturale jiind de 1. 988, 40
mii lei (Jilele nr. 55-71).
Prin H.C.L. nr. 161127.12.2016 s-a aprobat rectijicarea bugetului local de venituri şi
cIzeltuieli, pe anul 2016, suma aprobată la capitolul 670203 ,,Servicii culturale jiind de 1. 772,90
mii lei (filele nr. 38-54).
În concluzie:
- Nu a fost înregistrată în evidenţa contabilă valoarea de 236. 636, 71 lei reprezentând
prejudiciu adus bugetului local al Municiiului Tecuci, ca urmare a efectuării unor plă,ti fără
aprobarea autorităţii deliberative pentru realizarea spectacolelor artistice din data de 31. 12. 2012
şi a pelerinajului la Sjintele Moaşte ale Ciivioasei Parasclieva din data de 14.10.2013, inclusiv
dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate până la data de 03. 02. 201 6;
In timpulprezentei verijic ări, la răspunsul la nota de relaţii nr. 15961PJ/16. 01.201 7 s-au
anexat notele contabile nr. 8760131. 12.2016 cu înregistrarea în evidenţa contabilă
extrabilanţieră în contul 803.90, a sumei de 190.691,48 lei şi nr. 8761131.12.2016 cu
înregistrarea în evidenţa contabilă extrabilanţieră, în contul 803.90, a sumei de 45.945,23 lei
(filele nr. 167-168).

- Nu au mai.fost actualizate dobânzile şipenalităţile de întârziere de la data de 04.02.2016
până la data prezentei verijicări;
- entitatea nu a recuperat nici o sumă din valoarea stabilită de 236. 636, 71 lei (prejudiciu,
inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârzier(-,);
- m ăsura nr. 7 dispusă prin Decizia nr. 108110.01.2014 afost dusă la îndeplinireparţial;
ă la
Pentru lămurirea cauzelor şi împrejurărilor care au condiis la ducerea par,tial
îndplinire a măsurii nr. 7 dispuseprin Decizia nr. 108110.01.2014 afosl soliciiată nota de relaţ ii
nr. 15961P.1116. 01.201 7 domnului Primar al UA TM Tecuci, în calitaie de ordonator princiai de
creaiie (fila nr. 177).
In răsptinsiilfhrmiilat s-au precizat urmăioarele (filele nr. 1 72-1 76):
1. Înirebare: De ce nu afhsi înregi.iraiă în evidenla contabilă valoarea de 236. 636,71 lei
reprezentând prejudiciu adus hugeiuiui iocal ai Municipiului Tecuci, ca ttrmare a efictuării un()r
piăţi •fără aproharea attioriiăţii deliberaiive penirtl realizarea speciacolelor ariislice din data de
31. / 2.20/2 şi a pelerinajului la Sfiniele Moaie ale Cuvioasei Paravcheva din daia de
14.10.2013, incluviv d()hânzile şi penaiilăţile de în/ârziere, calculate până ia data de 03. 02. 2016?
l. R ăspuns: ,, anexez noia con/ahiiă privirn/ înregi./rarea prejiidiciului.
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la Unitatea Administrativ Teritorial ă MuniciDiul Tecuci
2. Intrebare: De ce nu au mai fost actualizate dobârzzile şi penalităţile de întârziere de la
data de 04. 02.2Ol6până la dataprezentei verijîcări?
2. R ăspuns.• ,, Prin acţiunea promovată împotrivafostultii ordonator principal de credite sa solicitat plata sumelor actualizate până la data efectivă a plăţii. (dosar nr. 1839t12172016* termen dejudecat ă - 02.02.201 7)
3. Intrebare: Ce demersuri aţi întreprins în vederea recuperării sumei de 236. 636, 71 lei?
3. R ăspuns: ,, Intrucât subsemnatul a preluat mandatul de primar din luna iulie 2016,
coroborat cu faptul că, la momentul de fa ţă nu există nici o hotărâre judecătorească dejînitivă
privind rectiperarea acestui prejudiciu, hotărârefă ră de care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se
poate execiita silit nici o persoană jîzică/juridică, nii aveam ce demersuri s ă întreprind în această
perioadă de timp. Mai mult, cu privire la recuperarea acestui prejudiciu, institu,tia
dumneavoastră a sesizat organele de cercetare penală, iar potrivit principiului fundamental al
dreptului penal intern - penalul ţine în loc civilul.
4. Intrebare: De ce nu s-a recuperat nici o sumă din valoarea stabilită de 236. 636, 71 lei
(prejudiciu, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere)?
4. R ăspuns: ,, Potrivit legislaţiei în vigoare nu se poate recupera sumele până la
pronunţarea unei hotărârijudecătoreti dejînitive.
5. Intrebare. Mai aveţi ceva de adăugat?
5. R ăspuns: ,,Nu
Din răspunsurile formulate a fost recunoscut faptul c ă măsura a fost dusă la îndeplinire
parţial, motivat de existen ţa litigiilor pe roltil instanţei.
2.Cu ocazia prezentului control:
Pentru recuperarea prejudiciului în sum ă total ă de 236.636,71 lei reprezentând contravaloarea
serviciului - spectacolul de revelion, prestator Asocia ţia ART GLOBAL Music şi contravaloarea
serviciului de transport efectuat de SC GEGI SRL Tecuci, entitatea a procedat dup ă cum urmează:
a) a acţionat în judecat ă prestatorul Asocia ţia ART GLOBAL Music - dosar nr.
843 7/3 1 5/20 1 5 aflat pe rolul Judec ătoriei Târgovi şte. In acest dosar având ca obiect ,,preten ţii,
prin Sentinţa nr. 1701/22.04.2016, s-a declinat competen ţa de soluţionare a cererii de chemare în
judecată în favoarea Tribunalului Gala ţi-secţia de contencios administrativ.
Prin Hotărârea nr. 832/0 1 . 1 1 .20 1 6 Tribunalul Gala ţi a declinat soluţionarea cauzei, solu ţia
fiind: ,,Admite excep ţia necompetenţei materiale a Tribunalului Gala ţi, invocată din oficiu.
Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea judec ătoriei Târgovi şte. Constat ă
intervenit conf1ictul negativ de competen ţă şi dispune sesizarea Inaltei Cur ţi de Casaţie şi JustiţieSecia Contencios Administrativ-Fiscal cu solu ţionarea acesteia, sens în care i se va înainta
dosarul. Fără cale de atac.
Inalta Curte de Casa ţie şi Justiţie a decis, conform Deciziei nr.631/21.02.2017(anex ă fila
7):
, Stuhile şte competenla de solulionare a cauzei privind pe reclamanta UA TM Tecuci, prin Primar,
în coniradiczoriu cu pârâla Asociatia Global lvfusic A RT, în fvoarea Jiidec ătoriei Târgovişie.
DeJniiivă
Până Ia data prezentei verific ări, instan ţa de Ia Judec ătoria Târgovi şte nu a stabilit
terrnenul dejudecat ă a cauzei pe fond.
b) a ac ţionat în judecată pentru recuperarea preudiciuIui reprezentând contravaloarea
serviciului de transport ercctuat în data de 14.1().2()13 pe SC GEGI SRL Tecuci - dosar nr.
4933/324/2015. In acest dosar, Judec ătoria Tecuci şi-a declinat competen ţa în favoarea
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Tribunalului Galaţi (Hotărârea nr. 571/16.03.2016). Prin Hot ărârea nr.4547O1.06.2016, Tribunalul
Galaţi a admis cererea, solu ţia pe scurt fîind: ,,Admite cererea formulat ă de reclamanta UATM
Tecuci prin primar în contradictoriu cu pârâta SC Gegi S. R. L. Tecuci prin reprezentant legal.
Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 32.240 lei şi a penalităţilor aferente până la
achitarea efectivă a sumei. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la
Tribiinalitl Galaţi.
La apelul formulat, Curtea de Apel Gala ţi, prin Hotărârea nr. 1245/24.10.2016, a dispus
rejudecarea, soluţia pe scurt fîind: ,,Admite recursul. Caseaz ă sentinţa civilă nr. 454101.06.2016 a
Tribunalului Galaţi şi în rejudecare respinge acţiunea ca nefondată. Obligă intimata reclamantă
UA. T.M Tecuci c ătre recurenta pârâtă S. C. Gegi S.R.L. Tecuci la plata cheltuielilor dejudecat ă
în siim ă de 1.600 lei.
c) a acţionat în judecată pe fostul primar al Municipiului Tecuci, dornnul Ţuchel
Gerhardt Daniel, pentru recuperarea prejudiciului în sum ă total ă de 236.636,71 lei recuperarea, pe
rolul Tribunalului Galaţi înregistrându-se dosarul rir. 1 83 9/ 1 2 1 /20 1 6.
Instanţa de la Tribunalul Galaţi, a stabilit termenul de judecare a fondului, data de
26.04.2017, conform anex ă fîlele 6-5.
Concluzie: măsura nu a fost dus ă integral la îndeplinire, motivat de nerecuperarea
prejudiciului de 23 6.63 6,7 1 lei, urmare existen ţei acţiunilor j udecătoreşti.

Măsura nr. 8 a fost dus ă la îndeplinire conform celor men ţionate în Raportul de followp înreistrat sub nr.19857 din 05.05.2016 la entitatea verificat ă şi nr.295612013 din
05.05.2016 la Camera de Conturi Galati.
a) abaterea constatat ă care a făcut obiectul măsurii dispuse prin decizie:
Entitatea a procedat la plata sumei de 80.910 lei pentru serviciilor de înc ărcat şi transport
local al cantităţii de 14.212 tone de materiale (de şeuri) din Unitatea Militar ă 01589, Municipiul
Tecuci, în conformitate cu clauzele din Contractul de prest ări servicii nr. 10671/PJ/1 1. 12.2012,
încheiat cu S.C. Nelu G ălbenuş Import-Export S.R.L. Tecuci, de şi:
a) nu există documente care s ă ateste locul unde au fost transportate materialele;
b) nu se poate reconstitui cantitatea exact ă de materiale transportate, ca urmare a
neconcordanţei dintre datele înscrise în borderourile de tarifare întocmite de S.C. Nelu G ălbenuş
Import Export S.R.L. Tecuci (18.360 de tone), aprobate din partea U.A.T. Municipiu! Tecuci de
şeful Serviciului Investi ţii şi datele înscrise în Formularul C5 ,,Lista cuprinzând cantit ăţile de
lucrări (14.212 tone), antem ăsurătoare care a stat la baza stabilirii valorii totale de 80.910 lei a
serviciilor contractate şi care au fost decontate nejustifîcat de c ătre entitate prestatorului;
c) entitatea nu a efectuat o inventariere a materialelor (de şeurilor) transportate, nici la
mornentul ridicării de pe domeniul public al U.A.T. Municipiul Tecuci din incinta fostei Unit ăţi
Militare nr. 01589 Tecuci, nici Ia locul de depozitare, nefîindjustifîcat ă cxistenţa acestora.
Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 80.910 lei pct. 2.2.4. din procesul-verbal

de c()nstatare nr. 41371/PJ/13.12.2()13.
b) măsura dispus ă prin decizie pentru remcdierea abaterii respective:
Vei ,vtabili întinderea prejudiciului reziiltat din pla/a nelegaiă a unor servicii neprestaie
de ncărcai şi transport al unor maieriaie (deşeuri), la care se vor adăuga dohânzile şi
pena1i/ă ile de întârziere sau majorăriie de îniârziere, după caz, aplicabile penlru veniturile
hrgeiare şi vei liia m ăsurile Iegciie în vedereci recuperării aces/uia.
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Verificarea modutui de ducere Ia îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia nr. 1 08/1 0 .0 1 .20 1 4
la Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci
Termen de realizare: Termenul ini ţial stabilit a fost 30.05.2014, fiind preluugit prin
Decizia nr. 2956/2013/30.09.2014 pân ă la data de 31.12.2014, iar prin Dectzia nr.
108/2013/2/17.08.2013 până la data de 31.12.2015.
c) detalierea aspectelor rezultate în urma ac ţiunii de verificare a modului de (Iucere la
îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin decizie inclusiv acordarea unor preluugiri ale
termenului de ducere la îndeplinire a acestora:
1. Pâna la data de 20.01.2017

Conform celor consemnate în în Raportul de follow-up, înregistrat la entitate cu nr.2 1 97 din
20.01.2017 şi Ia Camera de Conturi Galaţi cu nr. 2956/2013/20.01, după cum urmeaz ă:
,,Măsuri luate de entitate pân ă la data de 03.09.2014, astfel cum s-a consemnat în
Raportul de follow-up înreistrat sub nr.308431PJ din 03. 09.2014 la entitatea verificat ă şi
nr.295612013 din 03.09.2014 la Camera de Conturi Gala ţi
Entitatea nu a probat cu doeumente modul de implementare al acestei masuri, in afara de
cererea pentru anularea punctelor 6, 7 8, 9şi suspendarea executarii actului administrativ depusa
la Tribunalul Galati in dosarul nr. 3128/121/2014 cu termen data de 18. 06. 2014.
Entitatea nu a solicitat termen pentru prelungirea ducerii la indeplinire a măstirii.
Conform Incheierii emis ă de Tribunalul Galaţi din data de 30. 06.2014: respinge ca
nefondata cererea de suspendare a executarii deciziei nr. 108/10. 01. 2014-pct. 6, 7 8 şi 9.....
Entitatea nu a recurat hotarârea Instantei.
Măsuri luate de entitate pân ă la data de 16.07.2015, astfel cum s-a consemnat în
Raportul de follow-up înrejistrat sub nr.27292 din 16.07.2015 la entitatea
verificat ă şi
nr.295612013 din 16.07.2015 la Camera de Conturi Gala ţi
Prin cererea depusă la Tribunalul Galati în dosarul nr. 3128/121/2014 entitatea a solicitai
anularea punctelor 6, 7, 8 si 9 şi suspendarea executarii actului administrativ. Conform Incheierii
emis ă în data de 30. 06.2014, Tribunaliil Galaţi ,,respinge ca nefondata cererea de suspendare a
executarii deciziei nr. 1 08/1 0. 01. 2014-pct. 6, 7 8 şi 9...
In data de 11.07.2014 UAT Municipiul Tecuci .formulează recurs împotriva încheierii de
sedintă din data de 30.06.2014, prin care solicită casarea Deciziei nr. 10812014 si admilerea
cererii de suspendare a executării punctelor 6, 7, 8 şi 9 din Decizia nr. 10812014 până la
judecarea pe fond a cauzei (anexă filele 43-4 7).
Pentrii capătul de cerere suspendarea exectilării punctelor 6, 7, 8 si 9 din Decizia nr.
108/2014 până lajudecarea pe.fond a cauzei, prin Decizia nr. 755112014 Curtea de Apel Galaţi
respinge ca nefondai recursiil declarat de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Teciici
împtriva încheierii de şedinţă din 30.06.2014 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr.
3]2&]21/2014 soluţia rămânând dejinitivă (anexă filele 48-50).
Prin Sentinţa nr. 364112.03.2015 Tribunalul Galaii, Secţia Contencios Administrativ şi
Fiscal, admile în parle acţiunea formulată de reclamanta Unitatea Adminisirativ Terilorială
Murzicipiul Teciici, respectiv dispune anularea parţială a Deciziei nr. 108110. 01.2014 - pct. 6, 8
şi 9 şi menţine Decizia 108110,01,2014-pct. 7 (an( ,xă jilele 51-61).
In data de 26. 03.2015 UA T Miinicipiiil Tecuci Jirmuleaz ă recurs împotriva Seniin ţei nr.
364/2015 pronuntaiă de Tribiinalul Gala(i prin care solicită admiterea recursuliii, anularea în
parle a sentinţei civile nr. 36412015 pr()ntin ţată de Trihunaiul Galaţi .i pe cale de consecin( ă
anu!area punciuiui 7 din Decizia nr. 10812014 , cu termen în data de 22. 09.2015 (anexă .filele 626 9.
Il

Il ,
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În data de 05.05.2015, prin adresa nr. 163491PJ, UAT Municiiul Tecuci formulează
întâmpinare la recursul promovat de către Curtea de Contiri a Romăniei, împotriva Sentin ţei nr.
36412015proniinţată de Tribunalul Gala,ti în dosarul nr. 3128/121,2014 (anexă jîlele 70-73).
Până la data prezentei, entitatea nu a dus la îndeplinire această m ăsură deoarece nu a
stabilit întinderea prejudiciului, şi nu a luai măsurile legale în vederea reciiperării acestuia.
Măsuri luate de entitate pân ă la data de 05.05.2016, astfel cum s-a consemnat în
Rajortul de follow-up înreistrat sub nr.19857 din 05.05.2016 la entitatea verificat ă şi
nr.295612013 din 05.05.2016 la Camera de Conturi Galati.
Prin Decizia civilă nr. 1647pronunţată în sedintapublică din data de 06 octombrie 2015,
Curtea de Apel Galaţi:
• respinge recursul declarat de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială
Tecuci, împotriva Sentin ţei civile nr. 364112.03.2015 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul
nr. 3128/121/2014;
• Casează în parte Sentinţa nr. 364112. 03. 2015 a Tribunalului Gala(i ş i, în
rejudecare: Respinge ca nefondat capătul de cerere privind anularea punctului 9 din Decizia nr.
108110.01.2014 emis ă de Camera de Conturi Galaţi;
• Men ţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate.
Prin urmare, prin Decizia civilă nr. 1647 din data de 06 octombrie 2015, rămasă
dejinitivă, Curtea de Apel Galaţi dispune anularea pct. 8 din Decizia nr. 108110. 01.2014 (anexă
filele nr. 3-15).
a) impactul efectiv al m ăsurilor luate de entitate asupra activit ăţii acesteia:
Nu este cazul;
b) în cazul în care au fost dispuse m ăsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului, se va
men ţiona atât valoarea erorilor/abaterilor estimate în urma ac ţiunii de verjjicare a Cur ţii de
Conturi, cât si prejudiciul stabilit si recuperat de conducerea entit ăţii verjficate;
Nu este cazul;
c) rn ăsurile stabilite în plus de c ătre entitate fa ţă de cele dispuse prin decizie, în vederea
înlătur ării dejicien ţelor constatate de c ătre Curtea de Conturi;
Nu aufost luate m ăsuri în plusfoţă de cele dispuse prin decizie.
d) măsurile luate de conducerea entit ăţii în timpul verjfic ării modiilui de ducere la îndeplinire a
deciziei
Nu aufost luate m ăsuri în timpi(l coniroliilui.
e) evaluarea impactului m ăsuriior dispuse prin decizie asupra activit ăţii entit ăţii verjficate;
Ni( esle cazul;
Măsura nr.9
a) abaterea constatat ă care a făcut obiectul m ăsurii dispuse prin decizie:
Contrar dispozi ţiilor art. 53, alin. (I) ş i art. 54, alin. (1) din Anexa 1 !a H.G. nr. 884/2001
pentru aprobarea Regularnentului de punere în aplicare a dispozi ţiilor Legii educa ţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000, ale art. 1 ş i art. 5 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerarnbursabile din fonduri publice alocate pentru activit ăţi nonprofit de interes general, cu
rnoclificările şi completările ulterioare, ale art. 98, art. 99, art. 100 şi art. 101 din O.U.G. nr.
6()/20()1 privind achizi ţiilc puhlice. CLI niodificările şi cornpletările ulterioare (în vigoare la data
sernii ării Contractului dc as()ciere nr. 1 /05.() 1 .2()05), ale art. 1, art. 4 ş i art. 5 din ()rdinul Agen ţiei
Naţ i ()iiale pentru Sport iir. 1 30/2()()6 priviiid Jinan ţarea ncrarnbursahil ă din fonduri publicc a
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Verificarea modului de ducere la îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia nr. 1 08/1 0.0 1 .20 1 4
________________la Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci
proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport jude ţene şi ale
municipiului Bucure şti, ale pct. 3.3., lit. a) şi lit. b) din Ordinul M.F.P. nr. 522/2003 pentru
aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv, cu modific ările şi completările ulterioare şi ale art. 5, alin. (1) din O.G. nr. 1 19/1999
privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicat, cu modific ările şi completările
ulterioare,
In perioada 2012-2013, entitatea a pl ătit nelegal din bugetul local al Municipiului Tecuci,
de la cap. 67.02. ,,Cultur ă, recreere, religie, suma de 40.000 de lei Clubului Sportiv ,,Sporting
Tecuci, întrucât:
a) Contractul de asociere nr. 1/05.01.2005, având ca obiect ,,promovarea şi dezvoltarea
activităţii sportive de performanţă în municipiu, prin susţinereajinanciară a activităţilor sportive
şi de modernizare a bazei materiale desfaşurate de A.S. Sporting, a fost încheiat între Consiliul
Local al Municipiului Tecuci şi Asociaţia Sportivă ,,Sporting Tecuci pe o perioad ă de 5 ani şi nu
a mai fost prelungit prin act adi ţional, astfel încât, Ia data auditului, Contractul de asociere nr.
1/2005 nu mai era valabil;
b) nici in solicitarea nr. 191/PJ/21.08.2012 a directorului clubului sportiv, nici în HCL
23/24.08.2012 privind aprobarea aloc ării sumei de 5.000 lei/lun ă, din bugetul local pe anul 2012,
pentru C.S. Sporting Tecuci, nu se men ţionează cărui program sportiv de utilitate public ă ii sunt
aferente cheltuielile Clubului Sportiv ,,Sporting Tecuci, finan ţate din bugetul local al municipiul
Tecuci;
c) contractul de asociere nr. 1/05.01 .2005 nu respect ă modelul contractului-cadru privind
finanţarea ac ţiunilor/activităţilor din cadrul unui program sportiv, prev ăzut la Anexa nr. 4 din
Ordinul Pre şedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport nr. 1 30/2006;
d) beneficiarul fondurilor alocate, CIubul Sportiv Sporting Tecuci, nu a prezentat
finanţatorului, U.A.T. municipiul Tecuci, proiectul pe care inten ţiona să-1 realizeze in cadrul
programelor sportive de utilitate public ă, care s ă cuprind ă acţiunile/activit ăţile specifice, după
modelul prevăzut in Anexa 1 la contractul-cadru;
e) nu a fost depus ă de către Clubul Sportiv Sporting Tecuci cererea de finan ţare,
intocmită conform modelului prevăzut in Anexa nr. 2 la Ordinul Pre şedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 şi nu a prezentat costurile estimate ale proiectului, detaliate
pe acţiuni/activităţi, pe categorii de cheltuieli şi pe surse de finanţare (fonduri publice şi venituri
proprii), conform pct. 8 din Anexa 2 la acela şi act normativ;
f) nu au fost verificate de c ătre autoritatea public ă Iocal ă criteriile şi condiţiile pentru
finanţarea activităţilor sportive men ţionate la Anexa nr. 2 la Ordinul Pre şedintelui Autorit ăţii
Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, referitoare cel pu ţin la: dovada depunerii situa ţiei financiare
Ia data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent, lipsa obliga ţiilor de plată
exigibile din anul anterior la bugetul local al municipiului Gala ţi, lipsa obligaţiilor de plat ă
exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi a contribuţiilor către asigur ările sociale
de stat;
g) nu a fost elaborat bugetul ac ţiunii/activităţii din cadrul proiectului, conform modelului
din Anexa 2 la contractul-cadru prev ăzut in Ordinul Pre şedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Sport nr. 130/2006;
h) beneficiarul finanţării nu a prezentat institu ţiei finanţatoare urm ătoarele docurnente:
raport privind realizarea obiectivului/obiective!or propuse şi a indicatorilor prev ăzuţi în contract ş i
rap()rt financiar înso ţit de documentele justificativc de cheltuieli, conform dispozi ţiilor art. 4, Iit. t)
din contractul-cadru prev ăzut in Anexa 4 Ia Ordinul Pre şedintelui Autorit ăţii Naţionale pentru
Sport nr. 130/2()06.
Auditorpublic extern
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Verificarea modului de ducere la îndeplinire a m ă surilor dispuse prin Decizia nr. 1 08/1 0.0 1 .20 1 4
la Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci
Valoarea estimativ ă a abaterii constatate este de 40.000 de Iei
verbal de constatare nr. 4 1 371/PJ!1 3. 12.201 3.

-

pct. 2.2.5. din procesul-

b) măsura dispusă prin dectzie pentru remedierea abaterii respective:
Veţi dispune m ăsurile legale pentru cajinanţarea din bugetul local al Municipiului Tecuci
a structiirilor sportive să se efectueze conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv cu privire
la verijicarea documentaţiei, existen ţa unor Programe sportive de utilitate publică, aprobate în
condiţiile legii.
Ve ţi stabili întinderea prejudiciului cauzat bugetului local prin finanţarea fără
respectarea prevederilor legale aplicabile a activităţii desfăşurate de Clubvl Sportiv Sporting
Tecuci, la care se vor adăuga dobânzile şi penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere,
după caz, aplicabile pentru venitiirile bugetare şi veţi lua măsurile legale în vederea recuperării
acestuia.
Termen de realtzare: Termenul ini ţial stabilit a fost 30.05.2014, fiind prelungit prin
Decjzia nr. 2956/2013/30.09.2014 pân ă la data de 31.12.2014, prin Decizia nr.
108/2013/2/17.08.2013 pân ă la data de 31.12.2015, iar prin Decizia nr. 108/2013/3/27.05.2016
până la data de 30.09.2016.
,,

c) detalierea aspectelor rezultate în urma ac ţiunii de verificare a modului de ducere la
îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin dectzie inclusiv acordarea unor prelungiri ale
ternenu1ui de ducere la îndeplinire a acestora:
1. Pâna la data de 20.01.2017
Conform celor consemnate în în Raportul de follow-up, înregistrat la entitate cu nr.2197 din
20.01.2017 şi la Camera de Conturi Galati cu nr. 2956/2013/20.01, dup ă cum urmeaz ă:
,,Măsuri luate de entitate pân ă la data de 03.09.2014, asifel cum s-a consemnat în
Raportul de follow-up înreRistrat sub nr.308431PJ din 03. 09.2014 la entitatea verificat ă şi
nr.295612013 din 03.09.2014 la Camera de Conturi Gala ţi
Entitatea nu a probat cu documente modul de implemeniare al acestei masiiri, in afara de
cererea pentru anularea punclelor 6, 7, 8, 9şi suspendarea executarii actiilui administrativ depusa
la Tribunalul Galati in dosarul nr.3128/12]/2014 cu lermen dala de 18.06.2014.
Entitatea nu a solicital lermen pentru prelungirea ducerii la indeplinire a măsurii.
Conform Inclieierii emis ă de Tribunalul Galaţi din daia de 30.06.2014: respinge ca
nefondata cererea de suspendare a executarii deciziei nr. 1 08/1 0. 01. 201 4-pct. 6, 7, 8 şi 9.....
Eniitatea nu a recurat Iiolarârea Instaniei.
) Măsuri luate de entitate pân ă la data de 16.07.2015. astfel cum s-a consemnat în
Raportul de follow-up înreRistratsub nr.27292 din 16.07.2015 ia entitatea verificat ă şi
nr.295612013 din 16.07.2015 la Camera de Conturi Gala ţi
Prin cererea depusă la Tribunaliil Galaii în dosarui nr.3128/121/20]4 entitatea a soliciiat
anvarea punctelor 6, 7,8 şi 9 şi suspendarea execuiarii actiilui adminisirativ. Conform Inc1ieierii
eniv ă în data de 30.06.2014, 7rihunalui Galai ,respinge ca nefndaia cererea de suspendare a
exec-utarii deciziei nr. 108110.01.2014-./?cl.6, 7,8 şi 9...
In data cle I 1. 07. 2014 (Jrl 7 Municipiul lecuci formuieaz ă recurs împotriva înc1ieierii de
.vedjt ă din daia de 30. 06. 2014, prin care solici/ă casarea Deciziei nr. 10812014 şi admilerea
,
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Verificarea modului de ducere la îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia iir. 108/10.01 .2014
la Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci
cererii de suspendare a executării punctelor 6, 7 8 ş i 9 din Decizia nr, 10812014 până la
judecarea pe fond a cauzei (znex ă jilele 43-47).
Pentru capătul de cerere suspendarea executării puncte!or 6, 7, 8 si 9 din Decizia nr.
10812014 până la judecarea pe fond a cauzei, prin Decizia nr. 755112014 Curtea de Apel Ga!aţi
respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Tecuci
împotriva înclzeierii de sedintà din 30.06.2014 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr.
3128112112014 soliiţia rămânând dejinitivă (anexă jilele 48-50).
Prin Sentinţa nr. 364112. 03. 2015 Tribunalul Galaţi, Sec ţia Contencios Administrativ şi
Fiscal, admite în parte acţiunea formulată de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială
Municipiul Tecuci, respectiv dispiine anularea par,tială a Deciziei nr. 108110. 01.2014 -pct. 6, 8
i 9 şi rnenţine Decizia 108110, 01,2014 -pct. 7 (anex ăjilele 51-61).
In data de 26. 03.2015 UAT Municipiul Tecuciformuleaz ă recurs împotriva Sentinţei nr.
36412015 pronunţată de Tribunalul Galaţi prin care solicită admiterea recursului, anularea în
parte a sentinţei civile nr. 36412015 pronunţată de Tribunalul Galaţi ş i pe cale de consecinţă
anulareapunctului 7 din Decizia nr. 10812014 , cu termen în data de 22. 09.2015 (anexăjilele 6269).
În data de 05.05.2015, prin adresa nr. 163491PJ, UAT Municiiul Tecuci formuleaz ă
întâmpinare la recursul promovat de către Curtea de Contiri a României, împotriva Sentinţei nr.
36412015pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr. 3128/121/2014 (anexăjilele 70-73).
Până la data prezentei, entitatea nu a dus la îndeplinire această m ăsură deoarece nu a
stab ilit întinderea prejudiciului, şi nii a luat măsurile legale în vederea recuperării acestuia.
Il

Il ,

Măsuri luate de ernitate pân ă Ia data de 05.05.2016, astfel cum s-a conseninat în
ă şi
Raportul de follow-up înrejistrat sub nr.19857 din 05.05.2016 la entitatea veri/îcat
nr.295612013 din 05.05.2016 la Camera de Coiituri Galati.
Prin Decizia civilă nr. 1647pronunţată în sedinta publică din data de 06 octombrie 2015
(anexă jilele nr. 16-26), Curtea de Apel Gala,ti casează în parte Sentinţa nr. 364112.03.2015 a
Tribunalului Galaţi yi, în rejudecare, respinge ca nefndat capătul de cerere privind anularea
pct. 9 din Decizia nr. 108110.01.2014 emis ă de Camera de Conturi Galaţi. Astfl, entilatea
slabilesie următoarele măsuri:
Prin Dispoziţia Primarului Municipiului Tecuci nr. 45127. 01. 2016 s-a constituit o
comisie, care să stabilească îniinderea prejudiciului si să propună m ăsuri de recuperare a
acesluia (anexăjila nr. 27).
Polrivit raportului jinal al acestei comisii nr. 50251PJ103.02.2016, Anexa nr. 3 (anexă
.file[e nr. 28-37), prejiidiciul stahilit de către enlilale esie de 64. 083,26 lei, inclusiv penalităţi ş
dohânzi de înlârziere. calculale vână la data de 03.02.2016. duvă cum urmeaz ă:
Valoare prejudiciu
Prezentare prejudiciu
40. 000, 00 lei
Prejudiciu adus biigetiilui local al [vfunicipiului Teciici ca urmare a
ficiu ării unor plăţi fără aprobarea aulorilăţii deliberative penlrii
realizarea speclacolelor artistice din data de 31. 12.2012 (Revelion 2012)
14. 287, 56 lei
Dobânzi afirenie aceslui prejudiciu calculale până la data de 03. 02. 20! 6
9. 795, 70 lei
Perialiiăţi afrente acestui prejudiciu calculatepână la dala de 03. 02. 201 6
64. 083,26 iei
TOTAL
-

în tirma raportului aceslei comisii, a fist împulernicit domnui viceprimar, prin Dispoziţia
nr. / 91/26. 02.2016, peniru a ac/iona înjudecală ordorni/oriil principal de crediie ai UA 7M Teciici
pen//t( recuperarea dehitului prevăzu/ ia m ăsura 9 din Dccizia nr. 10812014 (anexă fiia ni. 52).
Auditor public extern
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Verificarea modului de ducere Ia indeplinire a rnasurilor dispuse prin Decizia nr. 1 08/1 0.0 1 .20 1 4
la Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci

1n baza rezoluţiei viceprimarului Municipiului Tecuci, s-a forrnulat acţiune în instanţă
îinpotriva Prirnarului Munfcipiului Tecuci, dornnul Daniel Gerhardt Ţuchel pentru recuperarea
debitz.ilui (anex ă jilele nr. 53-56).
Având în vedere c ă entitatea nu a recuperat nicio sumă din cele rnenţionate mai sus,
pentru ducerea la îndeplfnire a acestei inăsuri, ordonatorul principal de credite al UA T
Municziul Tecuci, a dispus ac ţionarea în jiidecată a Clubului Sportiv AS Sporting pentru
recuperarea prejudiciului reprezentândsurnele avansate în baza hotărârilor consiliului local al
Municipiului Tecuci - 4962132412015. In acest dosar, instan ţa de fond s-a pronunţat în data de
24.04.2016, prin sentinţa civilă nr. 882120.04.2016prin care a respins cererea subscrisei cajiind
nefondată. Până la data prezentei verijicări Sentinţa civilă, care nu este dejinitiv ă, nu a fost
comunicată entitătii, în vederea analizării motivării instanţei (anexăjilele nr. 48-51).
În anul 2015 afostjinanţat din bugetul local al Municipiului Tecuci Clubul Sportiv Akikai,
conform HCL nr. 30116.02.2015 privind aprobarea bugetului local general centralizat pe anul
2015 si Planului anual aljinanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Tecuci
pentru activitătile nonprojit de interes general, aprobat prin HCL nr. 22116.02.2015, în baza
documentaţiei ataate (anexăjilele nr. 98-1 61).
Astfel, entitatea aplătit în anul 2015 de la bugetullocal siima de 28.000 leipentru:
• Clubul Sportiv Akikai care reprezint ă cota de jinanţare a programului Intreţinerea,
funcţionarea .i dezvoltarea bazei materiale sportive - 4. 000 lei restanţă din 2014;
• Clubul Sportiv Akikai care reprezint ă cota de jinanţare prograrnului Întreţinerea,
func ţionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive .i asigurarea condiţiilor pentru organizarea
competiţiilor - 24. 000 lei.

•

Din cele prezentate cu ocazia prezentei verific ări s-a constatat că entitatea a dus parţial la
îndeplinire măsura nr. 9 din Decizia nr. 108110. 01.2014, având în vedere că.•
• jinanţarea din biigetul local al Miinicipiului Tecuci a structurilor sportive s-a efectuat
după verficarea documentaţiei depuse de structiirile sportive (ex. Clubul Sportiv Akikai), în baza
Planului anual aljinanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Tecuci pentru
activilăţile nonprojit de interes general;
entitatea a stabilit întinderea prejiidiciului cauzat bugetiilui local prin jinanţarea,
•
fără respectarea prevederilor legale aplicabile, a activităţii desfăşurate de Clubul Sportiv
Sporting Tecuci;
a calciilat dobânzile şi penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, diipă
•
caz, aplicabile pentru veniturile bugetare;
• a luat măsurile legale în vederea reciiperării prejudiciului astfel stabilit (acţionarea în
judecată a Clubului Sportiv AS Sporting si a primarului Municipiului Tecuci);
• până la data prezentei nu a recuperai nicio sumă din valoarea prejudiciului mai sus
precizat.
Măsuri luate de entitale în perioada 05.05.2016-20.01.2017
Plecând de la aspecteie prezentate anlerior în legăliiră cu modul de ducere la îndeplinire a
m ăsurii nr. 9 din decizia nr. 108110.01.2014, audiiul precizează că în vederea urmăririi şi
prejudiciului în cuantum de 64. 083, 26 lei, siahilit de c ătre entitate în baza raporiiiliii
nr. 50251P.1103.02.2016, Anexa nr. 3 (anexa, fii(--le 124-132), enlitatea a formulai plângere în
insianţă împoiriva prirnarului Municipiului Tecuci, d()mnul l)aniel Gerhardt Ţuchel —dosar nr.
1839/121/20/6 la Trihiinalul Galaţi si împoiriva Cluhului Sporliv Sporting Tecuci - dosar nr.
4962132412015 Ia .Judecăiorja Tecuci (exiras, porialjusi.ro, •filele 133-134).
Audîtor public extern
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Verificarea modului de ducere la îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia nr. 108/10.01.2014
la Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci
Prin cererea de chemcire în jiidecată depusă la Tribunalul Galaţi -- Sectia Contencios
Administrativ şi Fiscal (anexa, Jîlele 1381141)- dosar nr. 1839/121/2016, referitor la măsurile
nr. 7 .ş i 9 din decizia nr. 108110.01.2014, entitatea a solicitat obligareapârâtului la:
1.plata sumei d 187. 543, 65 lei reprezentândplăţi nelegale
2.la plata sumei de 1 13. 1 76, 32 lei reprezentând dobânzi ş i penalităţi de întârziere calculate
până la data de 03.02.2016
3. Obligarea pârâtuliii la plata dobânzilorsi a penalită,tilor de întârziere până la efectuarea
efectiv ă a plăţii.
Prin înclzeierea din data de 17.06.2016, Tribunalul Galati - Sectia Contencios Administrativ
şi Fiscal: ,, declina competenta de solutionare a cererii de cJzemare în judecată formulată de
reclamanta UAT mun. Tecuci, în favoarea Sec ţiei I civil ă din cadrul Tribunalului Galaţi. Fără
cale de atac.
Prin Incheierea de şedinţă din data de 12.01.2017, Tribunalul Galaţi - Sectia I Civil ă (dosar
1839/121/2016*) stabilete termen data de 02.02.2017.• ,, Respinge exceptia necompetentei
functionale a Sectiei I Civile. Termen 2.02. S.3 T. 1 Se vor citap ărtile. (anexe, Jîlele 142-145).
In dosarul nr. 4962132412015 Judecătoria Tecuci a pronunţat Sentinţa civilă
nr. 882/20. 04. 201 6 (anexa, Jîlele 120-123) prin care.• ,,Respinge cererea - acţiune în pretenţii
civile, formulată de reclamanta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL Ă TECUCI, cu sediul
în (...)în contradictoriu cii pârâtul CLUBUL SPORTIVSPORTING TECUCI, cu sediul în (..), ca
nefondată.
Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la
Judecătoria Tecuci.
In motivarea Sentinţei civile nr.882120. 04.2016(anexa, jilele 120-123), instanţa de judecată
precizează: ,, Cererea nu estefondată, urmând aji respinsă pentru următoarele
(..) In 25. 11.2004 Consiliul Local Tecuci a emis hot ărârea nr. 67 prin care s-a stabilit
intrarea acestuia ca asociat în cadrul memhrilor asociaţi din Asocia ţia Sportivă Sporting Tecuci.
In baza asocierii consJînţită de Judecătoria Tecuci, prin încheierea din 05.05.2005,
pronunţată în dosarul nr. 1326/2005, Consiliul local Tecuci a devenit membru al asociaţiei
intiĂulată iniţial Asociaţia Sportivă Sporting Tecuci.
(..) Relaţiile dintre UA T Tecuci şi C Sporting Tecuci sunt de .sponsorizare în virtutea Legii
nr. 6912000, iar obligaţia socială a cluhului este de defăşurare a aclivităţii pentru care a solicitat
sponsorizarea, ceea ce cliibul .sportiv a şifăcut.
Pe de altă parte UA T Tecuci nu poate invoca propria culpă solicitând returnarea sumelor
acwdate clubului sportiv care desfă oară o activitate de interes puhlic.
Eniitatea afbrmiilat recurs împolriva Sentinţei civile nr. 882120. 04. 201 6 la Tribunalul Galaţ i Sectia I Civila, iar prin cererea depusă cu adresa nr. 224 1 O/PJ/R/1 4. 06. 20 / 6(anexa, .filele 13513 7) motivându-se: ,,se re ţine fbptul c ă durata contractului esie de 5 ani, deci urma să expire în
anul 2010, acest fapi nil este avut în vedere de insian ţa de jhnd, atunci când a apreciat că
finanţarea asigurată de UAT Tecuci în anii 2012-2013 afbst Iegal ă. In absenţa unui contract de
asociere (contractul iniţial expirase) fînanţarea a fbst ilegală, chiar dacă s-afăcui prin Hoiărâre
a Consiliului Local la solicitările scrise ale clubiilui sportiv.
Prin Incheierea de sedinfii din dciici de 25. 11.2016 xiras, porialjust.ro, •filele 133-134)
Tribiinalul Galaţi - Seciia I Civila dispune: ,, Repus pe rol penirii soluţionarea caiizei în complet
de divergenţă. Termen 26. 01.201 7
Până la data prezentei verifîcări eniiiaiea nu a recuperai nicio sumă din prcjudiciul siahilii
prit7 raportul nr. 50251PJ/03. ()2.20/6, Anexa nr. 3(exlras, /)ortaljusi.ro.•fîiele 124-132), astfel:
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Valoarea erorilor
/abalerilor estimate în
urma ae ţiunii de control
a Cur ţii de Conturi
Baza
Benejicii
nerealizate
40. 000 lei

Prejudiciul stabilil de conducerea entit ăţii Prejudiciul recuperat
verjjîcate
de conducerea
entit ăţii verj/icate
Baza

0 40. 000 lei

Benejicii
Total
nerealizate,
03. 02.2016
24. 083, 26 lei 64. 083, 26 lei

Total

0

Aa cum s-a precizat si prin răspunsul la nota de relaţii nr. 15961PJ/16. 01.201 7 (anexa,
Jilele 1 66-1 77) a fost înregistrat în evidenţa Jinanciar-contabilă a entităţii prejudiciul stabilit în
cuantum de 64. 083,26 lei, îns ă nu au maifost actualizate dobânzile şipenalităţile de întârziere de
la data de 04. 02. 201 6 până la data prezentei verijicări.
În concluzie, faţă de cele consemnate mai sus în baza documentelor prezentate de entitate,
se constată că m ăsura nr. 9 din Decizia nr. 1 08/1 0. 01 . 201 4 a fost dus ă parţial la îndeplinire, în
sensul că.
- nu au mai fost actualizate dobânzile şi penalităţile de întârziere de la data de 04. 02. 201 6
până la data prezente i veriJicări
- dei aufost dispuse m ăsuri în vederea recuperăriiprejudicivlui stabilit de entitate motivat
de litigiile ajlate pe rolul instanţelor de judecată în dosarele 4962132412015 si
nr. 1839/121/2016*, prejudiciul nu afost recl(perat.
ţială
Pentru lămurirea cauzelor ş i împrejurărilor care au condus la ducerea la îndeplinire par
a msurii nr. 9 din Decizia nr. 108110.01.2014 afost solieitată notă de relaţii:
Domnului Hurdubae Cătălin Constantin - ordonator principal de credite în perioada
24. 06. 201 6- prezenl
Prin răspunsul ,formulat la Nota de relaţii nr. 15961PJ/1 6. 01.201 7 (filele nr. 1 66-1 77),
domnul Hurdubae Cătălin Constantin aprecizat următoarele:
Întrebare
1. Având în vedere cele prezentate anlerior, v ă rugăm s ă ne precizaţi ş i să probaţ i cu
docmente, dac ă în afara litigiilor enunţate mai sus aţi întreprins vi alte demersuri legale, în
caziil m ăsurii nr. 9 din Decizia nr. 108110. 01.2014 în vederea recuperăriiprejudieiului?
R ăspuns: Nu.
2. Vă rugăm să precizati motivele penlrli care suma stabilită ca Jlind prejudiciul prin
raportul comisiei nr. 50251PJ/03. 02.2016, Anexa nr. 3.nu afosl înregistrată în eviden ţajinanciarconrabilă a eniilăţii?
Răspuns: Anexez nota contabil ă.
3. Vă rugăm s ă precizaţi motivele peniru care nu au mai fost actualizate dobânzile şi
pencilit ăţile de îniârziere de la data de 04. 02. 2016 până la daiaprezentei verijicări?
Răspuns: Dobânzile şi penalilăţile de îniârziere rni av Jbst actualizate molival de fipiul
că prin acţii(nea în pretenţii formulată împotriva fosivlui primar, în calitate de ordonalor
prin cipal de credile s-a solicitat ohligarea pârâiuiui a acesior sume actualizaie confhrm legii
până la efcluarea efctivă a plăţilor do.var nr. 1839/121/2016* - termen de judecaiă 02.(2.2017).
Auclitor public extern
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4. Mai aveţi ceva de adăvgat?
R ăspuns: Referitor la cele consemnate în preambulul acestei note explicative privind
dosarul nr. 4962/324/2015, motivarea instanţei în pronunţarea sentinţei civile nr. 882/20. 04. 201 6,
s-a bazat pe faptul că plă,tile către această structură sportivă s-au făcut în baza unei hotărâri a
consiliuhii local, pe care auditorii instituţ iei dumneavoastră au considerat-o ca jîind legală ori
instanţa a reţinut că atâta timp cât actulprincipal (HCL) este legal, atunci şi p!ăţile sunt legale.

Prin răspunsul formulat la nota de relaţii solicitată se recunoate abaterea constatată ,
respectiv neactualizarea prejudiciiilui cu dobânzile .şi penalităţile aferente până la zi, precum si
nerecuperarea acestuia motivat de existenţa litigiilor ajlate pe rol în dosarele nr. 4962132412015
si nr. 1839/121/2016*.
2.Cu ocazia prezentului control:
- pentru recuperarea prejudiciului în sum ă de 64.083,26 lei reprezentând finan ţare nelegal ă a
Clubului Sportiv Sporting Tecuci, entitatea s-a adresat instan ţei de judecată - dosar nr.
4962/324/2015. Dosarul a fost solu ţionat definitiv de instanţa de la Tribunalul Galaţi, care a
respins apelul formulat de entitate, conform Hot ărârii.nr.58/26.01 .2017 (anexa filele 4-3):
,,Respinge apelul ca nefondat.Definitiv ă ......
- pentru recuperarea prejudiciului în sum ă de 64.083,26 lei reprezentând finan ţare nelegal ă a
Clubului Sportiv Sporting Tecuci, entitatea a ac ţionat în judecat ă pe fostul primar al Municipiului
Tecuci, domnul Ţuchel Gerhardt Daniel, pe rolul Tribunalului Gala ţi înregistrându-se dosarul nr.
l 839/121/2016.
Instanţa de la Tribunalul Galaţi, a stabilit termenul de judecare a fondului, data de
26.04.2017, conform anex ă filele 6-5.

Concluzie: măsura nu a fost dus ă integral la îndeplinire, motivat de nerecuperarea
prejudiciului de 64.083,26 lei, urmare existen ţei acţiunilorjudecătoreşti.
Măsura nr.10

a) abaterea constatat ă care a făcut obiectul m ăsurii dispuse prin decizie:
Prin nerespectarea prevederilor art. 54, alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (8), alin. (9) şi
alin. (10) din Legea nr. 273/2006 privind finan ţele publice !ocale, cu modific ările şi completările
ulterioare, ale art. 13 şi art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc ţii, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 35, pct. 20, pct. 3511, alin. (1) din Ordinul
Inspectoratului de Stat în Construc ţii nr. 595/2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
diriginţilor de şantier, cu rnodific ările şi completările ulterioare, ale pct. 13.1. din Contractul de
Iucrări nr. 59433/2008 încheiat cu S.C. 1.C.M.R.S. S.A. Gala ţi, ale pct. 3.3., Iit. a) şi b) din
Ordinul M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normclor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv, cu modific ările ş i completările u!terioare, ale Cap. V11,
func ţiunea contului 231 ,,Active fixe corporale în curs de execu ţie din Anexa Ia Ordinul M.F.P.
nr. 1 9 l 7/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ş i conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, PIanul de conturi pentru institu ţiile publice şi instruc ţiunile de
aplicare a acestuia, cu modific ărilc şi cornpletările Lllteri()are Ş1 ale art. 5, alin. (1) din O.G. nr.
1 19,l 999 privind controlul intern şi contro!uI financiar preventiv, republicat ă, cu modificările şi
com pl etări le ulterioare
Liceul Tehnologic ,,1]ena Caragiani !ecuci, institLi ţ ie publică finan ţată parţ ial din bLlgetuI
Iocal aI Municipiului 1ecuci, a efectuat plata nelegal ă a sumei de 1.169.080 dc lci pcntru !ucr ări
Auclitor public extern
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neexecutate la activul ,,Obiect/v de construire şi reahlitare imobil Campus Şcolar, pentru
realizarea c ăruia a fost încheiat Contractul de lucr ări nr. 59433/06.03 .2008 între Grupul Şcolar
Industrial Tecuci (în prezent, Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani Tecuci) şi S.C. I.C.M.R.S.
S.A. Galaţi, ca urmare a auditului fiind identificate urm ătoare abateri:
a) pentru realizarea activului ,,Obiectiv de constriiire şi reabilitare imobil Campus
Şcolar s-au efectuat pla ţi pentru lucrări in valoare de 1.716.588 lei, din care:
- lucrări executate = 231.722 Iei;
- marfa în custodie inventariat ă şi confirmată faptic = 315.786 lei;
- lucrări neexecutate în valoare de 1.169.080 lei.
b) a fost acordat avans la începerea lucr ărilor, în anul 2008, care este nejustificat pân ă la
data efectuării auditului, în sumă de 1 .359 lei;
c) entitatea s-a înscris Ia masa credal ă, ca urmare a deschiderii procedurii insolven ţei
pentru constructorul SC ICMRS SA, cu surna de 468.030 lei, fa ţă de valoarea Iucr ărilor
neexecutate (materiale pl ătite, l ăsate în custodie, care nu se mai reg ăsesc faptic) de 1.169.080 lei,
rezultând o diferen ţă de 701.050 lei, reprezentând lucr ări neexecutate pentru care entitatea nu este
înscrisă la masa credal ă a custodelui SC ICMRS SA Galaţi;
d) entitatea nu a constituit garan ţia de buna execuţie conform contractului de lucr ări, în
sumă de 96.273 lei;
e) nu s-a virat cota de 0,7% din cheltuielile pentru executarea lucr ărilor, datorat ă
Direcţiei Regionale în Construc ţii Sud-Est, Compartimentul de Control şi Inspecţie pentru
Calitatea Lucr ărilor de construcţii Galaţi, în valoare de 4.044 lei;
f) nu s-au înregistrat în eviden ţa contabil ă a entităţii, în contul 231 Active jîxe
corporale în curs de execuţie , valoarea cheltuielilor aferente obiectivului de investi ţii în curs de
execuţie, toată sun-ia de 2.467.886 lei fiind înregistrat ă pe conturi de cheltuieli, afectând rezultatul
exerciţiilor financiare ale anilor 2008 si 2009;
g) entitatea a dispus plata unor lucr ări, în condi ţiile în care situaţiile de plată nu au fost
confirmate prin semn ătură de dirigintele de şantier, care s ă certifice cantitatea şi calitatea
lucrărilor executate (ex. situa ţia de plată (lucrări) în luna noiembrie anul 2009, categoria de lucr ări
Cămin internat-construc ţii arhitectur ă).
Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 3.408.662 de lei, reprezentând:
1. majorări de întârziere în suma de 1.576 Iei pentru avansul acordat la începerea
lucrărilor şi nejustificat până la data efectu ării controlului;
2. foloase necuvenite constând în dobând ă de refinanţare conform Circularei BNR nr.
29/20 1 3, în sum ă de 137.833 Iei aferente Iucr ărilor decontate şi neexecutate;
3. valoarea de 701.050 lei reprezentând lucr ări neexecutate (materiale pl ătite, lăsate în
custodia constructorului şi care nu se mai reg ăsesc faptic) cu care entitatea nu este înscris ă la masa
credal ă a custodelui SC ICMRS SA Galaţi;
4. garanţia de buna execuţie neconstituită în sumă de 96.273 Iei;
5. cota de 0,7% din cheltuielile pentru executarea lucr ărilor, datorat ă şi nevirată la
Direc ţia Regional ă în Construc ţii Sud-Est, Cornpartimentul de Control şi Inspecţie pefltru
Calitatea Lucr ărilor de Construc ţii Galaţi în vaI()are de 4.044 lei;
6. valoarea de 2.467.886 lei reprezentând totai pl ăţi efectuate pentru obiectivul de
investiţ ii în curs de execuţie care nu se reg ăsesc în eviden ţa financiar-contabil ă a entit ăţii 1a
3 1 . l 2.20 1 2 şi care au fost înregistrate în conturi de cheltuieli in exerci ţiile financiare 2007-2009.
Abaterile constatate au fost înscrise Ia pct. 3.1. din procesul-verbal de constatare nr.
41371/11J/13.12.201 3
b) m ăsura dispus ă prin decizie pentru remedierca abatcrii respective:
AucI itor public extern
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Impreună cu ordonatorul terţiar de credite de la Liceul Tehnologic ,, Eiena Caragiani
Tecuci, ve ţi dispune m ăsurile legale pentru identifîcarea tuturor obiectivelor de investiţii în curs
de execuţie înregistrate în conturi de cheltuieli, pentru înregistrarea în mod corect în evidenţa
contabilă a cheltuielilor aferenre obiectivelor de investiţii în curs de execuţie, inclusiv prin
corectarea rezultatului patrimonial.
Ve ţi lua măsurile legale pentru constititirea garanţiei de bună execuţie conform
prevederilor contractuale şi veţi lua măsurile legale pentru constituirea şi virarea cotei de 0, 7%
din cheltuielile pentru executarea lucrărilor, datorată Direcţiei Regionale în Construcţii Sud-Est,
Compartimentul de Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii Galaţi, la care
se vor adăuga dobânzile şi penalită,tile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz,
aplicabile pentru veniturile bugetare şi veţi lua măsurile legale în vederea recuperării acestuia.
Impreună cu ordonatorul terţiar de credite de la Liceul Tehnologic ,, Elena Caragiaiii
Tecuci, ve ţi proceda la iiiventarierea faptică şi scriptică a lucrării ,, Obiectiv de construire şi
reabilitare imobil Campits Şcolar şi veţi valorijîca în mod corespunzător rezultatele
inventarierii.
Ve ţi stabili întinderea prejitdiciului cauzat bugetului local prin plata nejustzjicată a unor
lucrări neexecutate la obiectivul de investi ţii ,, Obiectiv de construire şi reabilitare imobil Campus
Şcolar , la care se vor adăuga dobânzile şi penalităţile de întârziere sau majorările de
întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare şi veţi lua măsurile legale în vederea
recuperării acestuia.
Terinen de realizare: Termenul ini ţial stabilit a fost 30.05.2014, fiind prelungit prin
Decizia nr. 2956/2013/30.09.2014 pân ă la data de 31.12.2014, prin Decizia nr.
108/2013/2/17.08.2013 pân ă la data de 31.12.2015, iar prin Decizia nr. 108/2013/3/27.05.2016
până la data de 30.09.2016.
c) detalierea aspectelor rezultate în urma ac ţiunii de verificare a modului de ducere la
îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin decizie inclusiv acordarea unor prelungiri ale
terinenului de ducere la îndeplinire a acestora:
1. Pâna la data de 20.01.2017

Conform celor consernnate în în Raportul de follow-up, înregistrat la entitate cu nr.2 1 97 din
20.01.2017 şi la Camera de Conturi Gala ţi cu nr. 2956/2013/20.01, după cum urmează:
..Măsuri luate de entitate Dân ă la data de 03. 09.2014. astfel cum s-a consemnat în
Raportut de follow-up înrejistrat sub nr.308431Pjdin 03.09.2014 la entitatea
verificat ă şi
nr.295612013 din 03.09.2014 la Camera de Conturi Gala ţi
Entitatea, în baza contraciului nr. 166181PJ/05. O5.20M, a efectual o expertiză contabilă
extrajudiciară în vederea stahilirii întinderii prejitdiciului cauzat bugetului local prin plala
nejustficat ă a unor lucrări neexecutate la obiectivul de investitii ,, ()biectiv de construire şi
rea?ilitare imobil Campus Şcoiar
Măsuri luate (le entitate nân ă la data de 16.07.2015. astfel cum s-a consemnat în
Raportul de fo/low-zw înref.istrat sub nr.27292 din 16.07.2015 Ia entitatea veriticat ă si
nr.295612013 din 16.07.2015 la Camera de Conturi Gala ţi
In confhrmitaie cu prevederiie Hot ărârii nr. 166116.09.2014 (anexă fila 1), UATM Tecuci
încheie contractitl de servicii de re/)rezentare•jitridică (anexă fila 2), cit avocal Cărare Simona, în
ederea reprezentării en/ită(ii 1(1 Trjhunalii/ Gala(i în Dosaru/ ni-. 6461/121/2014, împotriva
urrn ălorilor:
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Finkelstain Eduard, jbstprimar al Municipiului Tecuci;
Capmare Lavinia, fost ordonator terţiar de credite (director al Grup Şcolar
Industrial Tecuci);
Zaharia GaroJ2a Ioana, contabil sefal Grup 5colar Industrial Tecuci;
Popovici Nona, sefserviciu investitii/director tehnic în cadrtil UA TM Tecuci;
PFA Bogdan Doru, diriginte de santier.
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Gala,ti în data de 22.10.2014, UATM Teciici
solicită Instanţei să dispună obligarea în solidar a pârâ,tilor la plata prejudiciului cauzat în sum
ă
de 1.384.854,46 lei, a foloaselor nerealizate calculate până la plata lor efectivă, precum si la
obligarea laplată a cheltuielilor dejudecată cu termen în data de 29. 09. 2015 (anexăjilele 3-19).
Prin adresa nr. 94531PJ/05.03.2015 UATM Tecuci înaintează Serviciului Teritorial al
Directiei Naţionale Anticorupţie Gala,ti raportul de expertiză extrajudiciară menţionând totodată
că Obiectivul de investi ţii - Campus colar Tecuci face obiectul dosarului penal înregistrat la
Parchetul depe lânga Judecătoria Tecuci sub nr. 6301P/2014 (anexăJilele 28-42).
In concluzie, entitatea nu a dus la îndeplinire integral această m ăsură deoarece a stabilit
întinderea prejudiciului conform raportului de expertiză a luat măsurile legale în vederea
recuperării acestuia, însă până la data prezentei verij2cări nu a recuperat prejudiciul stabilit.
Măsuri luate de entitate pân ă la data de 05.05.2016, astfel cum s-a consemnat în
Raportul de follow-up înreRistrat sub nr.19857 din 05.05.2016 la entitatea veri/icat ă şi
nr.295612013 din 05.05.2016 la Camera de Conturi Gala ţi.
Prin Incheierea pronunţată în sedinta publică din data de 22. 02. 201 6 (anexă Jilele J 621 64), Tribunalul Gala,ti admite excepţia necompetenţei func,tionale a Sec ţiei I Civilă si declină
competen ţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Galaţi - Sec ţia de contencios
administrativ si Jiscal, cu termen în data de 06. 05. 2015, conform informaţiilor existente pe
portalulojicial (anexăJilele 1 65-1 66).
In concluzie, entitatea nu a dus la îndeplinire integral măsura nr. 10 din Decizia nr.
108110.01.2014, având în vedere că:
• nu au .fost identficate toate obiectivelor de investi ţii în curs de execu ţie înregistrate în
conturi de cheltuieli, pentru înregistrarea în mod corect în evidenţa contabilă a cheltuielilor
afrente obiectivelor de investi ţii în curs de execuţie, inclusiv prin corectarea rezultatului
patrimonial;
• entitatea nu a constituit garanţia de bună execu ţie conform prevederilor contractuale;
• entitatea nu a constituil şi virat cola de O, 7% din cheltuielile pentru executarea lucrărilor,
dalorată Direcţiei Regionale în Construcţii Sud-Est, Compartimentul de Control şi Inspecţie
penlru caljiagea Lucrărilor de Construclii Galati, respectiv nu a actualizat această sum ă cti
dohă nzile şi penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, aplicabile peniru
veniiurile bugetare şi nu a luat măsurile legale în vederea recuperării acestora;
• nu a procedal la inventarierea.faplică şi scriptică a lucrării ,, Obiectiv de construire şi
reabilitare imobil Campus Şcolar şi valoriţicarea în mod corespunzător rezultal•ele inventarierii,
• a stahilit întinderea prejudiciului confhrm raportului de expertiză, a ltiat măsurile legale
în vederea recuperării acestuia, însă până la data prezentei verJicări nu a recuperai prejudiciul
s/ah 1/11.
Măsuri luate de entitate în perioada 05.()5.2016-20.01.2017
Liceui Telinic Elena Caragiani Tecuci a înregis/ral în evidenţa contahilă cu noia nr. 4 din
31. 12.2013 Jila nr. 157) în coniul 231 ,, Imohiliz ări c()rj)orale în curs de execuiie , suma de
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2.467.887 lei în corespondent cu contul 1 1 7 ,, Rezultatul reportat, reprezentândplările efectuate
pentru obiectiviil de investi ţii campus scolar.
Se constatafaptul că în soldul contului 231 ,, Imobiliz ări corporale în curs de execuţie la
31. 12.2016 (filele nr. 150 - 153), conform balanţei de verijicare, obiectivul ,, campus şcolar este
singura investiţie care a fost identijiccită ca Jiind în curs de execuţie şi care a fost înregistrată
direct pe cIieltuială de către entitate.
Entitatea a stabilit prejudiciul cauzat bugetuhii local prin plata nejust/icată a unor
lucrări neexecutate la obiectivul de investitii ,,Obiectiv de construire şi reabilitare imobil Campus
Şcolar în baza raportului de expertiză contabilă judiciară la valoare de 1. 384. 854, 46 lei ş i
dobânzi ealculatepe baza circularei BNR nr. 2912013 cu unprocent de 4,25%pe an în valoare de
309.127,1 lei, prejudiciu care se compune din urm ătoarele.•
Avans nejustficat de 1357,41 lei
Materialefacturate de ICMRS Galaţi în anul 2008 .i nejustfieate - 739.357,99 lei,•
Materialefacturate de ICMRS Galaţi în anul 2009 .i nejustijicate - 169.224,52 lei;
Materiale ajlate în custodie la SC Coninstall FXF SRL care nu au pututji inventariate 31. 786,84 lei,•
Situaţia de lucări din luna decembrie 2009 care nu este vizată si însuşită de dirigintele de
antier 159. 127, 7 lei;
Dobânda calculată pentrii sumele men ţionate mai sus până la data de 31. 05.2014 în
valoare de 309. 127,1 lei.
Il

Il

Il,

Cu privire la prejudiciul stabilit de entitate faţă de cel estimat în cadrul procesultii verbal
de constatare întocmit de Camera de Conturi Galaţi (fila nr. 182) s-a constatatfaptul că entitatea
a inclus în valoarea prejudiciului şi tâmplăria PVC care la data de 25. 11.2013 conform
procesului—verbal nr. 386261PJ/2. 11.2013 la UATM Tecuci întocmit cu ocazia inventarierii
obiectivului de investi ţii ş i reabilitare campus (fila nr. 181) se afla în hala închiriată de SC
Coninstal SRL, iar la data efectuării expertizei se men ţionează faptul că materialele nu pot Ji
inventariate.
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Verifîcarea moduiui de ducere la îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia nr. 108/10.01.2014
ia Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci
In concluzie se constat ă fapttil că entitatea trebuia să realizeze o inventariereJiptică si nu
numai scriptică a lucrării ,,Obiectiv de construire şi reabilitare imobil Campus Şcolar şi
valorfîcarea acesteia în mod corespunzător, în vederea stabilirii cu exactitate a prejudiciului.
Cu privire la dobânzile ealculate pentru prejiidiciul stabilit, auditorii publici externi
menţionează faptul că dobânzile datorate trebuiau calciilate la nivelul dobânzilor şi penalităţilor
de întârziere sau rnajorărilor de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare,pentru
perioada 21 octombrie 2013 - prezent, conform prevederilor art. 7311 din Legea nr. 50012002
privind ,finanţele publice, cu complet ările ş i modific ările ulterioare, i nu pe baza dobânzii de
referinţă stabilită de BNR pentru toat ă perioada.
Până la data prezentului control prejudiciul nu afost recuperat, motivat de existen ţa pe
rolul Tribunalului Galaţi a dosariilui nr. 6461/12]/2014** (filele nr. 164 -165), pentrii care este
stabilit termen de judecată data de 20.01.2017, .şi prin eare se solicită obligarea în solidar a
pârâţilor la plata prejudiciului cauzat în sumă de 1.384.854,46 lei, a foloaselor nerealizate
calculate până la plata lor efectivă, preeiim si la obligarea la plată a cheltuielilor dejudecată.
In concluzie, m ăsura nr. 10 din Decizia nr. 108110.01.2014 a fost dus ă parţial la
îndeplinire, motivat de urm ătoarele:
• entitatea nu a constituit garanţia de bună exeeu ţie conform prevederilor contractuale;
• entitatea nu a prezentat documente din care să rezulte faptul c ă s-a constituit şi virat eota
de 0, 7% din cIzeltuielile pentru executarea lucr ărilor, datorată Direcţiei Regionale în Construcţii
Sud-Est, Compartimentul de Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii
Galaţi, respectiv nu a actualizat această sum ă cu dobânzile şi penalităţile de întârziere sau
majorările de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare şi nu a luat măsurile
legale în vederea recuperării acestora;
• nu a procedat la inventarierea faptică şi scriptică a lucrării ,, Obiectiv de construire şi
reabilitare imobil Campus Şcolar şi valorifîcarea în mod corespunzător rezultatele inventarierii;
• nu a]ost înregistrat în evidneţa contabilă prejudiciul stabilit.
• nu aii fost calculate benejiciile nerealizate la nivelul dobânzilor şi penalităţilor de
înt&ziere sau majorărilor de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile biigetare,pentru
perioada 21 octombrie 2013 - prezent, conform prevederilor art. 73A] din Legea nr. 50012002
privindfînanţele publice, cu complet ările ş i modfic ările ulterioare.
Cauzele neducerii la îndeplinire a măsurii nr. 10 se datorează conform răspunsului la
nota de relaţii solicitată domnuliii primar Hurdubae Cătălin Constantin (filele nr. 179 - 180)
tirmătoarelor.•
Care aufost cauzele si împrejur ările eare au condus la neinventariereafaptic ă a
iucrării ,, Obiectiv de construire şi reabiiitare imobil Campus Şcolar
Penlru măsura nr. 10 din decizia nr. 10812014 sa]rormulat acţiune în instanţă - dosar nr.
6461112112014 , împotriva urm ătoarelor persoane:
Pârâi
FI!VKELSTAIN ED UARD
CAPMARE LA VINIA
Pârăi
Pârâi
ZA HARIA GAROFITA IOANA
Părâl
POIOVJCI NONA
Pârât
PF4 BOGDAN DORU
Chemat în
I.C.MR.S. S.A. GALA ŢIPRINCABINETJNDIVIDUAL DE
garanţie
J/VSGL VEN ŢA CRE ŢU LA URA
în acesi dosar termeniil dejudecaiă esie siabilitpentru daia de 20.01.2017.
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Care au fost cauzele si împrejur ările care aii condus la nevirarea cotei de O, 7% către
Direcţia Regional ă în Construc ţii Sud-Est, Conipartimentul de Control şi Inspecţie pentru
Calitatea Lucr ărilor de Construc ţii Gala ţi?
In ceea ce priveşte neinventariereafaptică a lucrării, Obiectiv de construire şi reabilitare
imobil Campus Şcolar,, precizăm c ă investiţia s-a realizat printr-un program naţional, prin
Inspectoratul Judeţean Şcolar - beneJiciarJiind Liceul Telinologic Elena Caragiani, deci cota de
0, 7% către ISC trebuia virată de către liceu şi nu de către UA T Municipiul Tecuci.
Care au fost cauzele si împrej ările care au condus la nerecuperarea prejudiciului
stabilit?
întrucât la momentul de faţă nu exist ă o hotărâre jiidecătorească dejinitivă , nu s-a putut
recupera prejudiciul stabilit de către auditori.
Mai ave ţi ceva de ad ăugat?
Menţionez c ă în acest dosar interesele UA T Municipiul Tecuci au fost ap ărate în instanţă
de către avocat Cărare Simona. De asemenea, vă rog să ţineţi cont de faptul c ă la data preluării
mandatului de primar al Municipiului Tecuci, 2 7.06.2016, în Prim ăria Tecuci erau în concedii de
odihnă, medicale. directorul economic, şefa serviciului Venituri şi Secretarul Municipiului
Tecuci. Toate persoanele implicate în procedura de punere în aplicare a măsurilor dispuse de
către auditori, ulterior concediilor de odi1ină şi-au încetat raporturile de serviciu cu UA T
Municipiul Tecuci, fapt pentru care, în perioada relativ scursă din mandat, nu am avut timpul
necesar de a lua măsurile legale de punere în executare a celor dispuse de Camera de Conturi
Galaţi- lipsă personal.
Punctul de vedere al auditoruluipublic extern este urnz ătorul:
Conform m ăsurii nr. 10, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci va trebui s ă
dispună m ăsuri împreună cu ordonatorul terţiar de credite, pentru ducerea la îndeplinire a
acestora, mai mult decât atâtfaptul că investi,tiile efectuate aufost realizate asiipra unor obiective
care se aJlă în domeniul public/privat al unităţii administrativ teritoriale.

2.Cu ocazia prezentului control:
- S-a constatat c ă:

• entitatea nu a constituit garanţia de bună execuţie conform prevederilor contractuale;
• entitatea nu a prezentat documente din care să rezultefaptul c ă s-a constitiiit şi virat cota
de O, 7% din c1ieltuielile pentru executarea lucrărilor, datorată Direcţiei Regionale în Construcţii
Sua-Est, Compartimentul de Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii
Galaţi, respectiv nu a actualizat această sum ă cu dobânzile şi penalită,tile de întârziere sau
majrările de întârziere, după caz aplicabile pentru veniturile bugetare şi nu a liiat măsurile
legale în vederea recuperării acestora;
• nu a procedat la inventarierea faptică şi scriptică a lucrării ,, Obiectiv de construire şi
reahilitare imobil Campus Şcolar şi valorifîcarea în mod corespunz ălor rezultatele invenlarierii;
• nu afost înregistrai în evidneţa contahilă prejudiciul stahilit.
• nu au fbst caiculate beneJiciile nerealizate la nivelul dohânzilor şi penalităţilor de
întă ziere sai( majorărilor de întârziere, după caz, aplicahile pentru veniturile biigetare,penlrii
peri()ada 21 ocl()mhrie 2013 •-- prezent, confhrm preveaerilor art 7311 din Legea nr. 50012002
privindjinanţele puhlice, cii c()mpletările Şi modific ările ulterioare.
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- Pentru recuperarea prejudiciului de 1 .384.854,46 lei, precum şi a foloaselor nerealizate calculate
până la plata lor efectiv ă, entitatea a forrnulat ac ţiune în instanţă - dosar nr. 6461/121/2014*,
împotriva urm ătoarelor persoane:
FINKELSTAIN EDUARD
CAPMARE LAVINIA
ZAHARIA GAROFITA IOANA
POPOVICI NONA
PFA BOGDAN DORU
I.C.M.R.S. S.A. GALAŢI PRIN CABINET INDIVIDUAL DE
INSOLVENŢĂ CREŢU LAURA

Pârât
Pârât
Pârât
Pârât
Pârât
Chemat în

garanţie
In acest dosar termenul de judecat ă este stabilit pentru data de 21.04.2017, conform anexei de
lafîlele 2-1.
Coricluzie: măsura nr.10 nu a fost dus ă integral la îndeplinire, motivat de existen ţa acţiunii
j udecătore şti.

Pentru a clarifîca motivele nerecuper ării integrale a prejudiciilor consemnate la m ăsurile nr.7, 9
şi nsr.6, au fost solicitate rela ţii (anexă fîlele 9-8) domnului Hurdubae C ătălin Constantin - primar,
care a făcut următoarele preciz ări:
,, Cu privire la recuperarea prejudiciilor de la măsura nr. 7 şi m ăsura nr. 9, fac precizarea că există
acţiunea promovată împotrivafostului ordonator principal de credite prin care s-a solicitat plata sumelor
actualizate până la data efectivă a plăţii, re3pectiv dosarul nr. 1839/121/2016* - termen de judecat ă 26. 04.201 7.
Cu privire la recuperarea prejudiciilor de la măsura nr. 10, fac precizarea că există acţiune
proniovată în instanţă prin care s-a solicitat plata sumelor actiializate până la data efectivă a plă(ii,
respectiv dosarul nr. 6461/121/2014 - termen dejudecat ă - 21.04.2017.

3. Sinteza aspectelor rezultate în urma ac ţiunii de verifîcare a modului de ducere la îndeplinire a
măsurilor dispuse prin decizie:
• Sinteza aspectelor rezultate în urma ac ţiunii de verificare a modului de ducere la
îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin decizie, grupate astfel:
• a) m ăsurile care aufost duse la îndeplinire în totalitate: m ăsura nr. 1, 2, 3, 4 si 5.
• b) m ăsurile care aufost duse la îndeplinire par ţial - m ăsurile 7, 9 şi 10.
• c)
măsurile care nu aufost duse la îndeplinire: nu este cazul
• d)
m ăsurile care aufost anulate de instan ţă: 6 si 8

Prezentul raport de verifîcare a modului de ducere la îndeplinire a m ăsuri[or dispuse prin
decizie, care con ţine împreun ă cu anexele un nr. de 68 pagini, a fost întocmit în 2 exemplare şi a
fost înregistrat sub nr.16.910 din 14.04.2017 Ia entitatea verificat ă şi la nr.79 din data de
13.()4.2017 în registrul unic de control. Din acestea un exernplar sc las ă entităţii, iar l exemplar
sc va restitui echipei de control în termcn de pân ă la 5 zilc calendaristice de la data înregistr ării
acctora la entitatea verificat ă sau de Ia data confirm ării Ior cle primirc.
Auditor public extern
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Verificarea rnodului de ducere la îndeplinire a m ăsurilor dispuse prin Decizia nr. 108/10.01 .2014
la Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci
Prin semnarea raportului de follow-up se recunoa şte restituirea tuturor actelor şi
clocumentelor puse la dispozi ţie auditorilor publici externi.
Irnpotriva prezentului raport de verificare a modului de ducere 1a îndeplinire a m ăsurilor
dispuse prin decizie pot fi formulate obiec ţii de către conduc ătorul entit ăţii în terrnen de 1 5 zile
calendaristice de la data înregistr ării actului la entitatea verificat ă sau de la data confirrn ării de
primire a acestuia.

Reprezentanţii legali ai entit ăţii verificate,
U.A.T.MUNICIPIUL TECUCI

Auditor public extern
Numele şi prenumele
Mocanu Viorel

Priinar,
Hurdubae C ătălin Constantin-

Director
Ţăpoi N

--,

Auclitorpublic extern
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