GaurÄƒ de peste 7 milioane lei Ã®n bugetele primÄƒriilor
ArgeÅŸ
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SÄƒptÄƒmâna trecutÄƒ, Curtea de Conturi a României a fÄƒcut publice rapoartele întocmite în urma misiunilor de audit efec
parcursul anului 2018 la instituÅ£iile publice. Din ciclul toate-s vechi ÅŸi nouÄƒ toate, nici din acest raport nu lipsesc
neregulile legate de gestionarea banilor publici, dovadÄƒ cifrele mari consemnate la capitolul prejudicii sau abateri financiarcontabile. DacÄƒ este vorba despre incompetenÅ£Äƒ, dezinteres sau, dimpotrivÄƒ, despre interese obscure care sÄƒ justifice
deficienÅ£ele majore din gestionarea bugetelor locale - asta rÄƒmâne sÄƒ stabileascÄƒ instituÅ£iile statului abilitate în acest
PânÄƒ atunci, însÄƒ, ?Ancheta? vÄƒ prezintÄƒ, succint, principalele concluzii ale inspectorilor de conturi în urma controalelo
efectuate la administraÅ£iile publice locale din ArgeÅŸ.

Din verificÄƒrile efectuate asupra situaÈ›iilor financiare întocmite la 31.12.2017 la cele 54 entitÄƒÅ£i supuse
auditului/controlului pânÄƒ la data raportului, au rezultat venituri totale suplimentare estimate la 12.004.000 lei, din care
1.607.000 lei accesorii fiscale, precum ÅŸi prejudicii totale de 7.180.000 lei, din care 47.000 lei majorÄƒri de întârziere.
În rapoartele de control ÅŸi procesele-verbale de constatare întocmite s-au reÅ£inut abateri financiar-contabile de la legalitate
ÅŸi regularitate, precum ÅŸi cazuri de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienÅ£Äƒ ÅŸi eficacitate în utilizarea
fondurilor publice ÅŸi în administrarea patrimoniului public ÅŸi privat al unitÄƒÅ£ilor administrativ-teritoriale, cuantificate
nivel estimat de 95.350.000 lei.
Aspectele ÅŸi sumele estimate ale abaterilor constatate au fÄƒcut obiectul recomandÄƒrilor formulate operativ precum È™i
mÄƒsurilor transmise prin decizii, în cazul celor neremediate în timpul misiunii de audit, în vederea înlÄƒturÄƒrii acestora sa
stabilirii întinderii prejudiciilor ÅŸi dispunerea mÄƒsurilor pentru recuperarea acestora.
Din totalul plÄƒÅ£ilor realizate de instituÅ£iile publice argeÅŸene verificate în cadrul misiunilor de audit ale CurÅ£ii de Co
care se ridicÄƒ la aproape 1,7 miliarde de lei noi, cei mai mulÅ£i bani în 2017, reprezentând 45,1%, au fost folosiÅ£i pentru
plata salariilor bugetarilor. Celelalte plÄƒÅ£i au vizat bunuri ÅŸi servicii (17,5 %), cheltuieli de capital (15,3 %), asistenÅ£Ä
socialÄƒ (10,3 %), transferuri (5,4 %), în vreme ce pentru proiecte cu finanÅ£are din fonduri externe nerambursabile au ajuns
doar 0,4 % din banii publici. Restul de 6% au acoperit alte cheltuieli (subvenÅ£ii, dobânzi, rambursÄƒri de credite etc.)

PiteÅŸti

PrimÄƒria PiteÅŸti a primit anul trecut în douÄƒ etape vizita inspectorilor de conturi, pe lângÄƒ controlul clasic fiind efectua
audit privind fondurile alocate în perioada 2002-2016 pentru construirea sÄƒlilor de sport. La capitolul abateri financiarcontabile, s-a consemnat plata sumei de 3.823 lei, reprezentând lucrÄƒri decontate, dar neexecutate la obiectivul de investiÈ›ii
?Reabilitare È™i modernizare CÄƒmin È˜colar - Colegiul Economic Maria Teiuleanu?, suma fiind recuperatÄƒ integral. Nere
au fost descoperite ÅŸi în ceea ce priveÅŸte acordarea unor drepturi salariale care, în opinia inspectorilor de conturi, au depÄ

nivelul prevÄƒzut de lege, 11 salariaÈ›i ai PrimÄƒriei PiteÈ™ti primind în perioada martie 2017 ? iulie 2017 mai mulÅ£i ban
ar fi trebuit, prejudiciul total fiind de 15.779 lei, cu tot cu majorÄƒri de întârziere. AceeaÅŸi situaÅ£ie s-a regÄƒsit ÅŸi la D
de AsistenÅ£Äƒ SocialÄƒ din cadrul primÄƒriei, 6 salariaÅ£i primind 13.187 lei bani necuveniÅ£i.

Câmpulung

Åži la Câmpulung s-au descoperit situaÅ£ii în care PrimÄƒria a decontat anumite lucrÄƒri, care în realitate nu fuseserÄƒ exec
Astfel, conform raportului CurÅ£ii de Conturi instituÅ£ia condusÄƒ de primarul Liviu Å¢âroiu a plÄƒtit necuvenit suma tota
72.955 lei, reprezentând contravaloarea unor lucrÄƒri inexistente la obiectivele de investiÈ›ii ?Extindere reÈ›ea canalizare
menajerÄƒ în municipiul Câmpulung? (6.775 lei), ?Consolidare str. Richard în municipiul Câmpulung?- ?Relocare stâlpi reÈ›
electrice È™i TTC?(20.178 lei) È™i respectiv ?Reabilitare str. Richard È™i Grui în municipiul Câmpulung?( 46.002 lei). S-a
procedat la recuperarea integralÄƒ a acestuia, cu tot cu accesoriile fiscale, abaterea constatatÄƒ fiind astfel remediatÄƒ.
Åži aici, ca ÅŸi la PiteÅŸti, s-au plÄƒtit drepturi salariale necuvenite, dar pe parcursul întregului an 2017, prejudiciul total ca
ridicându-se la peste jumÄƒtate de milion de lei.

Mioveni

BulibÄƒÅŸeala generatÄƒ de modificÄƒrile legislative ce au precedat apariÅ£ia legii salarizÄƒrii unice a generat calcule ero
implicit, majorÄƒri salariale necuvenite ÅŸi în cazul unor salariaÅ£i de la PrimÄƒria Mioveni. Curtea de Conturi a imputat
administraÅ£iei locale plata nelegalÄƒ a aproximativ 40.000 de lei acordaÅ£i timp de 3 luni cu titlu de stimulente pentru
administrarea creanÈ›elor fiscale.
Tot la capitolul plÄƒÅ£i nelegale, auditorii au inclus suma de 212.748 lei acordatÄƒ necuvenit operatorului de specialitate
pentru serviciile prestate în cadrul activitÄƒÈ›ii de colectare È™i transport deÈ™euri solide de pe teritoriul oraÈ™ului Miove
suma de 1.397.526 lei, reprezentând contravaloarea asigurÄƒrii È™i a garanÈ›iei de bunÄƒ execuÈ›ie decontate executantulu
obiectivul ?Spital OrÄƒÈ™enesc Sf. Spiridon, oraÈ™ Mioveni, jud. ArgeÈ™? care, în conformitate cu prevederile legale È™
contractuale, trebuiau suportate de cÄƒtre partenerul contractual menÈ›ionat. În timpul misiunii de audit persoanele cu
atribuÈ›ii din cadrul PrimÄƒriei Mioveni au procedat la recuperarea integralÄƒ a sumelor considerate prejudicii, abaterile
constatate fiind integral remediate.

Topoloveni

La PrimÄƒria Topoloveni, 10 salariaÅ£i au primit la finalul anului 2017 un aÅŸa-numit premiu lunar individual de excelenÅ
despre care Curtea de Conturi a stabilit cÄƒ reprezintÄƒ drepturi nelegal achitate, suma totalÄƒ primitÄƒ în plus de angajaÅ£
de 11.593 lei. La acestea se adaugÄƒ ÅŸi alte drepturi salariale acordate cuvenit personalului contractual ÅŸi funcÅ£ionarilo
publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului ÅŸi din cadrul serviciilor publice fÄƒrÄƒ personalitate juridicÄƒ

subordonate Consiliului Local Topoloveni în perioada 01.12.2016-10.01.2017 ÅŸi care au totalizat 13.522 lei.

Salarii mÄƒrite nejustificat ÅŸi plÄƒÅ£i nelegale pentru lucrÄƒri neexecutate

Curtea de Conturi a cÄƒlcat anul trecut nu mai puÅ£in de 37 de primÄƒrii de comune, ceea ce reprezintÄƒ o treime dintre ele
Unele dintre ele au trecut cu bine de furcile caudine ale auditorilor financiar-contabili, însÄƒ au existat ÅŸi localitÄƒÅ£i und
banii din bugetele publice au fost folosiÅ£i necorespunzÄƒtor. Abaterea cea mai frecventÄƒ a vizat plata nelegalÄƒ a unor
drepturi salariale, în unele cazuri sumele primite necuvenit de cÄƒtre angajaÅ£ii primÄƒriilor fiind mai mult decât consistente
totalizînd sume chiar ÅŸi de ordinul zecilor de mii. DacÄƒ în cazul prejudiciilor aferente lucrÄƒrilor decontate, dar neefectua
legea impune achitarea acestora, în caz contrar intrând în sfera penalÄƒ, în ceea ce priveÅŸte sporurile ÅŸi majorÄƒrile salar
acordate necuvenit acestea nu se mai returneazÄƒ, deoarece pe 28 martie 2018 a intrat în vigoare legea nr. 78, care prevede
?exonerarea personalului plÄƒtit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de naturÄƒ salarialÄƒ? pe ca
trebui sÄƒ le restituie ca urmare a constatÄƒrii de cÄƒtre Curtea de Conturi sau alte structuri/instituÈ›ii cu atribuÈ›ii de contro
unor prejudicii.

AlbeÅŸtii de ArgeÅŸ

Comuna AlbeÅŸtii de ArgeÅŸ figureazÄƒ în raportul CurÅ£ii de Conturi cu prejudicii totale de 656.000 lei. Printre abaterile
identificate se numÄƒrÄƒ plata nelegalÄƒ a unor abonamente telefonice în valoare de 36.715 lei, prejudiciul total calculat cu t
cu accesorii fiscale ajungând, la momentul auditului, la un total de 49.595 lei, bani pentru care inspectorii au dispus mÄƒsura
recuperÄƒrii integrale.
Auditorii au precizat cÄƒ au fost efectuate plÄƒÈ›i nelegale, în sumÄƒ estimatÄƒ de 60.423 lei, reprezentând contravaloarea
cantitÄƒÈ›ilor de lucrÄƒri acceptate la platÄƒ, decontate, dar neexecutate la obiectivul de investiÈ›ii ?Extinderea È™i reabili
sistemului de alimentare cu apÄƒ satele AlbeÈ™tii Pâmânteni, AlbeÈ™tii Ungureni, Dobrotu comuna AlbeÈ™tii de ArgeÈ™
misiunii de audit suma imputatÄƒ fiind parÅ£ial recuperatÄƒ. De asemenea, plÄƒÅ£i pentru lucrÄƒri neexecutate au fost des
ÅŸi la obiectivul de investiÈ›ii ?Reabilitare drumuri de interes local", în valoare de 493.408 lei (537.815 lei cu majorÄƒri de
întârziere).

AlbeÅŸtii de Muscel

Au fost efectuate plÄƒÈ›i nelegale în sumÄƒ totalÄƒ de 76.810 lei, reprezentând contravaloarea operaÈ›iunilor privind reface
carosabilului decontate necuvenit pentru obiectivele de investiÈ›ii ?AducÈ›iune apÄƒ la rezervorul existent în satul AlbeÈ™ti
comuna AlbeÈ™tii de Muscel, judeÈ›ul ArgeÈ™, cu sursa Bughea de Sus? (46.871 lei) ÅŸi respectiv ?Alimentare cu apÄƒ a
CândeÈ™ti, comuna AlbeÈ™tii de Muscel, judeÈ›ul ArgeÈ™?, (29.939 lei). De asemenea, echipa de audit a constatat cÄƒ în
2017-2018 mai multe gospodÄƒrii nu au plÄƒtit apa potabilÄƒ din sistemul public consumatÄƒ, serviciile de distribuÅ£ie
nefacturate totalizând 10.187 lei.

Arefu

S-a plÄƒtit nelegal suma de 21.906 lei reprezentând lucrÄƒri acceptate la platÄƒ È™i decontate, dar neefectuate, pentru obiec
investiÅ£ii ?Modernizare drumuri de interes local comuna Arefu judeÈ›ul ArgeÈ™?. Suma reprezentând plÄƒÈ›i nelegale efe
din fonduri publice împreunÄƒ cu accesoriile de 4.819 lei au fost recuperate integral, abaterea fiind astfel remediatÄƒ.

BÄƒlileÅŸti

La BÄƒlileÅŸti, inspectorii au considerat ca fiind nelegalÄƒ plata din fonduri publice a unor sporuri de dispozitiv ÅŸi de
confidenÅ£ialitate, în perioada ianuarie-iunie 2017, suma totalÄƒ calculatÄƒ drept prejudiciu fiind de 73.909 lei plus accesori
fiscale aferente de 13.603 lei. De asemenea, au fost efectuate plÄƒÈ›i nelegale în valoare totalÄƒ de 37.612 lei, pentru lucrÄƒ
neexecutate la un numÄƒr de 3 obiective de investiÈ›ii realizate în comunÄƒ.

BeleÅ£i-NegreÅŸti

Au fost efectuate plÄƒÅ£i nelegale, în sumÄƒ totalÄƒ de 43.554 lei, reprezentând drepturi de naturÄƒ salarialÄƒ, constând în
dispozitiv È™i spor confidenÈ›ialitate, acordate angajaÅ£ilor instituÅ£iei urmare a aplicÄƒrii eronate a unei decizii a CurÅ£i
ConstituÅ£ionale. În plus, nu au fost respectate prevederile legale privind calitatea lucrÄƒrilor efectuate pentru modernizarea
a douÄƒ ÅŸcoli, în sensul cÄƒ nu a fost asiguratÄƒ verificarea calitÄƒÈ›ii lucrÄƒrilor de construcÅ£ii, pe tot parcursul lucrÄ

Bradu

În cazul a 7 obiective de investiÈ›ii, Curtea de Conturi a stabilit cÄƒ s-au plÄƒtit 275.528 lei pentru o serie de lucrÄƒri în care
înscris fie cantitÄƒÅ£i de lucrÄƒri mai mari decât cele real executate, fie lucrÄƒri cu preÈ›uri la manoperÄƒ mai mari decât c
contractate È™i declarate în anexa la ofertÄƒ economicÄƒ. Abaterea a fost imediat remediatÄƒ, plÄƒÅ£ile considerate neleg
precum ÅŸi accesoriile fiscale de peste 25.000 de lei fiind integral achitate.

CÄƒlineÅŸti

În urma verificÄƒrilor de la CÄƒlineÅŸti, inspectorii au întocmit unul dintre cele mai stufoase rapoarte, fiind menÅ£ionate
numeroase abateri, unele vizând activitatea necorespunzÄƒtoare a departamentelor cu atribuÅ£ii financiar-contabile. La cele
câteva pagini bune de nereguli identificte în ceea ce priveÅŸte modul în care angajaÅ£ii de aici îÅŸi îndeplinesc atribuÅ£iile

adaugÄƒ ÅŸi plÄƒÅ£i nelegale rezultate din calculul greÅŸit al salariilor, precum suma de 55.005 lei acordatÄƒ unei persoa
încadrate eronat cu studii superioare de lungÄƒ duratÄƒ. De asemenea, È™eful Serviciului de Alimentare cu apÄƒ a încasat
necuvenit sporuri în sumÄƒ totalÄƒ de 18.496 lei, È™eful Biroului Impozite È™i taxe locale a primit nelegal 3.300 lei. La o
asemenea gestiune Å£inutÄƒ dupÄƒ ureche, nu e de mirare cÄƒ echipa de audit a identificat ÅŸi o lipsÄƒ în numerar la casie
primÄƒriei, în valoare de 93.534 lei. Conform raportului CurÅ£ii, Mircea CioboatÄƒ, gestionarul casieriei, a depus de bunÄƒ
suma care lipsea la casieria PrimÄƒriei CÄƒlineÈ™ti.

CÄƒteasca

La CÄƒteasca, echipa de audit a CurÅ£ii de Conturi a imputat conducerii primÄƒriei faptul cÄƒ a cumpÄƒrat cu aproape 10.0
lei din bugetul local pachete cu produse alimentare pentru Pomul de CrÄƒciun, solicitându-se autoritÄƒÅ£ilor sÄƒ procedeze
restituirea banilor cheltuiÅ£i pe cadouri de CrÄƒciun. Ca ÅŸi în cazul altor primÄƒrii, ÅŸi aici s-au acordat drepturi salariale
nelegale, în valoare de 73.096 lei, peste nivelul prevÄƒzut de legile în vigoare la vremea respectivÄƒ. De asemenea, primarul
viceprimarul au primit în plus la salariu per total 20.507 lei, sumÄƒ acordatÄƒ necuvenit.

CiomÄƒgeÅŸti

S-a constatat lipsa nejustificatÄƒ a sumei de 14.265 lei reprezentând numerar ridicat cu CEC-uri de la Trezoreria Municipiulu
PiteÈ™ti, pentru care nu au fost identificate documente justificative care sÄƒ ateste utilizarea acesteia în scopul desfÄƒÈ™ur
activitÄƒÈ›ii UATC CiomÄƒgeÈ™ti. În plus, tot aici au fost efectuate plÄƒÈ›i nelegale, în perioada 2015-2017, în sumÄƒ to
lei reprezentând contravaloarea cantitÄƒÈ›ilor de lucrÄƒri acceptate la platÄƒ, decontate, dar neefectuate la un numÄƒr de 5 o
de investiÈ›ii. Cadourile de CrÄƒciun în valoare de 7.000 lei acordate în 2015 elevilor de la È˜coala GimnazialÄƒ BrÄƒtia au
asemenea incluse la capitolul plÄƒÅ£i nelegale.

Cotmeana

LucrÄƒri neefectuate, dar plÄƒtite cu 113.318 lei au fost identificate ÅŸi în cazul obiectivului de investiÈ›ii ?Sistem centraliz
alimentare cu apÄƒ, satul Cotmeana, comuna Cotmeana, judeÈ›ul ArgeÈ™?, derulat de administraÅ£ia localÄƒ. DupÄƒ ce scalculat ÅŸi accesoriile fiscale de 15.865 lei, reprezentanÅ£ii primÄƒrei au procedat la recuperarea integralÄƒ a prejudiciulu

Godeni

La obiectivul de investiÈ›ii ?Consolidare sediu PrimÄƒria Godeni-Corp C1?, primÄƒria a acordat nejustificat constructorului
avansuri de 150.000 lei, iar în cazul proiectului ?Extindere È™i reabilitare sistem de alimentare cu apÄƒ, sat Godeni, comuna
Godeni, judeÈ›ul ArgeÈ™?, s-au decontat lucrÄƒri neexecutate, precum È™i articole de deviz care potrivit clauzelor contract

trebuiau suportate de cÄƒtre executant, în sumÄƒ de 125.747 lei, aceastÄƒ din urmÄƒ abatere fiind remediatÄƒ.

HârseÅŸti

AngajaÅ£ii primÄƒriei HârseÅŸti au primit necuvenit drepturi salariale în valoare totalÄƒ de 132.426 lei - afirmÄƒ inspector
conturi în raportul pe 2017. În plus, PrimÄƒriei i s-a reproÅŸat ÅŸi faptul cÄƒ a plÄƒtit suma de 127.903 lei pentru lucrÄƒri
la obiectivul de investiÈ›ii ?Construire sediu administrativ UATC HârseÈ™ti?, suma fiind recuperatÄƒ ÅŸi, implicit, abatere
remediatÄƒ.

MÄƒrÄƒcineni

Au fost efectuate plÄƒÈ›i nelegale în sumÄƒ totalÄƒ de 11.837 lei, pentru lucrÄƒri neexecutate ori acceptate la platÄƒ È™i d
nerespectarea prevederilor contractuale, la obiectivul de investiÈ›ii ?Amenajare prin însÄƒmânÈ›are teren sport zona Gropeni
comuna MÄƒrÄƒcineni?. PlÄƒÅ£i nelegale pentru acelaÅŸi tip de nereguli s-au descoperit ÅŸi la proiectele ?ÎnfiinÈ›are par
zona Gropeni Comuna MÄƒrÄƒcineni? (9.696 lei), ?Reabilitare reÈ›ea stradalÄƒ Comuna MÄƒrÄƒcineni, jud. ArgeÈ™? (50
?Realizare canalizare pluvialÄƒ, comuna MÄƒrÄƒcineni, judeÈ›ul ArgeÈ™? (22.505 lei), în toate cazurile banii fiind recuper

SÄƒpata

Salarii acordate nelegal au fost identificate ÅŸi la PrimÄƒria SÄƒpata, suma totalÄƒ calculatÄƒ ca prejudiciu fiind de 68.800
asemenea, au fost efectuate plÄƒÈ›i nelegale în sumÄƒ de 32.801 lei pentru lucrÄƒri neexecutate la obiectivul de investiÅ£ie
?Construire punte pietonalÄƒ peste râul Cotmeana (punctul Lipia) în comuna SÄƒpata, judeÈ›ul ArgeÈ™?. Prin mÄƒsuri vol
promovate de managementul entitÄƒÈ›ii auditate s-a recuperat operativ suma de 7.000 lei rÄƒmânând de recuperat suma de 2
lei cu accesoriile fiscale aferente în sumÄƒ de 5.576 lei.

Schitu GoleÅŸti

La Schitu GoleÅŸti, angajaÅ£ilor li s-a acordat necuvenit sporuri de dispozitiv, în perioada februarie-iunie 2017, suma totalÄ
decontatÄƒ din bani publici pentru plÄƒÅ£ile nelegale totalizând 93.979 lei.

Tigveni

O situaÅ£ie aparte au întâlnit inspectorii de conturi la Tigveni. ?Lipsa oricÄƒror acÅ£iuni ale reprezentantului legal al Åžcoli
Gimnaziale ?Gabriel Marinescu?, Tigveni, prin care sÄƒ se justifice exercitarea cu bunÄƒ-credinÅ£Äƒ a drepturilor ÅŸi
obligaÅ£iilor procesuale, în scopul apÄƒrÄƒrii intereselor legitime ale acestei entitÄƒÅ£i publice în cadrul unui dosar de jude
calitate de pârâtÄƒ), a determinat pierderea ÅŸansei de a evita o pagubÄƒ bugetului public, în cuantum de 575.993 lei, pentru
au fost calculate majorÄƒri de întârziere de 57.599 lei.? - se consemneazÄƒ în raportul CurÅ£ii de Conturi. Acestei gÄƒuri la
bugetul comunei Tigveni i se adaugÄƒ plÄƒÈ›i nelegale în sumÄƒ de 223.566 lei achitate constructorului care a realizat proie
?Reabilitare È™i extindere sistem alimentare cu apÄƒ satele Blaj, BÄƒlteni È™i BârseÈ™ti comuna Tigveni, jud. ArgeÈ™?.
conform contractului, lucrÄƒrile privind refacerea carosabilului cu piatrÄƒ spartÄƒ trebuiau suportate de cÄƒtre constructor, î
primÄƒria le-a plÄƒtit separat, achitându-le practic de douÄƒ ori. Abaterea în acest ultim caz a fost remediatÄƒ, prejudiciul fi
integral recuperat.

Sursa: saptamanalul ancheta

