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DECIZIE 

21/27.09.2021 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea 

Curţii de Conturi, republicată, şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea 

activităților specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste 

activități, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014,  

examinând deficiențele consemnate în Raportul de audit/control nr. .2502/20.08.2021, 

încheiat în urma acțiunii de verificare U.A.T.C. RUGINOASA, precum şi Obiecțiunile 

formulate la constatările înscrise în actul de control de mai sus, înregistrate sub nr. 33969 din 

03.09.2021, 

 

SE CONSTATĂ 

 

1. Abateri referitoare la modul de fundamentare a rectificărilor bugetare. 

            Pe parcursul exercițiului bugetar 2020 au fost efectuate un număr de șapte rectificări 

aprobate prin hotărâri ale autorității deliberative. 

Prin raportul de specialitate nr. 3118 din  04.09.2020  întocmit la nivelul 

compartimentului buget-contabilitate se propune spre aprobare autorității deliberative 

rectificarea prevederilor bugetare inițiale prin suplimentarea în mod artificial a veniturilor 

secțiunii de funcționare cu suma de 205.000 lei, fără ca această majorare să fie fundamentată 

și corelată cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor estimate a se realiza. Corelativ, 

nivelul cheltuielilor bugetare totale supus aprobării este în creștere cu aceeași sumă de 

205.000 lei, aferentă secțiunii de funcționare. 

Se constată, așadar, că la finalul exercițiului bugetar 2020, datele centralizate în contul 

de execuție a veniturilor reflectă faptul că indicatorii care au suferit suplimentări urmare a  

rectificării aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Ruginoasa nr. 29/11.09.2020 au 

înregistrat un grad de realizare de doar 12,08%, încasările fiind mult inferioare prevederilor 

bugetare inițiale. 

S-a reținut încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) și (4), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) 

lit. c), art. 23 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

  2. Nerespectarea prevederilor legale privind publicarea pe paginile de internet a 

documentelor și informațiilor privind activitatea desfășurată.  
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S-a identificat faptul că entitatea și-a îndeplinit în mică măsură obligația legală de a 

publica pe pagina de internet documente și informații care fac obiectul informării publice cu 

caracter obligatoriu.  

Abaterea descrisă are caracter de continuitate fiind consemnată și în procesul verbal 

nr. 1692 din 05.06.2018, încheiat în urma acţiunii de audit financiar al contului de execuţie 

bugetară pentru anul 2017, precum și în procesul verbal nr. 475 din 20.02.2015, încheiat în 

urma acţiunii de audit financiar al contului de execuţie bugetară pentru anul 2014. 

Se reține încălcarea dispozițiilor art.76^1 din Legea nr.273/2006, art. 138 alin. (17), 

art. 155 alin. (3) lit. a), art. 197 alin. (4) și alin. (5), art. 289 alin. (16) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, art. 10 și art. 11 din Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.123/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 12 din Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 3. Existența în baza de date administrată de organele fiscale a unor informații 

eronate privind datele de la care unele creanțe fiscale devin exigibile. 

A fost identificată o vulnerabilitate a aplicației software de administrare a impozitelor 

și taxelor locale.  Astfel, softul permite operarea de încasări în numerar pentru diverse tipuri 

de obligații fiscale indicate de contribuabil, altele decât amenzile contravenționale, deși în 

rolul acestuia figurează debite restante din amenzi care, iar conform dispozițiilor legale, ar 

trebui stinse cu prioritate la valoarea integrală.  

Abaterea descrisă are caracter de continuitate fiind consemnată și în procesul verbal 

nr. 1692 din 05.06.2018, încheiat în urma acţiunii de audit financiar al contului de execuţie 

bugetară pentru anul 2017.  

Se reține încălcarea dispozițiilor art. 165 din Legea nr. 207/2015 – Codul de 

procedură fiscală. 

 

  4. Neefectuarea de inspecții fiscale asupra legalității și conformității declarațiilor 

depuse de contribuabili, persoane fizice/juridice.  

S-a constatat că la nivelul U.A.T.C. Ruginoasa activitatea de inspecție fiscală nu este 

organizată în mod corespunzător, fiind identificate deficiențe majore cu privire la elaborarea 

și aprobarea prin acte ale autorității administrației publice locale a programelor lunare, 

trimestriale și anuale de inspecție fiscală. De asemenea,  în intervalul 2018-2019 nu a fost 

efectuate acțiuni de inspecție fiscală, generale sau parțiale, altele decât cele cinci derulate în 

timpul misiunii de audit financiar organizate la entitate în anul 2018 de Camera de Conturi 

Neamț. Nu au fost inițiate demersuri de analiză a riscurilor de nedeclarare corectă și/sau 
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neconformare la prevederile legislației fiscale, pe baza cărora să fie identificați și, ulterior, 

selectați, contribuabilii supuși inspecției fiscale. 

Abaterea descrisă are caracter de continuitate fiind consemnată și în procesul verbal 

nr. 1692 din 05.06.2018, încheiat în urma acţiunii de audit financiar al contului de execuţie 

bugetară pentru anul 2017.  

Se reține încălcarea dispozițiilor art. 113, art. 114, art. 115, art. 116 alin. (1) și (2), art. 

118 alin. (1), (2), (3), (5), art.119, art.121 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, art. 5 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 81 din Legea nr. 273/2006, art. 490 și art. 

494 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 

 5. Întocmirea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate ca 

urmare a neconcordanței dintre evidența contabilă și cea fiscală. 

Potrivit balanței de verificare sintetice și a bilanțului întocmite la data de 31.12.2020, 

corelate cu balanța de verificare analitică a contului 464 – Creanțe ale bugetului local, acest 

cont prezintă un sold final creditor în sumă de 916.856,54 lei, reprezentând  creanțe bugetare 

neîncasate la finele anului 2020 din taxe, impozite, venituri din amenzi și alte tipuri de 

venituri, datorate de diverse persoane fizice și juridice de pe raza comunei Ruginoasa.  

Centralizatorul de rămășițe întocmit pentru închiderea anului 2020 generat de aplicația 

software de evidență a impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetului local, relevă o 

valoare de 826.141 lei a debitelor neîncasate la data de 31.12.2020. 

Se constată, așadar, existența unei neconcordanțe în valoare de 90.715,54 lei între 

datele înregistrate în evidența financiar-contabilă, pe de o parte, și cele furnizate de evidența 

fiscală, pe de altă parte. 

Se reține încălcarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) și  (2), art. 6, art. 11, art. 17 alin. (2) și 

(3) din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, cap. I pct. 

1.2, 1.4.1, cap IV pct. 2.1, 2.2, cap. VII din O.M.F.P. nr. 1917/2005, art. 38 alin. (1) din  

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Valoarea abaterii constatate este de 90.715,54 lei. 

 

  6. Constatări la ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială ”Nicolae 

Apostol” Ruginoasa. 

a. Neînregistrarea sau înregistrarea eronată a unor operațiuni de intrare/ieșire a 

unor elemente patrimoniale de activ. 

S-a constatat faptul că imobilele aflate în folosința unității de învățământ nu au fost 

înregistrate în evidența sa financiar-contabilă, în calitate de titular al dreptului de 

administrare. 

Se reține încălcarea dispozițiilor  art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, art. 2 alin. (1), art. 6, art. 9 alin. (1), art. 11, art. 13 din Legea contabilității nr. 
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82/1991, Cap. I pct.1.2, pct. 1.4.1, cap. II pct. 2.1 cap. III pct. 2.1.2.3. din O.M.F.P. nr. 

1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile 

de aplicare a acestuia,  Anexa nr. I - pct. 2.4. lit. c) din O.M.F.P. nr. 129/2019 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare  ale 

instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice  în 

domeniul contabilităţii instituţiilor publice, modificat și completat de O.M.F.P. nr. 28/2021 

privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate  întocmite de instituţiile publice 

la 31 decembrie 2020 şi pentru modificarea şi completarea  unor ordine ale ministrului 

finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, pct.1, alin.(2) din O.M.F.P. 

nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. 

Valoarea abaterii constatate este de 863.387 lei. 

 

b. Abateri cu privire la constituirea si retinerea garantiilor materiale/banesti ale 

persoanelor care indeplinesc calitatea de gestionar. 

S-a constatat faptul că în perioada supusă auditării nu a fost constituită garanția 

materială în cuantumul prevăzut de legislația aplicabilă în vigoare pentru personalul cu 

atribuții principale de serviciu legate de primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri materiale, 

mijloace bănești sau oricare alte valori aflate în administrarea, folosința sau deținerea, chiar 

temporară, a entității publice.  

Se reține încălcarea dispozițiilor art. 10, art. 11, art. 12, art. 20 din  Legea nr. 22/1969 

privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu 

gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Valoarea abaterii  constatate este de 7.957 lei, 

 

 7. Organizarea controlului financiar preventiv cu nerespectarea normelor legale 

în vigoare. 

 S-a constatat, că la nivelul U.A.T.C. Ruginoasa,controlul financiar preventiv, nu s-a 

organizat și exercitat conform cadrului legal aplicabil. Au fost identificate deficiențe legate 

de particularizarea cadrului general al atribuțiilor și exercitării, întocmirea listelor de 

verificare, evaluarea activității persoanei care exercită controlul financiar preventiv, vizarea 

tuturor angajamentelor legale încheiate. 

Abaterea descrisă are caracter de continuitate fiind consemnată și în procesul verbal 

nr. 1692 din 05.06.2018, încheiat în urma acţiunii de audit financiar al contului de execuţie 

bugetară pentru anul 2017. 
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Se reține încălcarea dispozițiilor art. 8 alin. (3), art. 9 alin (1)-(2), (5), (8), art. 10 alin. 

(1) – (3) din OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, art.  24 

alin. (1) și (3) din Legea nr. 273/2006 ,  art. 2, anexa 1: pct. 1 subpunctele 1.1, 1.2, pct. 2 

subpunctele 2.1 și 2.3, pct. 4 subpunctele 4.2, 4.3 din OMFP nr. 923/2014, Ordinului nr. 

1792/2002. 

 

 8. Neconformități privind implementarea sistemului de control 

intern/managerial. 

S-au constatat deficiențe legate de activitatea comisiei de monitorizare a sistemului de 

control intern/managerial, monitorizarea și evaluarea performanțelor salariaților, 

managementul riscurilor și a funcțiilor sensibile, evaluarea stadiului implementării și 

dezvoltării sistemului de control intern/managerial, actualizarea fișelor de post, concordanţa 

structurii organizatorice cu misiunea şi cu scopul entităţii,  separarea atribuţiilor, accesul la 

resurse şi documente, verificarea, analiza performanţei, revizuirea proceselor şi activităţilor, 

supravegherea la nivelul compartimentului buget-contabilitate, planificarea anuală și 

multianuală a misiunilor de audit public intern. 

Abaterea descrisă are caracter de continuitate fiind consemnată și în procesul verbal 

nr. 1692 din 05.06.2018, încheiat în urma acţiunii de audit financiar al contului de execuţie 

bugetară pentru anul 2017. 

Se reține încălcarea dispozițiilor art. 2, art. 3 alin. (4) – (5), art. 5 alin. (5) – (10), art. 8 

alin. (2), standardelor 2, 4 7, 8, 10, 15 din Ordinul nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice, art. 3 alin. (1) și (2), art. 16 alin. (1) din 

Legea nr. 672 din 2002 privind auditul public intern. 

 

  9. Nestabilirea corectă a impozitului pe clădiri. 

S-a constatat faptul că nu au fost respectate în totalitate reglementările legale privind 

calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice.  

Se reține încălcarea dispozițiilor art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.227/2015, art.20, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 273/2006. 

Valoarea abaterii este de 1.108 lei. 

 

 10. Neaplicarea măsurilor de executare silită, conform prevederilor legale și 

normelor de aplicare ale acestora. 

În perioada de referință 2018-2019, organul fiscal local din cadrul U.A.T.C. 

Ruginoasa nu a aplicat gradual (succesiv și/sau concomitent), procedurile de executare silită 

prevăzute de cadrul legal aplicabil, până la încasarea efectivă a creanţelor cuvenite bugetului 

local, a căror termen de plată a expirat. Se impune precizarea că nu a fost avut în vedere anul 
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auditat, 2020, ținând cont de atipicitatea acestei perioade de referință, indusă de o serie de 

restricții asociate măsurilor de prevenire și control a răspândirii coronavirusului Covid-19. 

De asemenea, entitatea nu a luat măsuri în vederea sesizării instanței judecătorești 

pentru înlocuirea amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități 

în folosul comunității ținându-se seama că nu a fost achitată amenda contravențională. 

Abaterea descrisă are caracter de continuitate fiind consemnată și în procesul verbal 

nr. 1692 din 05.06.2018, încheiat în urma acţiunii de audit financiar al contului de execuţie 

bugetară pentru anul 2017.  

Se reține încălcarea dispozițiilor art. 220 alin. (1)-(3), art. 221, art. 223 alin. (1) și 

(2), art. 226 alin. (1) și (2), art. 227 alin. (1), (5), (7) și art. 230 alin. (1), (3)  art. 236 alin. (1) 

art. 265 alin. (1)-(6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art. 20 alin. 

(1) lit. b), art. 81 din Legea nr. 273/2006, art. 9 din O.G.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor. 

 

  11. Nedepunerea în termen a încasărilor din impozite și taxe la trezorerie.  

S-au constatat abateri de la legalitate și regularitate cu privire la disciplina 

operațiunilor de casă, prin faptul că încasările în numerar din taxe și impozite sau din alte 

venituri bugetare nu au fost depuse în integralitate în conturile corespondente de venituri.  

De asemenea, a fost identificat faptul că pentru intervalul 2018-2020 au fost șterse din 

cadrul aplicației de evidență fiscală - eXpert Bugetar - un număr de 63 de chitanțe pentru care 

s-au operat încasări în softul informatic în valoare de 63.358 lei. Entitatea nu a prezentat 

pentru niciuna dintre chitanțele șterse documente care să justifice operațiunea de ștergere din 

program. Nu au fost întocmite borderouri distincte însoțite de exemplarele chitanțelor 

șterse/anulate și de motivarea scrisă a ștergerii/anulării din programul informatic. 

Totodată, din verificările efectuate s-a constatat faptul că registrul de casă a fost 

completat în mod eronat, cu date nereale, fără a reflecta întocmai sumele încasate efectiv în 

numerar din taxe și impozite sau alte venituri, fiind identificate deficiențe grave legate de 

supervizarea operațiunilor derulate prin casierie. 

În ceea ce privește evidența și păstrarea numerarului, precum și a controlului 

respectării disciplinei de casă, de subliniat este faptul că în intervalul 2018-2020, contrar 

prevederilor legale, nu a fost efectuat de către conducătorul compartimentului buget-

contabilitate niciun control inopinat al casieriei cu scopul verificării concordanței dintre 

soldul scriptic și cel faptic, a documentelor de casă, precum și a modului de completare a 

Registrului de casă. 

În concluzie, se constată că în perioada supusă verificării, respectiv intervalul 2018-

2020, la nivelul U.A.T.C. Ruginoasa nu au fost respectate prevederile legale privind 

disciplina operațiunilor de casă, în sensul în care: 
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- nu au fost depuse în conturile de venituri deschise la Trezoreria Municipiului 

Roman, încasări în numerar în valoare de 54.806 lei. 

- au fost operate ștergeri în programul informatic de evidență a veniturilor bugetului 

local al comunei Ruginoasa, pentru încasări în valoare de 63.358 lei, fără a fi 

prezentate justificări privind anularea chitanțelor.   

Se reține încălcarea dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 273/2006,  art. 5 alin. (7), art. 

5^7 din O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 

statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, pct. 5.6.1 din Ordinul nr. 1235/2003 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 146/2002 

privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 201/2003,  art. 2-5, 8-9, 12, 40-42, 46, 52 din Decretul nr. 209 din 5 

iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa, art. 1 alin. (1), art. 5 din 

Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 75/ 2009, respectiv al 

Ministerului Finanţelor Publice nr.767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru 

activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfaşurată de către organele fiscale 

locale, cap. III pct. 2.3.2.3 din O.M.F.P. nr. 1917/2005, art. 5 alin. (1) din OG nr.119/1999 , 

punctele 15, 16, 24 din Ordinul nr. 2634/ 2015 privind documentele financiar contabile. 

Valoarea erorii constatate este în sumă totală de 118.164 lei. 

Cu privire la această constatare entitatea a formulat obiecțiuni prin care se 

susţine: ”(...) vă aducem la cunoștință că au fost recuperate debite ce au prejudiciat bugetul 

local al comunei astfel: 

- Suma de 9.177 lei contravaloare încasări chitanțe șterse 2018; 

- Suma de 15.755 lei contravaloare încasări chitanțe șterse 2020.” 

Faţă de cele prezentate în obiecţiuni menţionăm demersul întreprins de către U.A.T.C. 

Ruginoasa în vederea recuperării  sumei de 24.932 lei din prejudiciului total în valoare de 

118.164 lei, astfel că prejudiciul se reduce la suma de 93.232 lei. 

 

 12. Abateri cu privire la organizarea si efectuarea operatiunii de inventariere a 

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale entitatii, detinute 

cu orice titlu. 

S-a constatat faptul că la finele anului 2020,  operațiunea de inventariere nu a 

respectat în totalitate normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.  

Se reține încălcarea dispozițiilor pct. 1, 2 (4), 5, 6 (1), 8, 12, 13, 16, 18, 28,  29, 32, 

33, 35 (1) și (2), 42, 43 din O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii, pct. 2.1., pct. 2.8. din OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de 
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conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, Cap. II Aprobarea, 

depunerea și componenta situațiilor financiare, Ordinului nr. 2634/2015 privind documentele 

financiar-contabile. 

 

 13. Nerespectarea concordantei dintre natura cheltuielilor si subdiviziunea din 

bugetul aprobat de la care s-a efectuat plata. 

S-a constatat existența unei diferențe de 10 mii lei,  între alocările bugetare efective și 

valoarea cumulată a proiectelor de investiții aprobate, având drept cauză nerespectarea de 

către entitatea supusă verificării a concordanței dintre natura cheltuielilor și subdiviziunea din 

bugetul aprobat de la care s-a făcut plata în cazul alocărilor bugetare aferente decontării unor 

cheltuieli reprezentând cotizații anuale la asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI 

”ECONEAMȚ”, ”AQUA NEAMȚ”) sau alte asociații de drept public. Aceste cheltuieli țin 

prin natura lor de secțiunea de funcționare și nu de cea de dezvoltare, așa cum eronat au fost 

prevăzute. 

Se reține încălcarea dispozițiilor art. 2 alin. (2)-(3), art. 17 alin. (1)-(3), art. 18 din 

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 

alin. (1) punctele 9-12, 50-51, alin. (3) și (5), art. 12, art. 26 alin. (1)-(3) Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, pct. 1.3 și 1.4 din O.M.F.P. nr. 1917/2005. 

Valoarea abaterii constatate este de 10.000 lei. 

 

 14. Stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a 

altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, cu funcții de 

conducere, sau care ocupă o funcție de demnitate publică.  

Verificările efectuate asupra modalității de gestionarea sistemului de salarizare de 

către ordonatorul de credite al U.A.T.C. Ruginoasa au relevat situații de nerespectare a 

reglementările legale aplicabile în vigoare privind acordarea unor drepturi salariale, după cum 

urmează: 

a) acordarea de venituri salariale cu depășirea nivelului indemnizației lunare a 

viceprimarului comunei din care au fost excluse majorările prevăzute de art. 16 alin. (2) din 

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

b) majorarea cu un procent mai mare decât cel stabilit de cadrul legal a salariului de 

bază pentru persoana responsabilă cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu 

c) acordarea, cu încălcarea cadrului legal aplicabil, a indemnizației pentru concediul 

de odihnă neefectuat 

d) acordarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate pentru persoane care nu 

dețin calitatea de asigurat 

Se reține încălcarea dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 7 lit. m) art. 11 alin. (1)-(4) din 

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  art.12 
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alin.(1) lit.a) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr. 1 

din 2016, art. 76 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 212 alin. (1)-(3), 

art. 152 alin. (8), art. 205 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 

146. art. 150 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, art. 7 alin (1), (2) (5) din HG nr. 

250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația 

publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, art. 1 din OUG nr. 

158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate, art. 14 alin. (2) și (3), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, pct. 1-4 din O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor 

bugetare și legale, art. 5 alin. (1) din OG nr.119/1999. 

Valoarea erorii constatate este de 23.305 lei. 

 

 15. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la consumul de carburanti, de 

materiale de intretinere, asigurari auto, parc auto. 

Din verificarea modului de justificare a consumului de combustibil, în raport cu 

prevederile legale, s-a constatat lipsa documentelor de consum care să ateste destinația 

utilizării efective a carburantului achiziționat pe baza a unui număr de 79 de bonuri valorice 

de combustibil. 

Totodată, s-au constatat deficiențe legate de evidența gestionară a stocului de 

carburant achiziționat, în contextul în care nu au fost prezentate documente justificative de 

intrare a cantităților de combustibil în unitate și de evidență tehnico-operativă (note de 

recepţie şi constatare de diferenţe, bonuri de predare, transfer, bonuri de consum, fișe de 

magazie etc), ci doar Note de justificare a consumului de motorină/benzină, foi de parcurs și 

fișe a activității zilnice pentru autovehicule. De asemenea, la finalul anului 2020 nu s-a 

procedat la inventarierea stocului de carburant existent în unitate și nici a numărului de 

bonuri valorice de combustibil neutilizate. 

Se reține încălcarea dispozițiilor art. 14 alin. (2) și (3), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1) 

și alin. (2) lit. c), art. 51 alin. (3), art. 54 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 , pct. 1-4 din 

O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, 

evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, art. 5 alin. (1) din OG nr.119/1999. 

Valoarea erorii constatate este de 2.607 lei. 

Cu privire la această constatare entitatea a formulat obiecțiuni prin care se susţine: 

”(...) vă aducem la cunoștință că au fost recuperate debite ce au prejudiciat bugetul local al 

comunei astfel: 

Suma de 2.607 lei contravaloare bonuri valorice combustibil.” 
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Faţă de cele prezentate în obiecţiuni menţionăm: întrucât prin demersul întreprins de 

către U.A.T.C. Ruginoasa  prejudiciul în valoare de 2.607 lei a fost recuperat nu se mai 

impune dispunerea vreunei măsuri de recuperare. 

 

 16. Efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestație (bunuri, 

lucrări de reparații curente, servicii nerecepționate în cantitatea facturată și plătită). 

În conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 554 din 16.07.2020, Comuna Ruginoasa a 

primit în data de 30.07.2020, din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, alocări 

bugetare în valoare de 138.000 lei, cu destinația efectuării unor lucrări de refacere a 

infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în anul 2020, 

respectiv refacerea platformei din balast pe o lungime cumulată de 8,6 km aferentă unui 

număr de 13 străzi situate pe drumuri sătești aflate în proprietatea U.A.T.C. Ruginoasa, 

precum și decolmatarea unui număr de 9 podețe tubulare. 

Lucrările de refacere a infrastructurii rutiere afectate de calamități au făcut obiectul 

contractului de execuție nr. 4037/486 din 23.11.2020/19.11.2020, încheiat cu S.C. Full 

Progres S.R.L., în valoare totală de 99.460,50 lei, conform devizului ofertă atașat la contract. 

Procesul verbal de recepție a fost încheiat în data de 27.11.2020 fără a face referiri 

precise cu privire la indicatori fizici de execuție, respectiv dimensiuni ale sectoarelor de drum 

supuse refacerii, grosimea stratului de balast pus în operă etc. 

Verificările efectuate asupra situațiilor de lucrări anexate facturii fiscale nr. 0076 din 

25.11.2020 în valoare de 99.460,50 lei emisă de S.C. Full Progres S.R.L., achitată în 

integralitate prin OP nr. 349 din 09.12.2020 au pus în evidență supraevaluarea de către 

executant a cheltuielilor solicitate la plată Comunei Ruginoasa prin decontarea în mod eronat 

a articolului de deviz RpDA10A% - Așternerea pe platforma drumului a materialelor de 

întreținere (pietriș, balast sau piatră spartă) și cilindrarea lor cu: autogreder prin includerea 

în prețul total și a contravalorii componentei reprezentate de material, în condițiile în care: 

- Conform prevederilor din cadrul Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări de 

reparații și întreținere la drumuri și străzi – RpD – avizat de Comitetul Tehnic de specialitate 

al MLPTL – CTS 9 cu avizul nr. 40/07.03.2003 – ediția 2005, unitatea de măsură pentru 

articolul de deviz RpDA10A este 1 metru cub de material așternut și necompactat, 

materialele folosite în mod efectiv fiind apă, pietriș, piatră spartă pentru drumuri, nisip 

natural. 

- În baza Avizului de gospodărire a apelor pentru situații excepționale nr. 69 din 

12.08.2020 emis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț pentru exploatarea în 

regim de urgență a agregatelor minerale din perimetrul ”Căciulești 2” pentru decolmatarea, 

reprofilarea și regularizarea scurgerii râului Cracău, S.C. Full Progres S.R.L. a exploatat în 

mod gratuit în perioada august - noiembrie 2020 un volum cumulat de 1998 mc agregate 

minerale (balast). 
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În concluzie, se constată că executantul S.C. Full Progres S.R.L. a înscris în devizele 

de lucrări, a facturat și a încasat în mod nelegal de la entitatea verificată contravaloarea 

agregatelor exploatate în mod gratuit din albia râului Cracău în baza Avizului de gospodărire 

a apelor pentru situații excepționale obținut de către Comuna Ruginoasa urmare a 

documentației depuse de aceasta. 

Se reține încălcarea dispozițiilor art. 14 alin. (2) și (3), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1) 

și alin. (2) lit. c), art. 51 alin. (3), art. 54 alin. (5) din Legea nr. 273/2006, pct. 1-4 din 

O.M.F.P. nr. 1792/2002, art. 5 alin. (1) din OG nr.119/1999. 

Valoarea erorii constatate este 26.400,95 lei. 

Cu privire la această constatare entitatea a formulat obiecțiuni prin care se 

susţine: ”Introducerea constatării referitoare la S.C Full Progres S.R.L nu o considerăm 

corectă, întrucât a existat un contract de servicii, lucrările au fost recepționate și au fost 

plătite conform contractului. Nu există o legătură de cauzalitate între Avizul de gospodărire 

a apelor pentru situații excepționale nr.69/12.08.2020 – emis de către Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Neamț și Contractul de execuție nr.4037/23.11.2020 încheiat cu S.C 

Full Progres S.R.L. Faptul că în unele situații de lucrări există inclus material estimat în 

metri cubi, nu înseamnă că este același material exploatat din albia râului Cracău. 

Facem mențiunea că pietrișul din albia râului Cracău, mai ales rezultat în urma 

aluviunilor este de dimensiuni mari și amestecat cu humă, ceea ce îl face puțin utilizabil 

pentru refacerea căilor de rulare a drumurilor. 

Deasemeni și S.C Full Progres S.R.L are autorizație de exploatare din albia râului 

Cracău , fapt care a contat în alegerea sa ca partener al nostru. 

De altfel , la ansamblul RpDA10% nu se poate înscrie cu asemenea produs – 

agregate minerale exploatate din albie, ci un pietriș ciuruit(spălat, spart, etc). 

Noi ca U.A.T am avut un contract de lucrări pe care l-am recepționat și am achitat 

contravaloarea acestuia.” 

Faţă de cele prezentate în obiecţiuni menţionăm:  

Susținerile ordonatorului de credite expuse în obiecțiunile formulate nu sunt de natură 

a modifica constatarea privind cheltuielile supraevaluate decontate către operatorul economic 

S.C. Full Progres S.R.L. pentru lucrările de refacere a infrastructurii rutiere afectate de 

calamități, având în vedere următoarele considerente: 

-  nu s-a reținut în abaterea descrisă deficiențe cu privire la existența unui contract de 

servicii, recepționarea lucrărilor sau achitarea contravalorii acestora conform contractului, așa 

cum, reiese că a înțeles entitatea verificată. Deficiențele semnalate au vizat faptul că, deși în 

contractul de execuție nr. 4037/486 din 23.11.2020/19.11.2020, se prevede obligația 

U.A.T.C. Ruginoasa de a pune la dispoziția S.C. Full Progres S.R.L. documentația tehnico-

economică în baza căreia executantul să întocmească devizul-ofertă, acest lucru nu s-a 

întâmplat. Așadar, entitatea verificată a acceptat și și-a însușit modul de fundamentare a 
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prețului contractului realizată de către executantul contractat, fără a avea propria analiză a 

justeței și corectitudinii stabilirii valorii de 99.460,50 lei prevăzută în devizul-ofertă și în cele 

din urmă decontată.  

- afirmația potrivit căreia nu ar exista o legătură de cauzalitate între Avizul de 

gospodărire a apelor pentru situații excepționale nr.69/12.08.2020 – emis de către Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Neamț și Contractul de execuție nr.4037/23.11.2020 încheiat cu S.C 

Full Progres S.R.L. precum și cele care o succed, nu pot fi considerate corecte având în 

vedere următoarele: 

- conform mențiunilor din Avizul de gospodărire a apelor pentru situații excepționale 

nr. 69 din 12.08.2020, U.A.T.C. Ruginoasa a depus documentația tehnică nr. 

4417/23.07.2020 la Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț în vederea obținerii autorizației 

de prelevare din perimetrul Căciulești 2 amplasat în albia minoră a râului Cracău a unui 

volum de maxim 2000 mc cu scopul folosirii acestuia ”pe plan local pentru refacerea 

infrastructurii afectate de inundații conform procesului verbal de constatare și evaluare 

pagube 137/01.07.2020”. De asemenea, se menționează: ”exploatarea agregatelor minerale 

a fost solicitată de Primăria comunei Ruginoasa în regim de urgență și va fi realizată de 

către S.C. FULL PROGRES S.R.L. în conformitate cu prevederile contractului de prestări 

servicii cu nr. 2404/22.07.2020”, contract care însă nu a fost pus la dispoziția auditorului 

public extern. 

 - conform Procesului verbal de recepție nr. 915/4346 din 21.12.2020 încheiat între 

ABA Siret - SGA Neamț și Comuna Ruginoasa, părțile semnatare au convenit asupra faptului 

că în perioada august - noiembrie 2020 a fost exploatat din perimetrul menționat mai sus un 

volum de agregate minerale de 1998 mc. 

- aceeași cantitate de 1.998 mc balast face obiectul și unui număr de 222 de avize de 

însoțire a mărfii emise în intervalul 20.08.2020-24.11.2020 de către S.C. Full Progres S.R.L., 

fiind menționat drept cumpărător Primăria Ruginoasa, iar punct de lucru - Căciulești. Aceste 

avize au fost prezentate de către entitate verificată drept documente justificative a modului de 

utilizare a sumei de 138.000 lei primită din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, cu 

destinația efectuării unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a 

calamităţilor naturale produse în anul 2020, fără a mai fi puse la dispoziția auditorului public 

extern documente în plus care să justifice alte cantități suplimentare de agregate naturale 

achiziționate.  

-la cuantificarea prejudiciului constatat s-a  avut în vedere exclusiv cantitatea de 1.998 

mc de balast exploatat în mod gratuit din albia râului Cracău în baza Avizului de gospodărire 

a apelor pentru situații excepționale obținut de către Comuna Ruginoasa urmare a 

documentației depuse de aceasta, chiar dacă conform situațiilor de lucrări anexate a fost 

decontată o cantitate mai mare de material, respectiv balast. 
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Astfel, se poate conchide asupra faptului că U.A.T.C. Ruginoasa a acceptat 

contractarea, facturarea și decontarea unor cheltuieli supraevaluate privind lucrările de 

refacere a infrastructurii rutiere afectate de calamități prin achitarea în mod nejustificat către 

S.C. Full Progres S.R.L. a contravalorii unei cantități de 1.998 mc balast. În condițiile în care 

aceste agregate naturale au fost exploatate în mod gratuit de către executant, acesta ar fi 

trebuit ca, în mod corect, să deconteze la articolul de deviz RpDA10A% exclusiv 

componentele de transport, eventual de manoperă, fără componenta de material. 

 

 17. Efectuarea de plăți fără existența documentelor justificative, întocmite 

conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea sumelor datorate. 

Entitatea auditată a încheiat în data de 20.07.2018 cu S.C. Andalex Transcom S.R.L., 

cu sediul în comuna Ruginoasa, contractul de furnizare și prestări servicii nr. 2179/2.  

Obiectul contractului este unul general, ce vizează: furnizarea de materiale (nisip, sort, 

material antiderapant), servicii de transport local de diverse materiale cu autobasculanta, 

transport pietriș – agregate diverse sorturi și alte mărfuri, servicii de deszăpezire, închiriere 

buldoexcavator cu operator pentru lucrări de profilat și nivelat drumuri, împrăștiere pietriș, 

săpat șanțuri, curățare șanțuri și podețe, încărcare pământ, pietriș și alte materiale, diverse 

lucrări de excavare sau de terasamente.  

Nu a fost stabilită o valoare a contractului, fiind precizate exclusiv prețuri și tarife 

unitare defalcate pe tipuri de produse, servicii și lucrări. 

Perioada contractuală este de 24 de luni, respectiv 01.08.2018-31.07.2020. Prin actul 

adițional nr. 1 din 14.07.2020 durata contractului se prelungește cu încă un an, până la 

31.07.2021. 

Urmare a verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele aspecte: 

- Prin referatele de necesitate nr. 3708/17.10.2019 și nr. 3931/06.11.2019 întocmite de 

către viceprimar și aprobate de către primarul comunei se prezintă necesitatea efectuării unor 

lucrări de reparații ale rețelei de drumuri comunale fără a fi prevăzuți în mod concret 

indicatori fizici individualizați pe sectoare de drum componente ale rețelei de drumuri 

comunale și vicinale, așa cum sunt ele reflectate în nomenclatorul stradal și în planurile 

cadastrale și fără a exista specificații cu privire la cantitatea necesară de agregate pentru 

fiecare drum afectat în parte (grosimea stratului de balast ce urmează a fi așternut pe fiecare 

stradă sau uliță în funcție de gradul de degradare a acesteia x dimensiunile drumurilor pe care 

se dorește executarea lucrărilor de reprofilare și balastare), viceprimarul înscriind în 

document doar numele unor zone din comună, fără a delimita cu certitudine locația și 

suprafața drumurilor care trebuie balastate, profilate etc.; 

- S.C. Andalex Transcom S.R.L. a emis facturile fiscale nr. 49 în valoare de 44.325,12 

lei și nr. 1 din 20.02.2020 în valoare de 38.342,50 lei. Niciuna dintre facturi nu este însoțită 

de deviz de lucrări, nu prezintă număr de intrare în unitate, viză de control financiar 
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preventiv-propriu, parafa ”Bun de plată”, iar factura fiscală 49 nu are alocată dată, neexistând 

la dosar exemplarul original emis de către executant către beneficiar, ci doar o copie xerox, 

nesemnată pentru conformitate cu originalul. 

- Comisia de recepție desemnată prin dispoziția primarului nr. 102/29.07.2019 a 

încheiat procesele verbale de recepție nr. 4265 din 05.12.2019 și 1400 din 28.04.2020. 

Din analiza acestora reiese caracterul formal al întocmirii în sensul în care: 

- similar referatelor de necesitate, în procesele verbale de recepție nu se fac referiri 

precise și detaliate cu privire la cantitatea materialelor recepționate, calitatea și amplasarea 

lucrărilor pe teritoriul comunei Ruginoasa. Acest fapt este contrar prevederilor din contractul 

nr. 2179/2  prin care se stipulează ”valoarea agregatelor, serviciilor și lucrărilor va fi 

achitată cu OP de către beneficiar, în urma Procesului verbal de recepție a agregatelor, a 

serviciilor prestate și a lucrărilor efectuate conform documentelor justificative atașate. (...) 

Obligațiile beneficiarului: a) verificarea, pe parcursul execuției, a calității lucrărilor 

executate de prestator” ; 

- conform mențiunilor din procesele verbale de recepție, acestea au avut în vedere 

exclusiv referatele de necesitate și documentele puse la dispoziție de executant (bonuri de 

transport și facturile fiscale), fără a face referiri pertinente la situația faptică ce ar fi rezultat în 

urma deplasării în teren (”În urma analizării documentelor și a verificărilor efectuate s-au 

recepționat materialele conform facturii, drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-

verbal”) 

- Procesele verbale de recepție sunt întocmite la distanță de până la cinci luni față de 

data menționată în bonurile de transport; 

- În data de 09.04.2020 U.A.T.C. Ruginoasa a achitat către S.C. Andalex Transcom 

S.R.L. suma de 20.000 lei, reprezentând parte din valoarea facturii fiscale nr. 1 din 

20.02.2020, cu toate că procesul verbal de recepție a fost semnat abia în data de 28.04.2020 

Din analiza bonurilor de transport însoțite de note de cântar, se constată: 

- toate notele de cântar în copie anexate facturii fiscale nr. 49 din 2019 și o parte 

dintre cele atașate facturii nr. 1 din 20.02.2020, respectiv cele care prevăd drept furnizor 

societatea comercială Nuțu Beton S.R.L., au menționată la prima cântărire și la a doua 

cântărire, aceeași oră, respectiv ”0:00”. 

- pe exemplarele prezentate drept originale  nu mai apare menționată deloc ora, atât în 

cazul primei cântăriri, cât și în cazul celei de-a doua. 

- toate notele de cântar și avizele de însoțire a mărfii aferente autovehiculului NT-03-

AND prevăd, fără variație, aceeași cantitate fixă de sort 16-25 mm, respectiv 15300 kg 

(prima cântărire 14600 kg, a doua cântărire 29900 kg); 

- toate notele de cântar și avizele de însoțire a mărfii aferente autovehiculului NT-78-

DDP prevăd, fără variație, aceeași cantitate fixă de sort 16-25 mm, respectiv 8000 kg (prima 

cântărire 7900 kg, a doua cântărire 15900 kg); 
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- niciunul dintre notele de cântar ce prevăd drept furnizor societatea comercială Nuțu 

Beton S.R.L. nu prezintă confirmarea prin semnătură a operatorului de la instalația de 

cântărire.      

O situație similară a fost identificată și în cazul justificării prezentate de către entitate 

a modului de utilizare a sumei de 8.000 lei repartizată unității administrativ-teritoriale 

comuna Ruginoasa prin H.G. nr. 563 din 24.07.2018 din Fondul de intervenție la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor 

calamităților naturale produse în perioada martie – mai 2018. 

Printr-un referat neînregistrat și nedatat, viceprimarul de la acea dată , prezintă 

necesitatea efectuării de profilări ale căilor de rulare pe anumite porțiuni de drum, balastarea 

lor, precum și curățarea de șanțuri, ca urmare a viiturilor ce au determinat acumularea de 

cantități considerabile de mâl și afectarea platformei drumurilor. 

Lucrările de refacere ale obiectivelor pentru care a fost acordată finanțarea de la 

bugetul de stat au fost efectuate de către același executant, S.C. Andalex Transcom S.R.L., tot 

în baza contractului nr. 2179/2 din 20.07.2018.  

Recepția lucrărilor a fost atestată de o comisie, fiind întocmit Procesul verbal de 

recepție nr. 3691 din 14.12.2018. 

Facturarea lucrărilor s-a realizat în data de 14.12.2018 prin emiterea de către S.C. 

Andalex Transcom S.R.L. a facturii fiscale nr. 30 în valoare totală de 15.743,7 lei, achitată cu 

ordinul de plată nr. 305 din 18.12.2018. Factura fiscală nr. 30 din 14.12.2018 are anexate un 

număr de 7 bonuri de transport (10-16) aferente perioadei 23.07-31.07.2018, 01.08-

09.08.2018, 13.08-22.08.2018, 23.08-31.08.2018, 03.09-05.09.2018, 10.09-12.09.2018, 

05.10-20.10.2018 prin care domnul viceprimar confirmă un număr de 135 de ore de 

funcționare a buldoexecavatorului închiriat pentru lucrări de ”profilat drumuri, curățat 

șanțuri și strâns gunoiul la groapa de gunoi Ermina”. 

Din consultarea și analiza documentelor puse la dispoziție de către entitate drept 

justificare a modului de utilizare a sumei de 8.000 lei alocate din Fondul de Intervenție la 

dispoziția Guvernului, reies următoarele: 

- referatul de necesitate întocmit de către domnul viceprimar  nu prevede o estimare a 

lucrărilor; 

- procesul verbal de recepție nr. 3691 din 14.12.2018 prevede în mod general 

efectuarea de ”Lucrări de profilat drumuri, curățat șanțuri, curățat gunoi cu buldoexcavator, 

drumuri vicinale și comunale – 135 ore de funcționare” fără a fi specificate în mod clar 

sectoarele de drum, cu dimensiunile aferente, pentru care s-au recepționat lucrările, astfel 

încât, în mod implicit, nu s-a făcut referire în mod expres la cele patru obiective pentru 

refacerea cărora s-au alocat suma de 8.000 lei prin H.G. nr. 563 din 2018. 

- facturarea lucrărilor nu a avut la bază un deviz de lucrări. 
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- deși în Procesul-verbal nr. 186 din 27.06.2018 privind constatarea și evaluarea 

pagubelor produse în comuna Ruginoasa ca urmare a precipitațiilor înregistrate în data de 

16.06.2018 precum și în Procesul-verbal nr. 253 din 05.07.2018 privind constatarea și 

evaluarea pagubelor produse în comuna Ruginoasa ca urmare a precipitațiilor înregistrate în 

data de 15.06 – 02.07.2018 s-a estimat a fi necesară o cantitate de 200 mc balast, entitatea nu 

a prezentat documente care să ateste achiziția de agregate, fiind facturată exclusiv 

contravaloarea a ”135 ore de funcționare”. 

Se reține încălcarea dispozițiilor art. 14 alin. (2) și (3), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1) 

și alin. (2) lit. c), art. 51 alin. (3), art. 54 alin. (5) din Legea nr. 273/2006, pct. 1-4 din 

O.M.F.P. nr. 1792/2002, art. 5 alin. (1) din OG nr.119/1999. 

Valoarea erorii constatate este 62.641,43 lei. 

Cu privire la această constatare entitatea a formulat obiecțiuni prin care se 

susţine: ”Lipsa personalului calificat au determinat întocmirea mai puțin ”pertinentă” a 

referatelor de necesitate și a Proceselor verbale de recepție. Intradevăr sunt mai multe 

inadvertențe în hârtiile noastre(nu am specialiști și personal calificat în primărie, în recepții 

și asta generază caracterul formal), dar asta nu înseamnă că pe teren, în realitate, lucrarea 

nu este executată și nu a necesitat materiale și consum de manoperă. 

Comisia de recepție s-a deplasat pe teren pentru a întocmi recepția la nivelul lor de 

cunoștințe, recepția demonstrând respectarea contractului de prestări servicii încheiat cu S.C 

Andalex Transcom S.R.L. Bonurile de transport emise de societatea prestatatoare semnate de 

președintele comisiei confirmă situația faptică ce a rezultat în urma deplasării pe teren. 

În condițiile în care s-a întârziat cu recepția lucrărilor(vă rog să țineți cont de 

perioada în care aceasta a fost făcută, când situația pandemică COVID-19 nu ne permitea 

deplasarea ) și s-au efectuat din eroare unele plăți în avans, considerăm că ne sunt 

imputabile sumele reprezentând penalități, dar nu considerăm că trebuie imputate alte sume. 

Calculele dumneavoastră în funcție de Notele de cântar de la o terță persoană, alta 

decât cea aflată în relație contractuală cu noi nu prezintă relevanță. 

Lucrărire au fost efectuate, se pot observa și acum printr-o simplă deplasare în teren, 

au fost recepționate și în consecință achitate conform contractului și documentelor 

justificative. 

Faţă de cele prezentate în obiecţiuni menţionăm:  

Susținerile ordonatorului de credite expuse în obiecțiunile formulate nu sunt de natură 

a modifica constatarea privind efectuarea de plăți fără existența documentelor justificative, 

întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea sumelor datorate, în ceea ce 

privește sumele achitate către operatorul economic S.C. Andalex Transcom S.R.L. pentru 

lucrări de balastare a drumurilor comunale, având în vedere următoarele considerente: 

- unul dintre aspectele esențiale avute în vedere în fundamentarea abaterii de la 

legalitate și regularitate consemnate la acest punct a vizat efectuarea de plăți pentru diverse 
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cantități de balast, în lipsa documentelor justificative, întocmite conform legii, prin care să se 

ateste cu certitudine realitatea și exactitatea cantităților recepționate efectiv, respectiv lipsa 

tichetelor de cântar completate cu date esențiale în conformitate cu prevederile H.G. nr. 

1373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe 

drumurile publice din România. Acest act normativ prevede ca ”Tichetul de cântar eliberat 

de instalațiile de cântărire va fi semnat și ștampilat de furnizor și va conține toate elementele 

de personalizare prevăzute in anexa nr. 2” și anume: ”Tichetul de cantar eliberat de 

instalația de cântărire a vehiculelor rutiere trebuie să conțină: 

a) denumirea si datele de identificare ale furnizorului; 

b) numărul tichetului; 

c) data si ora efectuării cantăririi, data si ora tipăririi tichetului de cântar; 

d) amplasamentul punctului de incarcare; 

e) codul instalatiei si tipul cantaririi; 

f) numarul de inmatriculare sau inregistrare al vehiculului cantarit/incarcat; 

g) masa totala inregistrata prin cantarirea vehiculului sau masa totala a bunurilor 

divizibile incarcate, in cazul instalatiilor de cantarire montate pe utilajul de incarcat; 

h) tipul si natura bunurilor divizibile transportate” 

Ori, din analiza tichetelor de cântar anexate facturilor fiscale nr. 49 din 2019 și nr. 1 

din 20.02.2020, ce îl prevăd ca furnizor pe S.C. Nuțu Beton S.R.L., se constată că toate aceste 

note de cântar nu îndeplinesc calitatea de document justificativ a cantității de balast 

menționate, în condițiile în care, fie au prevăzută drept ”0:00” ora primei și celei de-a doua 

cântăriri, fie nu mai apare deloc ora cântăririlor. De asemenea, este greu de crezut că în 

realitate cantitatea de agregate naturale cântărite nu ar suferi nicio variație de la o cântărire la 

alta, astfel încât toate notele de cântar și avizele de însoțire a mărfii aferente autovehiculului 

NT-03-AND prevăd, fără variație, aceeași cantitate fixă de sort 16-25 mm, respectiv 15300 

kg (prima cântărire 14600 kg, a doua cântărire 29900 kg) și toate notele de cântar și avizele 

de însoțire a mărfii aferente autovehiculului NT-78-DDP prevăd, fără variație, aceeași 

cantitate fixă de sort 16-25 mm, respectiv 8000 kg (prima cântărire 7900 kg, a doua cântărire 

15900 kg). Mai mult decât atât, niciunul dintre notele de cântar ce prevăd drept furnizor 

societatea comercială Nuțu Beton S.R.L. nu prezintă confirmarea prin semnătură a 

operatorului de la instalația de cântărire. Aceste aspecte induc ideea că tichetele de cântar nu 

confirmă realitatea încărcăturilor transportate și prin urmare semnarea de către președintele 

comisiei a bonurilor de transport îmbracă un caracter formal, nicidecum de confirmare a 

situației faptice. 

- U.A.T.C. nu și-a îndeplinit obligația prevăzută de H.G. nr. 1373/2008 privind 

reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din 

România cu privire la recepționarea bunurilor divizibile distribuite folosind rețeaua de 

drumuri publice, respectiv ”a) sa nu permita intrarea in punctul de descarcare a vehiculelor 
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fara tichet de cantar eliberat de furnizor sau cu depasiri ale masei totale maxime admise in 

circulatie, corespunzatoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul spre 

punctul de descarcare, dupa caz; b) sa tina evidenta tichetelor de cantar eliberate de 

furnizor, pentru bunurile divizibile receptionate, precum si corespondenta acestora cu 

evidentele contabile privind bunurile divizibile receptionate pentru o perioada de minimum 5 

ani de la eliberare”. 

- Susținerea potrivit căreia ”Lucrărire au fost efectuate, se pot observa și acum printr-

o simplă deplasare în teren” nu poate fi reținută în condițiile în care nu au fost întocmite 

devize de lucrări cu specificația locației acestora, iar prin referatele de necesitate și prin 

procesele verbale de recepție formal întocmite nu sunt specificate date exacte privind 

amplasamentul și suprafața pe care s-ar fi efectuat lucrări, care să permită identificarea 

acestora în teren. Mai mult decât atât, entitatea a decontat ulterior anului 2019 și alte lucrări 

de reparații ale rețelei de drumuri comunale prin balastare, astfel încât nu s-ar putea realiza o 

separare a acestora. 

- Entitatea nu a prezentat în timpul acțiunii de audit financiar și nici cu ocazia 

formulării prezentelor obiecțiuni factura nr. 49 din 2019 emisă de S.C. Andalex Transcom 

S.R.L. în original. 

- Afirmația potrivit căreia ”În condițiile în care s-a întârziat cu recepția lucrărilor(vă 

rog să țineți cont de perioada în care aceasta a fost făcută, când situația pandemică COVID-

19 nu ne permitea deplasarea ) și s-au efectuat din eroare unele plăți în avans, considerăm 

că ne sunt imputabile sumele reprezentând penalități, dar nu considerăm că trebuie imputate 

alte sume.” nu poate fi considerată pertinentă în condițiile în care bonurile de transport 

anexate facturilor fiscale nr. 49 din 2019 și nr. 1 din 20.02.2020 datează din intervalul 

11.11.2019-21.12.2019. 

 

  18. Efectuarea de cheltuieli nelegale/interzise prin actele normative în vigoare. 

Pe baza statelor de plată lunare corelate cu plățile aferente drepturilor salariale, 

derulate în numerar și prin viramente, s-au constatat situații de nerespectare a reglementărilor 

legale aplicabile privind decontarea cheltuielilor bugetare.   

În mod concret, a fost identificată efectuarea, cu caracter de continuitate, aproape 

lunar, în intervalul 2018-2020, de plăți nelegale aferente cheltuielilor de personal prin ridicări 

de numerar din conturile de cheltuieli deschise la Trezoreria operativă Roman (paragraf 

51.02.01.03 – ”Autorități executive”), în sume excedentare valorii cumulate a drepturilor 

salariale nete ce urmau a fi achitate angajaților entității, reflectate prin statele de plată lunare. 

Pentru respectivele sume entitatea nu a prezentat niciun înscris care să justifice 

legalitatea și regularitatea eliberării de numerar din casierie, nefiind nici depuse înapoi în 

conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare.  
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În ceea ce privește evidența și păstrarea numerarului, precum și a controlului 

respectării disciplinei de casă, de subliniat este faptul că în intervalul 2018-2020, contrar 

prevederilor legale, nu a fost efectuat de către conducătorul compartimentului buget-

contabilitate niciun control inopinat al casieriei cu scopul verificării concordanței dintre 

soldul scriptic și cel faptic, a documentelor de casă, precum și a modului de completare a 

Registrului de casă. 

De asemenea, s-au constatat deficiențe grave legate de supervizarea operațiunilor 

derulate prin casierie, nefiind verificate în aceeaşi zi sau cel târziu a doua zi, documentele de 

încasări şi plăți predate de casier, precum şi dacă soldul înscris în registrul de casa este 

stabilit corect. 

Se reține încălcarea dispozițiilor art. 14 alin. (2) și (3), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1) 

și alin. (2) lit. c), art. 51 alin. (3), art. 54 alin. (5) din Legea nr. 273/2006, pct. 5.4.6 din 

Ordinul nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, art. 5 alin. 

(7), art. 5^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi 

utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

201/2003, art. 5, art. 9, art. 17, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 39, art. 40, 

art.41, art. 42, art. 46, art. 51 şi art. 52 din Decretul nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea 

Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste, pct. 1-4 din O.M.F.P. nr. 

1792/2002, art. 5 alin. (1) din OG nr.119/1999. 

Valoarea erorii constatate este de 101.497 lei. 

Cu privire la această constatare entitatea a formulat obiecțiuni prin care se 

susţine: ”(...) vă aducem la cunoștință că au fost recuperate debite ce au prejudiciat bugetul 

local al comunei astfel: 

- suma de 28.398 lei contravaloare plăți aferente cheltuielilor de personal în anul 

2018; 

- suma de 20.138 lei contravaloare plăți aferente cheltuielilor de personal în anul 

2020.” 

Faţă de cele prezentate în obiecţiuni menţionăm: se reține demersul întreprins de către 

U.A.T.C. Ruginoasa în vederea recuperării parțiale a sumei de 48.536 lei din prejudiciului 

total în valoare de 101.497 lei constatat ca urmare a efectuării acțiunii de audit financiar. Se 

impune însă mențiunea că sumele recuperate nu au fost corect depuse în contul corespunzător 

de cheltuieli bugetare aferente alineatului 85.01.01 ”Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local” aferent paragrafului 

bugetar 51.02.01.03.  
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Urmare a încasării sumei de 48.536 lei, valoarea actualizată a sumelor de recuperat de 

către entitate, reprezentând plăți nelegale aferente cheltuielilor de personal, peste nivelul 

salariilor nete cuvenite, va fi de 52.961 lei.  

 

19 . Nerespectarea prevederilor legale privind operatiunile de concesionare si/sau 

inchiriere de bunuri proprietate publică. 

Urmare a verificărilor efectuate asupra modalităților de exercitare a dreptului de 

proprietate publică al unității administrativ-teritoriale comuna Ruginoasa, s-a constatat 

expirarea perioadei de valabilitate pentru următoarele contracte: 

- contractul de închiriere nr. 3008/31.08.2010 încheiat cu S.C. Andalex Transcom 

S.R.L., având ca obiect închirierea unui teren din intravilanul comunei Ruginoasa în suprafață 

de 787,50 m.p. pentru o perioadă de 10 ani cuprinsă între 01.09.2010 – 31.08.2020; 

- contractul de închiriere nr. 1077/25.07.2005 încheiat cu A.F. Tanasă (în prezent 

Tanasă Ioan I.I.), având ca obiect închirierea unei suprafețe de 1.311,70 m.p., din care 371 

m.p. ocupați de cădiri, 310,70 m.p. ocupați de copertine și 630 m.p. ocupați de curte, pentru o 

perioadă de 15 ani cuprinsă între 25.07.2005 – 24.07.2020. 

Având în vedere situația faptică potrivit căreia suprafețele menționate mai sus sunt în 

continuare în folosința vechilor chiriași, se constată nerespectarea de către U.A.T.C. 

Ruginoasa a prevederilor legale privind exercitarea dreptului de proprietate publică prin 

concesionare și închiriere a bunurilor imobile din domeniul public. 

Se reține încălcarea dispozițiilor art. 289 alin. (1), art. 297, art. 349 din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

 

Pentru înlăturarea deficiențelor de mai sus, în baza prevederilor Legii nr. 94/1992, 

republicată, şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților specifice 

Curţii de Conturi, precum, şi valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin 

Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014, directorul adjunct al camerei de conturi, 

potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 94/1992, republicată, şi ale pct. 174 din 

regulamentul sus-menționat, 

 

I. Potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 94/1992, republicată și ale pct. 174 din 

regulamentul sus-menționat, 

 

DECIDE: 

 

Înlăturarea  conform  prevederilor  art.  43  lit.  c)  din  Legea  nr.  94/1992, 

republicată  a  neregulilor  în  activitatea  financiar-contabilă  și/sau  fiscală  controlată, astfel: 
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1. Dispunerea măsurilor în vederea respectării reglementărilor legale referitoare la 

fundamentarea rectificărilor bugetare  în strictă corelare cu posibilitățile reale de realizare a 

veniturilor estimate.  

(pct.A.1.1 din procesul verbal de constatare și pct. 1 din decizie) 

Termen de implementare: 21.03.2022 

  2. Dispunerea de măsuri în vederea publicării pe pagina de internet a U.A.T.C. 

Ruginoasa a tuturor documentelor şi informaţiilor publice obligatorii prevăzute de art.76^1 

din Legea nr.273/2006  și de dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

            (pct.A.5.9. din procesul verbal de constatare și pct.20 din decizie) 

Termen de implementare: 21.03.2022 

 

3. Dispunerea măsurilor în vederea respectării prevederilor art.165, alin. (1) și (2), din 

Legea 207/2015, Codul de procedură fiscală,  referitor la ordinea stingerii obligațiilor fiscale, 

respectiv stingerea cu prioritate a amenzilor contravenţionale individualizate în titluri 

executorii, în ordinea vechimii, indiferent de ordinea indicată de debitori. 

(pct.A.4.1 din procesul verbal de constatare și pct. 3 din decizie) 

Termen de implementare: 21.03.2022 

 

4. Dispunerea de măsuri în vederea organizării și realizării de inspecții fiscale în 

scopul verificării legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității 

îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil, 

respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, precum și a verificării sau stabilirii, 

după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente, stabilirea diferențelor de 

obligații fiscale principale. 

            (pct.A.4.5 din procesul verbal de constatare și punctul 4 din decizie) 

Termen de implementare: 21.03.2022 

 

5. Dispunerea  măsurilor pentru extinderea verificărilor în vederea identificării 

eventualelor  erori din evidența contabilă și fiscală, precum și în vederea efectuării de 

punctaje pentru clarificarea necorelațiilor dintre rămășițele de încasat la finele exercițiului 

bugetar cu datele din evidența contabilă a instituției, astfel încât acestea să reflecte în mod 

real situația creanțelor bugetare rămase de încasat. 

(pct.A.2.3 din procesul verbal de constatare și pct. 5 din decizie) 

Termen de implementare: 21.03.2022 

 

6. Dispunerea de măsuri în vederea organizării și exercitării controlului financiar 

preventiv propriu în conformitate cu prevederilor legale, asupra asupra tuturor operaţiunilor 

cu impact financiar asupra fondurilor publice şi a patrimoniului public. 
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(pct.A.3.1 din procesul verbal de constatare și pct. 7 din decizie) 

Termen de implementare: 21.03.2022 

 

7. Dispunerea de măsuri în vederea implementării activității de control intern în cadrul 

entității, conform prevederilor din OSGG nr.600/2018. 

(pct.A.3.2 din procesul verbal de constatare și pct. 8 din decizie) 

Termen de implementare: 21.03.2022 

 

8. Dispunerea măsurilor  în vederea extinderii verificărilor asupra modului de stabilire 

și încasare a impozitului pe clădirile cu destinație mixtă, precum și urmărirea și încasarea 

veniturilor suplimentare în sumă de 1.108 lei, la care se adaugă majorări de întârziere 

calculate până la încasarea efectivă a debitului.       

(pct.A.4.2 din procesul verbal de constatare și punctul 9 din decizie) 

Termen de implementare: 21.03.2022 

 

9. Dispunerea de măsuri în vederea aplicării şi/sau continuării acțiunilor de executare 

silită, în totalitate, gradual, la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală, în vederea 

stingerii integrale a creanţelor fiscale ale bugetului comunei, urmărirea periodică a gradului 

de încasare a veniturilor de către ordonatorul principal de credite, întocmirea dosarelor de 

insolvabillitate precum și a  documentației aferente sesizării instanțelor judecătorești pentru a 

obține înlocuirea amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități 

în folosul comunității, acolo unde este cazul. 

(pct.A.4.3 din procesul verbal de constatare și punctul 10 din decizie) 

Termen de implementare: 21.03.2022 

 

10. Dispunerea măsurilor în vederea efectuării operațiunii de inventariere în 

conformitate cu prevederile Ordinului nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii. 

(pct.A.5.1 din procesul verbal de constatare și punctul 12 din decizie) 

Termen de implementare: 21.03.2022 

 

11. Dispunerea de măsuri în vederea respectării concordantei dintre natura 

cheltuielilor si subdiviziunea, respectiv secțiunea din bugetul aprobat de la care se efectuează 

plata. 

(pct.A.5.2 din procesul verbal de constatare și punctul 13 din decizie) 

Termen de implementare: 21.03.2022 
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12. Dispunerea măsurilor  în vederea concesionării și închirierii bunurilor imobile 

proprietate publică aflate în folosința persoanelor fizice /juridice, conform reglementărilor 

legale. 

            (pct.A.5.10. din procesul verbal de constatare și pct.19 din decizie). 

Termen de implementare: 21.03.2022 

 

13. Dispunerea de măsuri în vederea respectării prevederilor legale privind 

organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului aflat în administrare, la ordonatorul 

terțiar de credite, Școala Gimnazială ”Nicolae Apostol” Ruginoasa. 

(pct.B.1. din procesul verbal de constatare și pct.6.a din decizie)  

Termen de implementare: 21.03.2022 

14. Dispunerea de măsuri în vederea respectării prevederilor legale privind 

constituirea, reținerea, actualizarea și înregistrarea în evidența contabilă a garanţiilor 

materiale în numerar ale gestionarilor și ale persoanelor responsabile de operațiunile de casă, 

la ordonatorul terțiar de credite, Școala Gimnazială ”Nicolae Apostol” Ruginoasa. 

 (pct.B.2. din procesul verbal de constatare și pct.6.b din decizie). 

Termen de implementare: 21.03.2022 

 

II. Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicată și ale pct. 

174 din regulamentul sus menționat, 

 

DECIDE: 

 

Aplicarea  următoarelor  măsuri  pentru  stabilirea  întinderii  prejudiciilor  şi 

recuperarea acestora: 

1. Dispunerea măsurilor în vederea stabilirii întinderii și recuperării prejudiciului 

constatat la audit în sumă de 118.164 lei,  cauzat de nedepunerea în termen a încasărilor din 

impozite și taxe la trezorerie, având în vedere faptul că până la data prezentei decizii a fost 

recuperată suma de 24.932 lei. 

(pct.A.4.4 din procesul verbal de constatare și punctul 11 din decizie) 

Termen de implementare: 21.03.2022 

 

2. Dispunerea măsurilor în vederea stabilirii întinderii și recuperării prejudiciului 

constatat la audit în sumă de 23.305 lei,  cauzat de stabilirea eronată a drepturilor salariale. 

(pct.A.5.3 din procesul verbal de constatare și pct.14 din decizie) 

Termen de implementare: 21.03.2022 
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3. Dispunerea măsurilor în vederea stabilirii întinderii și recuperării prejudiciului 

constatat la audit în sumă de 26.401 lei, cauzat de efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii 

fără contraprestație.           

(pct.A.5.5 din procesul verbal de constatare și punctul 16 din decizie) prestație 

Termen de implementare: 21.03.2022 

 

4. Dispunerea măsurilor în vederea stabilirii întinderii și recuperării prejudiciului 

constatat la audit în sumă de 62.641 lei, reprezentând efecuarea de plăti fără existența 

documentelor justificative.  

(pct.A.5.7 din procesul verbal de constatare și punctul 17 din decizie) 

Termen de implementare: 21.03.2022 

 

5. Dispunerea măsurilor în vederea stabilirii întinderii și recuperării prejudiciului 

constatat la audit în sumă de 101.497 lei,  reprezentând plăți nelegale, având în vedere faptul 

că până la data prezentei decizii a fost recuperată suma de 48.536 lei. 

           (pct.A.5.8 din procesul verbal de constatare și punctul 18 din decizie) 

Termen de implementare: 21.03.2022 

 

Pe lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneți și orice alte măsuri pe 

care le considerați necesare pentru remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi 

în urma acțiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de audit intern în 

urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin decizie de Curtea de Conturi. 

Despre  măsurile  luate  și rezultatele  obținute  ne  veți  comunica  la  termenele 

prevăzute pentru realizarea acestor măsuri. 

La expirarea termenelor stabilite prin decizie pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor 

dispuse, structura de specialitate poate efectua verificarea, fără o notificare prealabilă. 

În termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conducătorul entității 

verificate poate depune/transmite contestație împotriva unor măsuri din decizie sau a 

termenelor stabilite pentru realizarea acestora, la Camera de Conturi a judetului Neamt, Str. 

Petru Movila nr. 115, Mun.  Piatra Neam, Cod 610094. 

Analiza  eventualei  contestații  se  face  de  către  Comisia  de  soluționare  a 

contestațiilor constituită la nivelul Curții de Conturi, în conformitate cu prevederile pct. 213 

din regulamentul menționat mai sus.  

(1) Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de către 

conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune şi se 

pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an, sau cu amendă. 
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(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amenda, 

conform prevederilor art. 64 din Legea nr. 94/1992, privind organizarea și funcționarea Curții 

de Conturi, republicată. 

În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii deciziei, aveți obligativitatea de 

a prezenta Consiliului Local al UATC Ruginoasa o copie de pe raportul de audit și o copie 

de pe prezenta decizie. După prezentarea/transmiterea acestora, ne veți informa în scris cu 

privire la  îndeplinirea acestei obligații. 

 

Director adjunct, 

Teodor Rusu 

 

Data emiterii: 27.09.2021 

 


