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ÎNCHEIERE 

Nr. 7 din 28.10.2021 

 

În baza prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de 

Conturi, republicată, și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților 

specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, 

aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155/2014, publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 547 din 24.07.2014, Comisia de soluționare a contestațiilor 

constituită din: 

Trifan Iuliana,   Presedinte 

Baroi Oana Maria,   Membru 

Gradinaru Maria Elena,  Membru 

Examinând contestația nr. nr. 3081 din 11.10.2021 înregistrată la Camera de Conturi a 

judetului Neamt sub nr. 43019 din 11.10.2021 formulată de U.A.T.C. Ruginoasa împotriva 

Deciziei nr. 21 din 27.09.2021 emisă de către Camera de Conturi a judetului Neamt, ca 

urmare a acțiunii de audit Audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale 

Unitatii Administrativ Teritoriale a Comunei efectuate la această entitate în perioada 

19.07.2021 – 20.08.2021. 

 

C O N S T A T Ă 

 

Conducerea U.A.T.C. RUGINOASA, prin dl. Miluc Grigoraș în calitate de  primar, 

prin contestația depusă, solicită anularea totală/parțială a măsurilor dispuse la punctele nr. 16 

și 17 din Decizia nr. 21 din 27.09.2021 emisă de către Camera de Conturi a judetului Neamt, 

pentru acțiunea de audit Audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale 

Unitatii Administrativ Teritoriale a Comunei. 

 

1. Cu privire la măsura dispusă prezentată la pct. 16 din Decizia nr. 21 din 

27.09.2021 (măsura nr. II.3.). 

Prin Raportul de audit/control şi Procesul-verbal de constatare, anexă la Raportul de 

audit/control, s-a reținut că: 

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, 
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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). 

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. 

Valoarea erorii constatate este 26.400,95 lei. 
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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. 

Prin Decizia nr.21 din 27.09.2021, la măsura nr. II.3, s-a dispus: 

,,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’’. 

Entitatea, în calitate de contestatar, prin Contestația depusă, a invocat în principal 

următoarele argumente: 

,,UATC Ruginoasa a fost beneficiara unei cantitati de 1998 mc agregate minerale, 

fiind emis in acest sens Avizul de Gospodarire a apelor pentru situatii exceptionale nr. 

69/12.08.2020 emis de catre Sistemul de Gospodarire a Apelor Neamt pentru exploatarea in 

regim de urgenta a balstului din perimetrul ”Caciulesti 2". 

In baza acestui aviz, a fost incheiat Contractul de prestari servicii cu nr. 

2404/22.07.2020 in baza caruia SC FULL PROGRES SRL a exploatat in mod gatuit in 

perioada august-noiembrie 2020 un volum de 1998 mc agregate minerale. Lucrarile de 

refacere a infrastructurii rutiere afectate de calamitati au facut obiectul contractului de 

executie nr. 4037/486 din 23.11.2020/19.11.2020, incheiat cu SC FULL PROGRES SRL, in 

valoare totala de 99.460,50 lei, conform devizului oferta. In baza contractului de executie si 

a facturilor aferente UAT Ruginoasa a achitat contravaloarea acestora.  

Prestatorul SC FULL PROGRES SRL a inclus in costul contractului si cantitatea de 

1998 mc balast avand in vedere faptul ca materialul folosit nu este acelasi cu cel exploatat in 

temeiul Avizului de Gospodarire. Balastul exploatat in mod gratuit din albia raului Cracau 

nu este utilizabil in mod brut, intrucat este de dimensiuni mari si amestecat cu huma. 

Prestatorul are autorizatie de exploatare din albia raului Cracau, astfel incat, detinand 

agregate proprii spalate si concasate, a folosit propriul material, pe care l-a inclus in pretul 

facturii. La stabilirea pretului contractului, prestatorul a avut in vedere materialul exploatat 

gratuit in contul UAT Ruginoasa.  

Prin urmare, materialul exploatat gratuit nu putea fi folosit la executarea lucrarilor, 

intrucat ar fi presupus operatiuni de spalare, concasare etc, fiind folosit material cu 

caracteristici proprii pentru astfel de lucrari, cel gratuit fiind avut in vedere la devizul 

oferta.In concluzie, UAT Ruginoasa nu a decontat bunuri si servicii fara contraprestatie, 

facturile achitate reflectand realitatea faptica a bunurilor livrate si a serviciilor prestate.’’ 

Comisia a analizat punctul de vedere al entității prezentat în Contestația înregistrată 

sub nr.3081/43019 din 11.10.2021, aspectele prezentate în Raportul de audit financiar și în 
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Procesul verbal de constatare, anexă la Raportul de audit financiar, precum și prevederile 

legale aplicabile în acest domeniu, constatând următoarele: 

- în conformitate cu datele înscrise în Avizul de gospodărire a apelor pentru situații 

excepționale nr.69/12.08.2020, UATC Ruginoasa a depus la Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Neamț documentația tehnică nr. 4417/23.07.2020, 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”.  

Prin documentul anterior menționat se precizează faptul că: ”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 în timpul misiunii de audit financiar, fiind transmis însă ca anexă la 

prezenta contestație. 

Analizându-se documentul înaintat, comisia constată faptul că, contractul 

nr.2404/22.07.2020 prezintă numeroase vicii de completare, cum ar fi:  

- deși părțile contractante sunt Comuna Ruginoasa și SC Full Progres SRL, la clauza 

contractuală de la pct.4 – Obiectul și prețul contractului se face referire la: ”(...) constatarea 

și evaluarea pagubelor produse în comuna Girov”; 

- prețul contractului, element esențial al unui contract, nu este specificat în mod 

explicit, fiind inserată mențiunea la clauza contractuală de la pct.4.2 că ”este conform 

situațiilor de lucrări aprobate și a fișelor de consum înregistrate”; 

- contractul prezentat cu ocazia contestației nu poartă viza de control financiar 

preventiv propriu. 

Nefiind prezentate documente prin care să se dovedească înregistrarea acestui 

document în evidența contabilă a entității auditate, situațiile de lucrări aferente lucrărilor 

prestate, confirmate de reprezentanții legali ai entității, dovada plății serviciilor prestate, 

comisia nu poate lua în considerare contractul de prestări servicii nr. 2404/22.07.2020 și 

consideră că simpla prezentare a acestuia nu este 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. 

- referitor la contractul de execuție nr. 4037/486 din 23.11.2020/19.11.2020, entitatea 

auditată nu a procedat la punerea la dispoziția executantului lucrării  a  documentației 

tehnico-economice în baza căreia acesta trebuia să întocmească devizul-ofertă,  ci  a acceptat 
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tacit modul de fundamentare a prețului contractului realizată de către executantul lucrării, 

fără a avea propria analiză a modului de estimare a valorii contractate și decontate, în final. 

- prejudiciul constatat și consemnat în procesul verbal de constatare a fost cuantificat 

avându-se  în vedere în mod exclusiv doar cantitatea de 1.998 mc de balast exploatată în mod 

gratuit din albia râului Cracău în baza Avizului de gospodărire a apelor pentru situații 

excepționale obținut de către Comuna Ruginoasa ca urmare a documentației depuse de 

aceasta, chiar dacă conform situațiilor de lucrări a fost decontată o cantitate mai mare de 

balast.  

Astfel, în condițiile în care agregatele naturale au fost exploatate în mod gratuit de 

către executant, autoritatea contractantă ar fi trebuit să deconteze la articolul de 

deviz RpDA10A% în mod exclusiv componentele de transport și manoperă (aferentă 

operațiunilor de spălare și concasare menționate în contestația formulată), fără componenta 

material. 

În concluzie, având în vedere argumentele mai sus menționate, Comisia de 

soluționare a contestațiilor va respinge contestația formulată împotriva măsurii II.3 

dispuse prin Decizia nr.21/27.09.2021. 

 

2. Cu privire la măsura dispusă prezentată la pct. 17 din Decizia nr. 21 din 

27.09.2021 (măsura nr. II.4). 

Prin Raportul de audit/control şi Procesul-verbal de constatare, anexă la Raportul de 

audit/control, s-a reținut că: 

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: 
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- 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 

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”) 
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- 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); 

- 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. 
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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. 

- 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. 

Prin Decizia nr.21 din 27.09.2021, la măsura nr. II.4, s-a dispus:  

,,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 
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Entitatea, în calitate de contestatar, prin Contestația depusă, a invocat în principal 

următoarele argumente: ,,Si aceasta masura solicitam a fi inlaturata intrucat platile au fost 

realizate in conformitate cu Contractul de furnizare si prestari servicii 2179/2 incheiat cu SC 

Andalex Transcom SRL, a facturilor ficale emise in temeiul acestora insotite de notele de 

cantar, procesele verbale de receptie, aviz de insotire si nota de cantarire. 

Auditorii Camerei de Conturi Neamt sustin in Decizia contestata faptul ca platitele 

pentru anumite cantitati de balast au fost realizate in lipsa documentelor justificative, 

respectiv tichetele de cantar anexate facturilor fiscale nr. 49/2019 si 1/20.02.2020 nu 

indeplinesc conditiile prevazute de HG 1373/2008. Mai sustin acestia ca UAT Ruginoasa, in 

calitate de beneficiar, nu ar fi trebuit sa permita intrarea in punctul de descarcare a 

vehiculelor fara tichet de cantar. Ori, prestatorul avea asupra sa tichetele de cantar, notele 

de cantar si avizul de insotire a marfii. Tichetele de cantar aveau inscrise mentiunile 

prevazute de HG 1373/2008, astfel incat beneficiarul nu ar fi putut obiecta cu privire la 

realitatea acestora.  

Eventualele nereguli, erori din tichetele de cantar sunt imputabile emitentului. UAT 

Ruginoasa nu ar fi putut interzice intrarea la punctul de descarcare atata vreme cat notele 

de cantar si tichetele de cantar aveau mentiunile prevazute de lege. Doar in ipoteza in care 

ar fi lipsit in totalitate aceste documente justificative UAT Ruginoasa ar fi fost in masura sa 

interzica accesul. Deasemenea si celelalte documente justificative indeplinesc conditiile de 

legalitate, motiv pentru care va solicitam sa reveniti asupra masurii nr. 4 (pct. 17 din 

Decizie)’’. 

Comisia a analizat punctul de vedere al entității prezentat în Contestația înregistrată 

sub nr.3081/43019 din 11.10.2021, aspectele prezentate în Raportul de audit financiar și în 

Procesul verbal de constatare, anexă la Raportul de audit financiar, precum și prevederile 

legale aplicabile în acest domeniu, constatând următoarele: 

- cu toate că au fost identificate deficiențe de completare a tichetelor de cântar anexate 

facturilor fiscale nr. 49 din 2019 și nr. 1 din 20.02.2020, se consideră că acestea îndeplinesc 

totuși calitatea de document justificativ a cantității de balast menționate; 

- se menține deficiența asupra faptului că nu au fost întocmite devize de lucrări cu 

specificația locației acestora, iar prin referatele de necesitate și prin procesele verbale de 

recepție întocmite nu sunt specificate date exacte privind amplasamentul și suprafața pe care 

s-ar fi efectuat aceste lucrări de balastare, care să permită identificarea cu ușurinnță a acestora 

la fața locului.  

În concluzie, având în vedere argumentele prezentate anterior, Comisia de 

soluționare a contestațiilor va admite parțial contestația formulată împotriva măsurii 
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II.4 dispuse prin Decizia nr.21/27.09.2021, în sensul că măsura II.4 va avea următorul 

conținut: 

”Dispunerea de măsuri în vederea efectuării inventarierii și corelării drumurilor 

(locațiilor) unde au fost realizate lucrările de reparații, cu cantitățile de lucrări de balastare 

realizate”. 

 

Având în vedere cele arătate mai sus, Comisia de soluționare a contestațiilor 

 

D I S P U N E 

 

- respinge contestația formulată împotriva măsurii II.3 dispuse prin Decizia 

nr.21/27.09.2021 

- admite parțial contestația formulată împotriva măsurii II.4 dispuse prin Decizia 

nr.21/27.09.2021 

 

Împotriva hotărârii formulate prin prezenta încheiere de către Comisia de soluționare 

a contestațiilor, conducătorul entității verificate poate sesiza secția de contencios 

administrativ şi fiscal a tribunalului/curții de apel în a cărui/cărei rază teritorială se află sediul 

entității verificate, potrivit prevederilor pct. 223 lit. e) din regulament, în termen de 15 zile 

calendaristice de la data confirmării de primire a încheierii transmise prin poștă. 

 

Emisă în ședință astăzi, 28 octombrie 2021 

 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor, 

Trifan Iuliana,   Presedinte 

Baroi Oana Maria,   Membru 

Gradinaru Maria Elena,  Membru 

 

 

Întocmit, 

Bobos Aiana Stefania,  Secretar 

 

 

 


