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HOTĂRÂREA nr. 19 

din 10.04.2019 
Privind: insuşirea Raportului nr. 1603/08.03.2019 privind modul de ducere la indeplinire a 
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 35/31.10.2016(raport de follow-up), emis de Camera de Conturi 
Galaţi, incheiat in urma acţiunii de verificare din perioada 04.-08.03.2019 şi dispunerea măsurilor 
necesare. 

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţie 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Analizând prevederile: 
- art. 3 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată 

prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
- pct.234 din Hotărârea nr. 155 din 29 mai 2014 - pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste 
activităţi şi ale art.I alin.2 lit.b) din O.U.G. nr.26/2012 - privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi Intărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 

- 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală ,republicata, cu 
modifIcările şi completările ulterioare; 

Luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cosmeşti, 1n calitatea sa de iniţiator, Inregistrat sub 

nr.2550/04.04.2019 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cosmesti , Inregistrat sub nr.2590/05.04.2019; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al comunei Cosmeşti, judeţu 

d) adresa 1860/2016/25.03.2019 a Camerei de Conturi Galaţi, Inregistrată la nr. 2488/03.04.2019; 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMEŞTI, intrunit in şedinţă 

extraordinară in data de 10.04.2019 adoptă prezenta hotărăre: 
Art.l. Se Insuşeşte Raportul nr. 1603/08.03.2019 privind modul de ducere la Indeplinire a măsurilor 

dispuse prin Decizia nr. 35/31.10.2016(raport de follow-up), emis de Camera de Conturi Galaţi, incheiat In 
urma acţiunii de verificare din perioada 04.-08.03.2019, Anexa nr. 1 la prezenta. 

Art.2. Se aprob'ă măsurile luate de conducerea Primăriei Cosmeşti cu privire la modul de ducere la 
indeplinire a măsurii nr. 5 din Decizia nr. 35/2016, conform Anexei nr. 2 la prezenta. 

Art.3. Cu aducerea la Indeplinire a prezentei hotărâri se Insărcinează primarul comunei, prin aparatul 
de specialitate. 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, In mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, In 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cosmesti, Curţii de Conturi a României prin Camera de 
Conturi Galaţi, Instituţiei etc Galaţi si se publică pe pagina de internet la adresa: www.primaria-
cosmesti.ro. 

PREŞEDINTE D //1 s AVIZA , SECRETAR, 
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7./ 
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Consilieri 1n functie = 15; Consilieri prezenti =15;Consilieri "pentru"= 15;Consilieri "contra" = 0 
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rivind modul 
c RAPORT 

6- a indeplinire a măsurilor dispuse prin decizie 
(Raport de follow-up) 

Cosmeşti, 8 martie 2019 

UAT COSNEŞTI Jud. GALAŢ1 
Str.Dumitrlir.  Dămlicskanu, Nr.73 
INTRARE 

tE Ş pfb,F " 
Una Ilua 

Subsemnatul Arhire Gabriel, având funcţia de auditor public extern "in cadrul Camerei 
de Conturi Ga1aţi, In temeiul Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi, republicată, a delegaţiei nr. 1860/2016/01.03.2019 şi al legitimaţiei de serviciu 
nr.2876/05.01.2012, am efectuat 1n perioada 04-08.03.2019, verificarea modului de ducere la 
Indeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.35/31.10.2016, la Unitatea Administrativ 
Teritoriala Comuna Cosmesti, judeţul Galaţi cu sediul 1n judeţul Galaţi, comuna Cosmeşti, 
str. Principală, nr. 92, cod fiscal 3655943. adresa primăria. cosmesti@gmag com. 

in perioada verificării modului de ducere la Indeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de 
Conturi, conducerea executivă, precum şi conducerea compartimenului ecipnomic, financiar şi 
contabil ale entităţii verificate au fost asigurate de: 

- Tuchfius Ion - primar, ordonator principal de credite, Incepând Cu anul 2005 si până. 
1n prezent; 
- Floroiu Eugen - sef birou financiar contabil, Incepând cu anul 2000 si până 1n prezent, 

in perioada 05.09 - 07.10.2016, Camera de Conturi a judeţului Galaţi a efectuat acţiunea 
„Audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetar ă" pentru anul 2015 la Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna Cosmesti. 

Pentru valorificarea constatărilor şi remedierea deficienţelor cohstatate, conducerea 
Camerei de Conturi Galaţi a emis Decizia nr. 35/31.10.2016 cu un număr de 6 (sase) 
măsuri(anexa file 1-7), având ca termen de ducere la Indeplinire data d 31.01.2017, care a 
fost remisă spre executare conducerii U.A.T. comuna Cosmesti şi a fost adusă la cunoştinţă şi 
autorităţii deliberative, respectiv Consiliului Local al comunei Cosmesti. 

Entitatea a contestat mIsura dispusa la punctul nr. 5 din Decizia nr. 35/31.10.2016 a 
Camerei de Conturi a judeţului Galaţi, respectiv: 

„Vefi stabili intinderect prejudiciului creat prin plata nelegal a din 
cheltuielile pentru organizarea si exercitarea activităţii de auditpublic iztern, care nu au fost 
stabilite in funcţie de numărul de zile/auditor prestate sau care au depsit nivelul costurilor 
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care ar fi revenit entităţii dacă ar fi organizat, prin propriile mijloace, acti*itatea respectivă, 

precum şi a prejudiciului adus bugetului local prin plata nelegală a cheltuielilor de 
participare la seminarii, fără documente justificative in susţinerea lichidării cheltuielilor şi 

veţi lua măsurile legale de recuperare a acestor prejudicii, inclusiv a beneficiilor legale 
nerealizate. 

Veţi proceda la revizuirea acordului de cooperare pentru activitatela de audit public 
intern incheiat cu Filiala Judeţeană Galaţi a Asociaţiei Comunelor din România, în sensul 
fundamentării elementelor de cost avute in vedere la stabilirea cotei-prţi din cheltuieli 
(salarii, cheltuieli de deplasare, utilităţi, logistică etc.), pentru a a9gura respectarea 
prevederilor legale. 

Având în vedere deschiderea procedurii de insolvenţă a deb torului Asociaţia 

Comunelor din România — Filiala judeţeană Galaţi, la cere'r ea acestuia (4i se vedea dosarul 
nr. 927/121/2016 deschis la Tribunalul Galaţi — Secţia a II-a Civilă), vei intreprinde toate 
legale necesare pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului legal al omunei Cosmeşti, 

atât prin depunerea diligenţelor pentru inscrierea sumei de incasat in iabelul definitiv al 
creanţelor, cât şi prin susţinerea cererii de atragere a răspunderii organelor de conducere 
sau a altor persoane culpabile de starea de insolvenţă a debitorului, ori a persoanelor din 
cadrul entităţii dumneavoastră responsabile de plăţile nelegale". 

Contestaţia a fost examinata- de Comisia de soluţionare a conteştaţiilor din cadrul 
Camerei de Conturi Galaţi, care a emis incheierea nr. 12 din 03 ianuarie 2017 prin care s-a 
dispus respingerealn totalitate a contestaţiei(anexafi/e 8-16). 

Prin cererea Inregistrată la data de 18.01.2017 pe rolul Tribunalului Galaţi — Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal sub nr. 169/121/2017, UAT Comuna Gosmeşti a formulat 
contestaţie Impotriva incheierii nr.12/03.01.2017 emisă de Camera de Conturi Galaţi, prin 
care a fost respinsă contestaţia formulată impotriva Deciziei nr.35/31.10 2016, cu privire la 
punctul 5 din decizia mai sus menţionată(anexaffie 19-20). 

Prin Sentinţa Civilă nr.895/2017 din data de 07 noiembrie 2017, Tribunalul Galaţi a 
respins acţitmea ca nefondată. 

in data de 07.12.2017, UAT Comuna Cosmeşti a formulat recurs Impotriva sentinţei 
civile nr.895/7.11.2017, pronunţată de Tribunalul Galaţi in dosarul nr.169ffl21/2017. 

Prin Decizia nr.578/2018 pronunţată 1n şedinţa publică din data de115.03.2018, Curtea 
de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, a respins ca flirid nefondat recursul 
declarat de UAT Comuna Cosmeşti, Impotriva sentinţei civile nr.895/7. 1.2017, pronunţată 
de Tribunalul Galaţi 1n dosarul nr.169/121/2017(anexa file 21-35). 

În perioada 20-24.02.2017 s-a verificat modul de ducere la 1nd plinire a măsurilor 
dispuse prin Decizia nr.35/31.10.2016, intocmindu-se Raportul de 1nregistrat sub 
sub nr.1045 din data de 24.02.2017 la entitatea verificată şi la nr. 18 din data de 24.02.2017 1n 
registrul unic de control, prin care s-au constatat următoarele: 

măsurile/recomandările care au fost duse la Indeplinire/implementate In totalitate; 
Masurile nr.2 si 4 

b) măsurile/recomandările care au fost duse la Indeplinire/implementate parţial; 
Masurile nr. 1, 3, 5 si 6. 

c) masurtle/recomandarile care nu au fost duse la Indeplinire/impleilnentate. 
Nu este căzu1. 
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Cele prezentate mai sus, 1mpreună cu documentele justificative anexate, se regăsesc 

consemnate 1n Raportul de follow-up, Inregistrat la Camera de Conturi Galaţi sub nr. 

1860/2016/24.02.2017, Incheiat cu ocazia verificăffl modului de ducere la Indeplinire a 

măsurilor dispuse prin Decizia nr. 35/31.10.2016. 
Prin adresa nr. 1860/2016/20.03.2018, Camera de Conturi Galaţi a comunicat către 

UATC Cosmeşti prelungirea termenului pentru ducerea la Indeplinire a măsurilor dispuse prin 

Decizia nr. 35/31.10.2016, respectiv pentru măsurile nr.1, nr.3, nr.5 şi nr. 6 până la data de 

30.06.2017. 
Entitatea a comunicat 1n termen cu adresa nr.2439/14.10.2018, răspurisul privind modul 

de implementare a măsurilor dispuse prin Decizia nr.17/19.09.2018. 
* 

in perioada 17-20.07.2018 s-a efectuat o verificare a modului de ducere la Indeplinire a 
măsurilor dispuse prin Decizia nr.35/31.10.2016, Intocmindu-se Raportul de follow-up 
Inregistrat sub sub nr.4811 din data de 20.07.2018 la entitatea verificată 0 la nr. 31 din data 
de 20.07.20181n registrul unic de control, prin care s-au constatat urm'ătoarele: 

a) măsurile/recomandările care au fost duse la Indeplinire/impleme+te 1n totalitate; 
Masurile nr.2, 4 şi 6. 

b) măsurile/recomandările care au fost duse la Indeplinire/implementate parţial; 

Masurile nr. 1, 3 şi 5. 
c) măsurile/recomandările care nu au fost duse la Indeplinire/implementate. 

Nu este căzul. , 

7Cele prezentate mai sus, Impreună cu documentele justificative exate, se regăsesc 

consenuiate 1n Raportul de follow-up, înregistrat la Camera de Con '1in Galaţi sub nr. 
1860/2016/20.07.2018, Incheiat cu ocazia verificării modului de ducere la Indeplinire a 
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 35/31.10.2016. i , 

Prin adresa nr. 1860/2016/13.08.2018, Camera de Conturi Galaţi a comunicat către 
UATC Cosmeşti prelungirea termenului pentru ducerea la Indeplinire a m urilor dispuse prin 
Decizia nr. 35/31.10.2016, respectiv pentru măsurile nr. 1, 3 şi până la data de 
30.11.2018(anexafi/e 17-18). 

1. Prezentarea pe scurt a abaterilor care au facut obiectul măsUrilor dispuse prin 
decizie: 
1.1. in perioada 2015-2016, entitatea nu a aplicat măsuri de executare silită a creanţelor 
bugetului local nelncasate la data de 31.12.2015, 1n sumă de 331.574 lei. 
1.2. Entitatea nu a Intocinit procese-verbale la terminarea lucrărilor 1e construire, nu a 
urmărit, la termenul-limită prevăzut 1n autorizaţia de construire, stadiul execufării lucrărilor 
de construcţii la clădirile aparţinând persoanelor fizice şi, implicit, respectarea obligaţiei de 
declarare de către contribuabili a impozitului pe clădiri, nu a regularizat 1n sensul majorării 
acesteia taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire. 
1.3. in perioada 2014-2016, U.A.T.C.Cosmeşti nu a prezentat documente justificative, care să 
ateste efectuarea de către concesionarii suprafeţelor de teren având categoria de folosinţă de 
păşune, a lucrărilor obligatorii de fertilizare a solului, cu ingrăşăminte phimice (minim 100 
kg. azotat de amoniu-substanţă brută/ha/an sau 33 kg. substanţă activă az6t/ha/an). 
1.4. In perioada 2014-2015, U.A.T.C.Cosmeşti nu a reţinut la sursă şi nu a virat la bugetul 
general consolidat al statului, impozitul pe venit şi contribuţia individuală de asigurări sociale 
datorate de o persoana fizică cu care entitatea a incheiat doua contracte civile pentru prestarea 
activităţilor de arhivare a dosarelor. 
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1.5. in perioada 2014-2015, entitatea a efectuat plaţa nejustificată a suniei de 36.914 lei, 

reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de orgarnzarea şi ex ' citarea activităţii 

de audit public intem si contravaloarea cheituielilor nejustificate de participare a primarului la 

un seminar in străinătate. 

1.6. Entitatea a efectuat plata nelegaiă a sumei de 9.343,91 lei, reprezentând contravaloarea 

unor lucrări recepţionate si neefectuate. 

... t 
2. Prezentarea pentru fiecare abatere care a făcut obiectul masurtlor dispuse prin 

decizie a următoarelor informatii: 
Măsura nr.1 1 

a) abaterea constatată care a făcut obiectul măsurii dispuse prin decizte: 
În perioada 2015-2016, cu excepţia emiterii somaţiei, Insoţită d titlul executoriu, 

entitatea nu a aplicat şi alte măsuri de executare silită a creanţelor bugetu ui local neincasate 
la data de 31.12.2015, In sumă de 331.574 de lei, cum ar fi: pop •rilea veniturilor sau 
disponibilităţilor băneşti deţinute sau datorate debitorului de către terţe peroane, sechestrarea 
şi valorificarea unor bunuri mobile sau imobile aparţinând debitorului, tre+eaIn proprietatea 
Unităţii Administrativ-Teritorială Comuna Cosmeşti, la cererea debitolului şi cu acordul 
organului fiscal, a unor bunuri imobile aflate 1n proprietatea contribuabiMui sau alte măsuri 

legale 1n acest sens, 'in condiţiile 1n care au fost identificate bunuri imobile — terenuri şi clădiri 

- care puteau fi valorificate de organul fiscal 1n vederea stingerii obligaţiilor fiscale (ex. cazul 
S.C. Romproperties S.R.L. Bucureşti, cu debite restante la 31.08.2016 In valoare de 175.038 
de lei), ceea nu s-a făcut, astfel incât nu au fost respectate prevederile art. 20 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 24, art.91 alin. (1)-(2), art. 110 alin. (1)-(3), art. 111 alin. (), art. 136 alin. (1)-
(2), art. 138 alin. (1)-(2), art. 141 alin. (1)-(5) şi art. 145 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completă'rile ulterioare ('in vigoare până la 
data de 31.12.2015). 

Abaterea de natură financiar-contabilă constatată a fost inscrisă a Cap. 1, pct. 1.1., 
filele nr. 3-7 din procesul-verbal de constatare nr. 5.870/07.10.2016. 
b) măsura dispusă prin decizie pentru remedierea abaterii respective 

„Veţi organiza, conform prevederilor legale şi in scopul efi ientizării acesteia, 
activitatea de incasare a veniturilor cuvenite bugetului local al Comunei ţ'osmeşti, prin: 
a) includerea, în fişa postului personalului desemnat, a atribuţiilor priving executarea silită a 
creanţelor bugetare; 
b) continuarea etapelor din cadrul procedurii de executare silită, respectfv indisponibilizarea 
şi valorificarea bunurilor imobile, precum şi aplicarea de sechestre pe bunurile mobile şi 
valorificarea acestora; 
c) stabilirea unui calendar privind colectarea debitelor restante, precum şi a unui program 
de inspecţie fiscală, fn vederea prevenirii creşterii debitelor restante fn ceea ce priveşte 
contribuabilii persoane juridice. 

Veţi avea in vedere că nerecuperarea creanţelor la bugetul local Lf'n termenul legal de 
prescripţie, ca urmare a neexercitării atribuţiilor ce vă revin in dc!meniul urmăririi şi 
fncasării acestora, conduce la prejudicierea bugetului local, pentru catii. vă revine obligaţia 
stabilirii intinderii acestuia şi a luării măsurilor legale de recuperare a cIw' estuia". 

1
, 
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comuna Cosmesti; 
Potrivit situatiilor anexate, incasările creanţelor bugetului 

Administrativ-Teritorială Comuna Cosmesti, afiate în rămăşiţă la data 
prezintă 

c) detalierea aspectelor rezultate in urma acţiunli de verificare a modnlui de ducere la 
indeplinire a măsmilor dispuse prin decizie inclusiv acordarea unOr prelungiri ale 
termenului de ducere la indeplinire a acestora: 

Măsuri luate de entitate si constatate in Raportul de follow-np inreeistrat la 
entitate sub nr. 1860/24.02.2017. 

Potrivit Dispozitiei nr.24/22.02.2017, pentru ducerea la indeplini e a măsurii nr.1 
dispusă prin decizie, conducerea UAT Comuna Cosmesti, a actualizat fisel postului, in cazul 
salariatilor din cadrul compartimentului buget-finante, taxe si impozite, jliid inscrise in clar 
atributii privind executarea silită a creanţelor bugetare, dupa cum urmeaz 

• Consilier — d-na Maftei Eleonora Valerica. 
organizeaza, desfasoara si asigura conform competentei 1eg41e activitatea de 
executare silita a bunurilor si veniturilor persoanelor juridic si fizice pentru 
neachitarea in termen a creantelor bugetului local; 
intocmeste dosarul de executare silita componenta a dosarulti fiscal si aplica 
masurile de executare silita prevazute de Codul de procedurd fiscala, in cazul 
persoanelor juridice ajlate in aria teritoriala de competenta a entitătii. 

• Consilier — Nastase Titi. , 
intocmeste dosarul de executare silita componenta a dosarul4i fiscal si aplica 
masurile de executare silita prevazute de Codul de procedur(2/ fiscala, in cazul 
persoanelor fizice din satele Furcenii-Vechi, Furceii-Noi, Satu No € , apartinand UAT 
comuna Cosmesti; 

• Consilier — Balanici Ancuta. 
intocmeste dosarul de executare silita componenta a dosarul4i fiscal si aplica 
masurile de executare silita prevazute de Codul de procedur4 fiscala, in cazul 
persoanelor fizice din satele Cosmesti, Cosmesti Vale si Baltare4i, apartinand UAT 

, 

local al Unităţii 
de 31.12.2015, se 

-lei-

Denumire venituri Sume afiate in 
ramasita la 31.12.2015 

Sume incasate in periaada 
01.01.2016-21.02.2017 

Sume ramase 
de incasat 

Impozite si taxe pe 
proprietate 

200.653 28.824 171.829 

Venituri din proprietate 3.533 :,.825 0 
Venituri din amenzi, 

penalitati si confiscari 
111.244 3 .190 77.054 

Alte venituri (pasuni) 1.601 1.708 0 
Diverse venituri 14.543 9.939 4.604 
Total 331.574 78.486 253.487 

Se constată că din creanţe in valoare de 331.574 lei, constatate de auditul financiar 
ca rămăşiţă la data de 31.12.2015, la data prezentei acţiuni de verificare au rămas de 
incasat creanţe în valoare de 253.487 lei, incasarile fiind in valoare de 78.486 lei, ceea ce 
reprezinta cca. 24%. 

Rezulta că tn perioada de 1,2 ani, respectiv intervalul 01.01.2016-21.02.201 7, 
entitatea prin compartimentul de specialitate a realizat incasări nesemn ative din creantele 
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aflate în rămăşiţă la 31.12.2015, cu impact in nerealizarea veniturilor si implicit nerealizarea 
unor obiective sau investitii necesare comunitatii. 

Potrivit Situatiei masurilor de executare silita, din perioada de dupa auditul 
financiar(08.10.2016) si pana la prezenta verificare, in ceea ce priv ste contribuabilii 
persoane fizice, compartimentul buget-finante, taxe si impozite din cadrul ntitatii, a emis 29 
somatii insotite de titluri executorii si 11 popriri pe venituri. Aceasta c4rata preocuparea 
necorespunzatoare privind executare silita a creantelor bugetare restante s existenta riscului 
prescrierii dreptului de a cere executare silita in cazul unor creante mai ve hL 

Referitor la debitorii persoane juridice, dintre care numai SC 1OMPR0PERTIES 
SRL BUCUREŞTI, CUI 14626129, inregistreaza creante in valoare de 1P1.133 lei (potrivit 
înştiinţării de plată listata ca situatie informativă la solicitarea auditoruluil fila 41), organele 
fiscale locale au identificat bunuri urmaribile apartinand debitorului, rqspectiv mai multe 
suprafete de teren gflate in intravilanul si extravilanul UATC CosmeSti, pe care le-au 
sechestrat potrivit proceselor verbale de sechestru nr.237, 238, 239, 24q, 241, 242, 243 si 
244 din data de 18.01.2017. 

Cu adresa nr.273/19.01.2017, organele fiscale ale entităţii au soli *tat OCPI Galaţi — 
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Tecuci, inscrierea sec estrelor in cartea 
funciara. 

OCPI Galaţi — Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tecuci, inscris ca sarcini 
in cartile funciara a imobilelor, procesele verbale de sechestru, conform xtraselor nr.1704, 
1705, 1706, 1708, 1709, 1712, 1713 si 1714 din data de 31.01.2017. 

In continuare se impune ca, organele fiscale sa fie preocupate de evaluarea bunurile 
sechestrate si valorificarea prin licitatie publica, in vederea stingerii obli atiilor fiscale. 

Entitatea a stabilit un calendar privind urmarirea si incasarea debitelor restante, 
precum şi un program de inspecţie fiscală în ceea ce priveşte con ibuabilii persoane 
juridice. 

Concluzie — masura nr.1 este partial dusa la indeplinire". 

Măsuri luate de entitate si constatate in Raportul de follo -up inreeistrat la 
entitate sub nr. 4811/20.07.2018. 

Potrivit situatiilor anexate la filele nr.14-20, incasările creanţelor bugetului local al 
Unit'ăţii Administrativ-Teritorială Comuna Cosmeşti, gflate in rămăşiţă la data de 
31.12.2015, se prezintă 

-lei-
Denumire venituri Sume aflate in 

ramasita la 31.12.2015 
Sume incasate in 
perioada 21.02.2017- 
16.07.2018 i 

Sume ramase 
de incasat 

Impozite si taxe pe 
proprietate 

200.653 39.81 160.775 

Venituri din proprietate 3.533 3.824 0 
Venituri din amenzi, 

penalitati si confiscari 
111.244 61.31 49.858 

Alte venituri (pasuni) 1.601 1.708 0 
Diverse venituri 14.543 13.82 722 
Total 331.574 120.618 211.355 

Se constată că din creanţe in valoare de 331.574 lei, constatatel de auditul financiar 
ca rămăsiţă la data de 31.12.2015, la data prezentei acţiuni de verlificare au rămas de 
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i"ncasat creanţe in valoare de 211.355 lei, i"ncasarile fiind in valoare de .10.618 lei, ceea ce 
reprezinta cca. 36%. 

Rezulta că in perioada 01.01.2016-17.07.2018, entitatea prin cpmpartimentul de 
specialitate a realizat incasări nesemnificative din creantele aflate in rămăşiţă la 31.12.2015, 
cu impact in nerealizarea veniturilor şi implicit nerealizarea unor obieOve sau investitii 
necesare comunitatii. 

Referitor la SC Romproperties SRL Bucuresti 
- la data de 17.07.2018 SC Romproperties SRL Bucureşti fnregistra creanţe in sumă 

totală de 221.353 lei (extras rol SC Romproperties - anexă filele nr. 21-22) reprezentând: 
- impozit teren - 12.934 lei 
- impozit clădiri - 208.235 lei 
- alte taxe 184 lei 

in scopul recuperării creanţelor datorate de SC Romproperties SRL Bucureşti entitatea a 
procedat la sechestrarea şi evaluarea bunurilor urmăribile aparţinând debitorului (raport de 
evaluare-anexă filele nr.23-47).Valoarea bunurilor sechestrate a fost stabilită prin raportul 
de evaluare la suma de 609.000 lei care reprezintă şi preţul de pornire' la operatiunea de 
vânzare prin licitaţie a bunurilor respective.Prin Dispoziţia nr.62 din 31. 1.2018 (anexă fila 
nr.48) primarul UATC Cosmeşti a stabilit comisia de licitaţie pentru vârzzarea unui imobil 
sechestrat. In urma publicării anunţurilor de vânzare nu au fost depuse Werte până la data 
prezentului control deşi au fost organizate trei sesiuni de licitaţie concretizate prin: 

- procesul verbal de licitaţie publică nr.1769 din 14.03.2018(anexă fila nr.49), 
- procesul verbal de licitaţie publică nr.2813 din 19.04.2018(anexă fila nr.50), 
- procesul verbal de licitaţie publică nr.3631 din 29.05.2018(anexă fila nr.51), 
Referitor la stabilirea unui calendar privind colectarea debitelor restante, precum şi a 

unui prozram de inspectie fiscală 
Din documentele puse la dispoziţie de entitate se constata că,desi aceasta a stabilit un 

calendar privind urmărirea şi incasarea debitelor restante, precumIsi un program de 
inspecţie fiscală in ceea ce priveşte contribuabilii persoane juridice, pân j la data prezentului 
control nu au fost efectuate inspecţii fiscale care să contribuie la cr şterea gradului de 
colectare a crenţelor fiscale 

În concluzie  măsura a fost dusă la indeplinire partial motivate de: 
- nerecuperarea creanţelor datorate de SC Romproperties SRL Bucureti 
- nerespectarea programului de inspecţie fiscală". 

Măsuri luate de entitate si constatate cu ocazia prezentei verificări: 

Potrivit situaţiilor anexate la filele nr.26-30, la data efectuării prezentei verificări, 

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Cosmeşti, a reusit să recuper ze creanţe bugetare 
restanteln valoare de 328.581 lei, din rămăsiţa totală 1n valoare de 331. 74 lei (constatată de 
auditul financiar efectuat 1n anul 2016), rămănând de Incasat creanţe 1n valoare de 2.993 lei 
(2.884 lei de la contribuabili persoane fizice şi 109 lei de la contribuabili persoane juridice). 

Situaţia actualizată a recuperării crenţelor bugetare restante la data de 31.12.2015, se 
prezintă. astfel: 

-lei-
Denumire venituri Ramasita la Sume Sume Sume Rămas de 

31.12.2015 incasate din 
rămăşitit 

constatate in 
RF din data 

incasate din 
rilmăşiţit 

constatate in 
RF din data 

incas 
răntă 

const 
ocazia 

te din 
y'd 
tate cu 

fncasat din 
rămăsita 

31.12.2015 
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de 24.02.2017 de 20.07.2018 prezentei 
verificări i

Impozite si taxe pe 
proprietate 

200.653 28.824 11.054 157.782 2.993 

Venituri din proprietate 3.533 3.825 0 0 0 
Venituri din amenzi, 
penalitati si confiscari 

111.244 34.190 27.196 4.0.459 0 

Alte venituri (pasuni) 1.601 1.708 0 0 0 
Diverse venituri 14.543 9.939 3.882 722 0 

Total 331.574 78.486 42.132 207.963 2.993 

Ponderea creanţelor bugetare restante a fost deţinutA de SC Romproperties SRL 
Bucureşti, care la 31.12..2015, Inregistra creante 1n valoare de 191.133 lei. 

in scopul recuperării creanţelor datorate de SC Romproperties SRL BUcureşti entitatea a 
procedat la sechestrarea şi evaluarea bunurilor urmăribile aparţinând debitorului. Valoarea 
bunurilor sechestrate a fost stabilită prin raportul de evaluare la suma de 609.000 lei care a 
reprezintat şi preţul de pornire la licitaţia organizată. 

in urma urma publicării anunţurilor de vânzare la licitaţie nu a fost depusă nici o ofertă, 
drept pentru care entitatea a organizat trei sesiuni de licitaţii, 1n conform4ate cu prevederile 
Codului de procedură fiscală, valoarea bunurilor fiind diminuată până la 50%. 

La fiecare termen de licitaţie, comisia constituită prin Disoziţia Primarului 
nr.62/31.01.2018, a Incheiat proces verbal, după cum urmează: 

- procesul verbal de licitaţie publică nr.1769 din 14.03.2018(anexăfi/a .13/), 
- procesul verbal de licitaţie publică nr.2813 din 19.04.2018(anexăfi/a 2), 
- procesul verbal de licitaţie publică nr.3631 din 29.05.2018(anexăffla 3), 
- procesul verba1 de licitaţie publică nr.4508 din 06.07.2018(anexă fila 34), 

Datorită faptului că bunurile debitorului nu au putut fi valorificate prin licitaţie, 

conducerea entităţii a decis să-şi adjudece bunurile respective 1n contul creanţelor bugetare 
restante, Intocmind 1n acest sens Procesul verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau 
pentru ansamblu de bunuri nr.6867/17.10.2018(anexă file 35). 

Potrivit Registrului de rol la data adjudecării(anexăfila 36), debitorul SC Romproperties 
SRL Bucureşti, Inregistra debite restante In valoare totară. 225.228 lei, dup cum urmează: 

- impozit clădiri — 211.931 lei, 
- impozit teren — 13.113 lei, 
- alte taxe — 184 lei 

Cu adresa nr.708/19.02.2019(anexăfi/a 37), entitatea a solicitat către OCPI — Biroul de 
Carte Funciară Tecuci, intabularea 1n proprietatea sa a bunurilor adjudec". 

Potrivit Extrasului de carte funciară pentru informare (anexă file 48-39), OCPI — BCF 
Tecuci, efectuat intabularea dreptului de proprietate 1n favoarea UAt Comuna Cosmeşti, 
pentru care s-a achitat tariful de 1.522,5 lei, cu OP nr.293/21.02.2019. 

Bunurile au fost Inregistrate In evisdenţa contabilă a entitAţii cu nota de contabilitate 
nr. 7346 şi 7347 din data de 17.10.2018(anexă file 49-50), au fost preluate 1n ba1anţa de 
verificare a lunii octombrie 2018 (anexă file 51-57) şi au fost inventariate la 31.12.2018, 
potrivit Litelor de inventariere anexate la filele 58-59. , 

Gradul de implementare al măsurilor dispuse de structurileJ de specialitate ale 
Curtii de Conturi 
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Chiar dacă, a mai rămas de recuperat suma de 2.993 lei, reprezentând creanţe bugetare 
restante la 31.12.2015, se poate considera că entitatea verificată a dus la măsura 

nr.1 dispusă prin Decizia nr.35/31.10.2016. 
i) impactul efectiv al măsurilor luate de entitate asupra acivităţii acesteia: 

imbunatatirea activitatii entitatii verificate. 
UAT Comuna Cosmesti a respectat prevederile legale 1n ceea ce riveşte modul de 

stabilire, urmărire si incasare a creanţelor bugetare. 
Evaluarea impactului măsurilor dispuse prin decizie asupra activităţii entităţii 

verificate — Imbunătăţirea activităţii economico-financiare a entităţii. 
i) măsurile stabilite în plus de către entitate fată de cele dispuse prin decizie, in 

vederea Inlăturării deficienţelor constatate de către Curtea de Conturi — conducerea 
entităţii verificate nu a stabilit măsuriln plus faţă de cele dispuse prin decizie. 

Măsura nr.2 
a) abaterea constatată care a făcut obiectul măsurii dispuse prin decizţe: 

Din verificarea modului de stabilire, evidenţiere, urmăfire şi incasare a impozitului pe 
clădiri datorat de un număr de 15 persoane fizice, auditul a constatat că entttatea: 

a) nu a Intocmit, cu excepţia a 3 cazuri, procese-verbale la terminarea lucrărilor, 1n 
condiţiile In care autorizaţiile de construire au expirat 1n perioada 2013-2 14, iar proprietarii 
nu au mai solicitat prelungirea acestora. 

in timpul şi ca urmare a auditului financiar, entitatea a constatat fin izarea lucrărilor de 
construcţii şi a intocmit procesele-verbale de recepţie pentru toate cazurile 'dentificate; 

b) nu a urmărit, la termenul-limita.' prevăzut 1n autorizaţia de construire, stadiul 
executării lucrărilor de construcţii la clădirile aparţinând persoanelor fizice şi, implicit, 
respectarea obligaţiei de declarare de către contribuabili a impozitului pe clădiri, 1n condiţiile 

In care aceştia nu au solicitat prelungirea valabilităţii acestor autorizaţii, astfel Incât entitatea 
nu a calculat, nu a evidenţiat, nu a urmărit şi nu a Incasat impozit pe clădiri datorat de 
contribuabilii persoane fizice 1n sumă de 2.520 de lei; 

c) nu a regularizat, 1n sensul majorării acesteia, taxa pentru elibellarea autorizaţiei de 
construire, 1n toate cele 15 cazuri de contribuabili persoane fizice pentru care valoarea 
declarată a clădirii a fost mai mică decât valoarea impozabilă stabilită codorm legii, de unde 
rezultă că entitatea nu a stabilit,Inregistrat, urmărit şi Incasat venituri suplimentare cuvenite 
bugetului local al comunei Cosmeşti,In valoare de 2.797 de lei, 

fiind Incălcate astfel dispoziţiile art. 23 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale . 249 alin. (1), alin. a 
(2) şi alin. (5), art. 254 alin. (1), alin. (5), alin. (6), alin. (6^1), alin. (8) şi ii in. (9), ale art. 267 
alin. (14) lit. a)-d) şi alin. (15) şi art. 291 din Legea nr. 571/2003 priv:nd Codul fiscal, cu 

15), ale pct. 62, pct. 
aprobarea Normelor 

cu modificările şi 

alin. (1), art. 7 alin., 
83 alin. (4) din O.G. 
ările şi completările 

. 3.1.7. din Anexa la 
robarea Normelor 

modificările şi completările ulterioare (1n vigoare până la data de 31.12.2 
63 lit. a)-b), pct. 66 alin. (1)-(2) şi pct. 145 din H.G. nr. 44/2004 pentru 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
completările ulterioare (In vigoare p'ană la data de 12.01.2016), ale art. 5 
(1)-(5), art. 23 alin. (1)-(2), art. 57 alin. (1)-(2), art. 65 alin. (1)-(2) şi art. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modifi 
ulterioare (In vigoare până la data de 31.12.2015), ale Cap. III, lit. A, pc 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiil?r publice, planul de 
conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi 
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completările ulterioare, ale art. 4 din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea R.egulamentului de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, ci modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 1 din H.C.L. nr. 2/2013 privind stab9ea impozitelor şi 
taxelor locale pe anul 2013, ale art. 1 din H.C.L. nr. 66/2013 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pe anul 2014 şi ale art. 1 din H.C.L. nr. 72/2014 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pe anul 2015. 

Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 5.317 lei, din care stma de 2.520 de lei 
reprezintă impozit pe clădiri suplimentar datorat de persoanele fizice, iar s a de 2.797 de lei 
constituie venituri suplimentare rezultate din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizatiei 
de construire — Cap. 1, pct. 1.2.1., pct. 1.2.2. şi pct. 1.2.3., filele nr. 7-14 din procesul-verbal 
de constatare nr. 5.870/07.10.2016. 

b) măsura dispusă prin decizie pentru remedierea abaterfi respective: 
„Veţi dispune măsurile pentru: 
a) constatarea stadiului executării lucrărilor de construcţie in cazul beneficiarilor ale 

căror autorizaţii de construire a expirat, intocmirea proceselor-verl al de recepţie şi 
comunicarea acestora compartimentului de specialitate in vederea impuneţ ii; 

b) stabilirea, inregistrarea in evidenţele fiscală şi financiar-cont bilă, urmărirea şi 
fncasarea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice şi de persoanele juridice pentru 
clădirile executate integral sau care indeplinesc elementele structurale de bază ale unei 
clădiri, adică pereţi şi acoperiş; 

c) regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construirel la data finalizării 
lucrărilor de construcţie, pe baza declaraţiei privind valoarea acestcr lucrări ce va fi
solicitată persoanelor care au obţinut autorizaţia, dar care nu s-au conformat obligaţiei 
declarative in termenul legal". 

c) detalierea aspectelor rezultate în urma acţiunii de verificare a morlului de ducere la 
indepfinire a măsurilor dispuse prin decizie inclusiv acordarea unor prelungiri ale 
termenului de ducere la indeplinire a acestora: 

Măsura nr.2 din Decizia nr.35/31.10.2016 a fost dusă la îndep1inre 1n totalitate, aşa 

după cum a fost consemnat 'in Raportul de follow-up Inregistrat a entitate sub nr. 
1045/24.02.2017 şi la Camera de Conturi Galaţi sub nr.1860/2016/24.02. 017. 

Probele care susţin aspectele consemnate mai sus, se găsesc anexae la dosarul acţiunii 

de verificare. 

Măsura nr.3 
a) abaterea constatată care a făcut obiectul măsurii dispuse prin dec le: 

Contrar prevederilor art. 7 alin. (17) şi alin. (18) din Contractel de concesiune nr. 
2.028/25.04.2012 (Incheiat cu dl. Floroiu Maricel), nr. 2.079/25.04.2 12 (semnat cu dl. 
Floroiu Marinel), nr. 2.080/25.04.2012 (negociat cu dl. Pascu Ioan) şi ijtr. 2.081/25.04.2012 
(Incheiat cu dl. Petcu Elena), ale art. 20 alin. (1) lit. b) şi lit. e) şi art. 213 alin. (2) lit. e) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
şi ale art. 56 alin. (1) din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contracte or de concesiune de 
bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

in perioada 2014-2016, Unitatea Administrativ-Teritorială Corriuna Cosmeşti nu a 
prezentat documente justificative, cu excepţia procesului-verbal de recepţie, care să ateste 
efectuarea de către concesionarii suprafeţelor de teren avănd categoria de folosinţă de păşune 
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a lucrărilor obligatorii de fertilizare a solului, cu Ingăşăminte chimice (minim 100 de kg. de 
azotat de amoniu-substanţă brută/ha/an sau 33 de kg. substanţă activă azo4a/an), caz 'in care 
entitatea avea obligaţia de a solicita plata de către concesionari a sumei de 300 de lei/ha/an, 
indexată anual cu rata inflaţiei, ceea ce nu s-a făcut. 

De asemenea, entitatea nu a urmărit constituirea de către concesionari,In termen de 90 
de zile de la data semnării contractelor, a garanţiei contractuale, reprezentând o cotă-parte din 
suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pintru primul an de 
exploatare a păşunii, sumă din care s-ar fi putut preleva eventuale pena1ităi de Intârziere sau 
alte sume datorate de concesionari. 

Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 34.122 de lei, reprezentând valoarea 
contribuţiei bă'neşti datorată de concesionari pentru nerealizarea 1ucrări16r de Intreţinere a 
păşunilor, conform obligaţiei contractuale asumate — Cap. 1, pct. 1.3.1. şi ţict. 1.3.2., filele nr. 
14-19 din procesul-verbal de constatare nr. 5.870/07.10.2016. 

b) măsura dispusă prin decizie pentru remedierea abaterii respective: 
,Veţi solicita concesionarilor documentele justificative care atestă achiziţia 

materialelor ce trebuiau să stea la baza lucrărilor de fertilizare a păşunii, in perioada 2014-
2015. 

in lipsa acestor documente, veţi dispune măsurile legale Lpentru stabilirea, 
inregistrarea, urmărirea şi incasarea contribuţiei băneşti neachitată c4 concesionari, ca 
urmare a neefectuării lucrărilor obligatorii de fertilizare a păşunii, cu i"ngrăşăminte chimice, 
pentru anii 2014-2015. 

De asemenea, veţi dispune măsurile legale care să permită ur lărirea respectării 
clauzelor din contractele de concesiune a păşunii, inclusiv cele referitoare la constituirea 
garanţiei prevăzută de lege". 

c) detalierea aspectelor rezultate in urma acţiunii de verificare a moriului de ducere la 
Indeplinire a măsurilor dispuse prin decizie inclusiv acordarea unor prelungiri ale 
termenului de ducere la indeplinire a acestora: 

Măsuri luate de entitate şi constatate 1n Raportul de followl-up Inregistrat la 
entitate sub nr. 1860/24.02.2017. 

Urmare auditului financiar efectuat la UAT comuna Cosmesti n perioada 05.09-
07.10.2016, s-a constatat faptul că, in cazul a 4 contracte de concesiune păşune, incheiate in 
anul 2012 in baza H.C.L. nr. 17/14.03.2012, n-au fost respectate prevederilor art. 7, pct. (17) 
din contractul de concesiune, respectiv: 
„concesionarul este obligat să efectueze lucrări de fertilizare cu înrăşăminte chimice, 
minimum 100 kg azotat de amoniu-substabţă brută/ha/an sau 33 lg substanţă activă 

azot/ha/an (...). Executarea lucrării de fertilizare se va face in prezenţa kmui reprezentant al 
Consiliului Local Cosmeşti-Moraru Nicolae, iar la finalizare se va inch ia un proces verbal 
de recepţie a lucrării. La recepţia cantitativă şi calitativă a lucr rilor executate pe 
suprafeţele de păşune se vor anexa de către utilizatori situaţia luc ărilor executate şi 
documentele justfficative ". 

Pentru remedierea abaterii mentionate, entitatea prin viceprimifIr — domnul Miron 
Costel si consilier agricol - domnul Moraru Nicolae, au transmis intiintari celor patru 
concesionari de pasune (identificati de auditul financiar ca nu au respectat prevederile 
contractuale), prin care au fost invitati la sediul Primariei Cosmesti „pentru a stabili unele 
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aspecte mentionate in contract, cu privire la obligatiile si drepturile pe care le aveti de 
indeplinit pentru intretinerea si exploatarea suprafetei de pasune concesionate". 

Potrivit referatului intocmit in data de 17.11.2016, domnul Moraru Nicolae, consilier 
agricol al entitatii, arata": 

„(...), crescatorii de animale (...) au luat la cunostinta de obligatiile de plata, fiind 
comunicate sumele de plata pentru fiecare, in functie de suprafata de pasunle concesionata". 

Ulterior, entitatea, a emis si transmis celor patru concesionari, peţttru obligatiile de 
plata datorate, instiintari de plata insotite de somatii si titluri executorii, asel: 

- instiintarea de plata nr.7562/13.12.2016, somatia nr.153/12.01.2017 cu titlul 
executoriu nr.1, pentru obligatii de plata in valoare de 8.979 lei, datorate de Floroiu 
Maricel": 
instiintarea de plata nr.7561/13.12.2016, somatia nr.152/12. 1.2017 cu titlul 
executoriu nr.1, pentru obligatii de plata in valoare de 8.979 lei, ckitorate de Floroiu 
Marinel"; 
instiintarea de plata nr.7563/13.12.2016, somatia nr.155/12.01.2017 cu titlul 
executoriu nr.1, pentru obligatii de plata in valoare de 8.082 lei, datorate de Petcu 
Elena"; 
instiintarea de plata nr.7564/13.12.2016, somatia nr.154/12.91.2017 cu titlul 
executoriu nr.1, pentru obligatii de plata in valoare de 8.082 lei, datorate de Pascu 
Ioan" 
Eronat, entitatea a a emis somatii de plata insotite de titluri execu rii. Ori, stingerea 

obligatiilor contractuale este reglementata de prevederile Noului Cod Livil, care arata ca 
numai solutionarea favorabila a instantelor de judecata definitive si executorii, pot fi
executate silit prin executor judecatoresc. 

In timpul prezentei actiuni de verificare a modului de ducer la indeplinire a 
masurilor dispuse prin decizia Camerei de Conturi Galati nr.35/31.1 .2016, entitatea a 
contactat concesionarii in cauza, care la solicitarea entitatii, s-au ob; gat in ascris prin 
angajamente de plata „sa onorez integral obligatiile de plata de mai sus imediat ce voi 
incasa subventia pe suprafata de teren de la APIA". 

In concluzie, avand in vedere neurmărirea respectării clauzelor din contractele de 
concesiune a păşunii si neconstituirea garantiei reprezentând o co ă-parte din suma 
obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pe!ntru primul an de 
exploatare (conform prevederilor art.56(I) din OUG nr. 54/2006, actualizată, privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică), masura nr.3 este partial 
dusa la indeplinire. 

Măsuri luate de entitate si constatate in Raportul de follow-up inregitrat la entitate sub 
nr. 4811/20.07.2018. 

Din situaţia anexată la filele nr.52-59 rezultă ca pâna la data prezentului control din 
4suma datorată stabilită de entitate prin aplicarea coeficienţilor de in 1 aţie in valoare de 

34.304 lei a fost recuperată suma de 29.708 lei rămânând de incasat su a de 4.596 lei 
Din cele prezentate mai sus se constata că entitatea s-a limitat dof2r la plata benevolă 

a sumelelor datorate de către concesionari,fără a intreprinde şi filte masuri pentru 
recuperarea acestor sume. 

In concluzie:măsura a fost dusă la indeplinire parţial motivat de: 
- nerecuperarea in totalitate a sumelor datorate de concesionari 
- neinregistrarea in evidenţa contabilă a sumelor datorate de concesionari 
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- nereţinerea garanţiei pentru concesiune 

Valoare 
abatere 

estimată control 

Valoare 
stabilita 

de entitate 

Sume 
recuperate 

Diferente 
de recuperat — 

34.304 29.708 4.596 
34.122 

Măsuri luate de entitate şi constatate cu ocazia prezentei verificări: 
Suma 1n valoare de 4.596 lei, constatată ca rămasă de recuprat la verificarea 

precedentă, reprezentând contribuţii băneşti neachitate de concesionari ca urmare a 
neefectuării lucrărilor obligatorii de fertilizare a păşunii cu ingrăşăminte chimice pentru anii 
2014-2015, a fos Incasată 1n totalitate, după cum urmează: 

- 1.000 lei, s-a Incasat de la Pascu Ioan cu chitanţa nr.1499/11.09.2018(anexăfi/a 40), 
- 1.133 lei, s-a încasat de la Petcu Elena cu chitanţa nr.2177/06.12.20 ţ18(anexă fila 41), 
- 2.463 lei, s-a Incasat de la Pascu Ioan cu chitanţa nr.2179/11.12.2018(anexă fila 42), 

Sumele Incasate au fost depuse în contul entităţii deschis la Trezoreria Tecuci cu foile 
de vărsământ nr.480/12.09.2018 1n sumă de 1.000 lei(anexă fila 43) şi 678/12.12.2018 1n 
sumă de 3.312 lei(anexă fila 44). 

Verificând valoarea sumei Incasate şi a celei depuse la trezore • , s-a constatat că 
organul fiscal local, a depus în mod eronat 1n contul entităţii deschis la triezorerie, mai puţin 
cu 284 lei, faţă de suma Incasată de la contribuabili. 

Eroarea a fost Indreptată în timpul acţiunii de verificare, prin Inasarea cu chitanţa 
nr.518/06.03.2019 a sumei de 284 lei(anexă fila 45), de la persoana resonsabilă, respectiv 
doamna Bălănici Ancuţa — consilier superior 1n cadrul compartimentului impozite şi taxe 
locale al entităţii. Suma Incasată a fost depusă 1n aceeaşi zi la Trezoreria Tecuci, potrivit foii 
de vă,"rsământ nr.158/06.03.2019 şi chitanţei de trezorerie nr.1000014568 /06.03.2019(anexă 
fila 46). 

Pentru lărnurirea Imprejurărilor 1n care s-a produs eroarea conse ată, s-au solicitat 
relaţii scrise doamnei Bălănici Ancuţa — consilier superior in cadru compartimentului 
impozite şi taxe locale al UAT Comuna Cosmeşti. 

Prin răspunsul la nota de relaţii Inregistrată la Camera de Corturi Galaţi sub nr. 
726/06.03.2019(anexăfile 47-48), doamna Bălănici Ancuţa, axată: 

intrebare 1: 
Explicaţi cum s-a produs eroarea constatată cu ocazia prezentei verificări! 

Răspuns 1: 
„in data de 12.12.2018 la intocmirea borderoului pentru de unere, din cauza 

aglomeraţiei din birou, deoarece in acelasi timp avem şi program cu ublicul, am trecut 
eronat in locul sumei, numărul chitanţei. Astăzi, 6 martie 2019 an Indreptat eroarea 
depunând diferenţa de 284 lei cu chitanţa nr.518." 
Mai aveli ceva de adăugat? 

„Trebuie sa fiu foarte atentă". 

Punctul de vedere al auditorului public extern faţă de răspunsu! dat 
Prin răspunsul dat, se confirmă aspectele consemnate mai sus. 
in concluzie, 1n baza documentelor prezentate de entitate, se conStată că măsura nr.3 

din Decizia nr.35/3 1.10.2016 a fost dusă. la Indeplinire în totalitate. 
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Gradul de implementare al măsurilor dispuse de structurile de specialitate ale 
Curţii de Conturi 

i) impactul efectiv al măsurilor luate de entitate asupra acOvităţii acesteia: 
1mbunătăţirea activităţii entităţii verificate. 

UAT Comuna Cosmeşti a respectat prevederile legale 1n ceea ce Priveşte modul de 
stabilire, urmărire şi incasare a creanţelor bugetare. 

Evaluarea impactului măsurilor dispuse prin decizie asupra zctivităţii entităţii 

verificate — Imbunătăţirea activităţii economico-financiare a entităţii. 

i) măsurile stabilite in plus de către entitate faţă de cele dispuse prin decizie, in 
vederea înlăturării deficienţelor constatate de către Curtea de Conturi — conducerea 
entităţii verificate nu a stabilit măsuri 1n plus faţă de cele dispuse prin decizie. 

Măsura nr.4 
a) abaterea constatată care a făcut obiectul măsurli dispuse prin decizie: 

4in perioada 2014-2015, Unitatea Administrativ-Teritorială Com a Cosmeşti nu a 
reţinut la sursă şi nu a virat la bugetul general consolidat al statului s a de 1.935 de lei, 
reprezentarld impozitul pe venit şi contribuţia individuală de asigurări şociale datorate de 
persoana fizică Pisaroglu Aurel, cu care entitatea a incheiat 2 contracte civ le pentru prestarea 
activităţilor de arhivare a dosarelor (legătorie şi clasificare), conform nomenclatorului 
arhivistic, ceea ce a condus la Incălcarea dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. a)-d), alin. (2) lit. a)-
b), alin. (3) şi alin. (4) lit. a), art. 52^1 alin. (1)-(4), art. 296^21 alin. (1) lit. f) şi art. 296^22 
alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi co pletările ulterioare, 
ale art. 120 alin. (7), art. 120^1 alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din O.G. nr. 92/ 003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată şi ale art. I, pct. 2 din O.U.G. nr. 50/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscale. 

Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 2.605 lei, din care sţima de 1.440 de lei 
reprezintă impozit pe venit, suma de 495 de lei constituie contribuţie de sigurări sociale de 
sănătate, iar suma de 670 de lei este aferentă majorărilor de Intarziere caje, 1n totafitatea lor, 
se cuvin bugetului general consolidat al statului — Cap. 2, pct. 2.2., f1e1e nr. 30-34 din 
procesul-verbal de constatare nr. 5.870/07.10.2016. 

b) măsura dispusă prin decizie pentru remedierea abaterii respective: 
„Veţi dispune măsurile legale pentru stabilirea corectă a impozţtului pe venit şi a 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoana jiziă Pisaroglu Aurel, 
inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de intârziere aferente venituriloiî bugetului de stat, 
pentru depunerea declaraţiilor fiscale şi pentru virarea acestor obligaţi de plată în contul 
bugetului general consolidat al statului". 

c) detalierea aspectelor rezultate în urma acţiunii de verificare a modului de ducere la 
indeplinire a măsurilor dispuse prin decizie inclusiv acordarea unor prelungiri ale 
termenului de ducere la indeplinire a acestora: 

Măsura nr.4 din Decizia nr.35/31.10.2016 a fost dusă la indeplintre 1n totalitate, aşa 
după cum a fost consemnat 1n Raportul de follow-up Inregistrat la entitate sub nr. 

045/24.02.2017 şi la Camera de Conturi Galaţi sub nr.1860/2016/24.02.2017. 
Probele care susţin aspectele conserrmate mai sus, se găsesc anexate la dosarul acţiunii 

de verificare. 
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Măsura nr.5 
a) abaterea constatată care a făcut obiectul măsurii dispuse prin decizie. 

Prin nerespectarea prevederilor pct. 11.1. şi pct. 11.2. din Ordinul min6tru1ui finanţelor 

publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de 
audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 3.10.21.1., pct. 3.10.3.1., 
pct. 3.10.3.32., pct. 3.10.3.3., pct. 3.10.3.4. şi pct. 3.10.3.5. din H.G. nr. 1086/2013 pentru 
aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit j?ublic intern, cu 
modificările  şi completările ulterioare, ale art. 14 alin. (1)-(4) din Anexa „Aqord de cooperare 
pentru organizarea şi exercitarea activităţii de ... la Ordinul comiin al ministrului 
administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 232/2 477/2010 privind 
aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea i exercitarea unor 
activităţi 1n scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei 
publice locale, ale art. 24 alin. (1^1) şi art. 51 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.I61 alin. (2)-(4) şi 
art. 63 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 1oc41e, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 lit. a) din O.G. nr. 119/199? privind controlul 
intern şi controlul financiar preventiv, republicata.', cu modificările şi comiblerările ulterioare, 
ale pct. 3 din Anexa 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordnanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raport9.ea angajamentelor 
bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2, a4. 3 alin. (1) lit. d), 
art. 32 alin. (1)-(2), art. 33 alin. (1)-(2), art. 34 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2) din Anexă şi ale 
art. 15 din Anexa la norme „Model-cadru Acord de cooperare pentk4 organizarea şi 
exercitarea funcţiei de audit intern incheiat astăzi ... din H.G. nr. 1.183/2012 pentru 
aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcOei de audit public 

, intern, 
1n perioada 2014-2015, entitatea a efectuat plata nejustificată a simei de 32.414 lei, 

reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi e ercitarea activităţii 

de audit public intern, 1n cadrul acordului de cooperare Incheiat cu Fi1ia1 Judeţeană Galaţi a 
Asociaţiei Comunelor din România, din verificarea căruia au rezulltat atât Incălcarea 

principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate 1n alocarea şi Itilizarea fondurilor 
publice, cât şi producerea următoarelor deficienţe: 

a) entitatea a plătit cote-părţi din cheltuielile de organizare şi funcţionare a 
compartimentului de audit public intern mai mari decât nivelul costurilor stabilit 1n funcţie de 
numănil de zile/auditor prestate, pentru anul 2014 sau decât nivelul cheltuielilor de personal 
pe care entitatea le-ar fi Inregistrat 1n cazul ar fi angajat personal proprii, pentru anul 2015, 
rezultând plăţi nelegale efectuatein valoare de 32.414 lei. 

b) Acordul de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public 
intern nr. 2.131/30.04.2010 nu a fost actualizat conform prevederilor H.q. nr. 1.183/2012, 1n 
termen de 90 de zile de la intrarealn vigoare a respectivului act normativ; 

c) nu a fost stabilit, de comun acord, nivelul cotei-părţi din cie1tuie1i1e materiale 
necesare funcţionării compartimentului de audit intern, care se decontează Intre filială şi 
comună; 

d) 1n anul 2014, structura asociativă nu a emis facturi cuprinizând contravaloarea 
cheltuielilor aferente misiunilor de audit public intern efectuate la entitateL 

 NIIM111111M, 
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De asemenea, ca urmare a auditului financiar efectuat, s-a constatati plata nelegală" a 
sumei de 4.500 de lei, achitată cu ordinul de plată nr. 526/25.04.2014, ca urmare a solicitării 

Filialei Judeţene Galaţi a Asociaţiei Comunelor din România, transmisă entităţii cu adresa nr. 
1319/15.04.2014, inregistrată la entitate sub nr. 2070/16.04.2014, reprezentând 
contravaloarea cheltuielilor de participare la seminarul „Dezvoltare regio ală, promovarea 
investiţiilor şi cooperarea economică in zonele rurale", fără ca entitatea să 1eţină documente 
justificative care să ateste realitatea, exactitatea şi legalitatea cheltuieli or efectuate (ex. 
invitaţie de participare, deconturi de deplasare şi diurnă, facturi de cs7sre, 1>i1ete de transport 
etc.). 

Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 44.514 lei, din care: 
a) suma de 32.414 lei este aferentă plăţii nelegale a cotei-părţi periftru organizarea şi 

exercitarea activităţii de audit public intem; 
b) suma de 4.500 de lei reprezintă valoarea prejudiciului creat pritt plata nelegală a 

taxei de participare la un seminar, fără documente justificative care să robeze lichidarea 
cheltuielilor; 

c) suma de 7.600 de lei constituie beneficii legale nerealizate, calculate până la data de 
30.09.2016. 

Abaterile constatate au fost consemnate la Cap. 2, pct. 2.1., pag• 19-30 din procesul-
verbal de constatare nr. 5.870/07.10.2016. 
b) măsura dispusă prin decizie pentru remedierea abaterli respective: 

„Veţi stabili intinderea prejudiciului creat prin plata nelegalăa cotel-părţi din 
cheltuielile pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public int4rn, care nu au fost 
stabilite in funcţie de numărul de zile/auditor prestate sau care au depăş t nivelul costurilor 
care ar ji revenit entităţii dacă ar fi organizat, prin propriile mijloace, actjivitatea respectivă, 
precum şi a prejudiciului adus bugetului local prin plata nelegală ja cheltuielilor de 
participare la seminarii, fără  documente justificative fn susţinerea lichi -rii cheltuielilor şi 
veţi lua măsurile legale de recuperare a acestor prejudicii, inclusiv a beneficiilor legale 
nerealizate. 

Veţi proceda la revizuirea acordului de cooperare pentru activita ea de audit public 
intern fncheiat cu Filiala Judeţeană Galaţi a Asociaţiei Comunelor din 1?omânia, in sensul 
fundamentării elementelor de cost avute în vedere la stabilirea cotei- ărţi din cheltuieli 
(salarii, cheltuieli de deplasare, utilităţi, logistică etc.), pentru a asigura respectarea 
prevederilor legale. 

Având în vedere deschiderea procedurii de insolvenţă a debitorului Asociaţia 

Comunelor din România — Filiala judeţeană Galaţi, la cererea acestuia a se vedea dosarul 
nr. 927/121/2016 deschis la Tribunalul Galaţi — Secţia a Il-a Civilă), vţi intreprinde toate 
legale necesare pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului legal a4 comunei Cosmeşti, 

atât prin depunerea diligenţelor pentru inscrierea sumei de incasat fn tabelul definitiv al 
creanţelor, cât şi prin susţinerea cererii de atragere a răspunderii org9nelor de conducere 
sau a altor persoane culpabile de starea de insolvenţă a debitorului, ori a persoanelor din 
cadrul entităţii dumneavoastră responsabile deplăţile nelegale". 
c) detalierea aspectelor rezultate in urma acţiunii de verificare a modului de ducere la 
indeplinire a măsurilor dispuse prin decizie inclusiv acordarea unor prelungiri ale 
termenului de ducere la indeplinire a acestora: 

Măsuri luate de entitate şi constatate 1n Raportul de folloi!v-up Inreaistrat la 
entitate sub nr. 1860/24.02.2017. 
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Potrivit constatarii consemnate la Cap. 2, pcL 2.1., pag. 19-30 din procesul-verbal de 
constatare nr. 1.860/07.10.2016, valoarea estimativă a abaterii a fost de 44514 lei. 

Potrivit prevederilor art.33 (3) din Legea nr.94/1992, „stabilirea întiiderii prejudiciului 
şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, devin obligatie a donducerii entitătii 

auditate ". 
Drept urmare, in timpul prezentei actiuni de verificare, entitateo a inegistrat in 

evidenta contabila separata contul 803.90 „Alte valori in afara bilantului", cu notele de 
contabilitate nr. 294, 295 si 296 din data de 23.02.2017, valoarea totala a prejudiciului de 
44.514 lei, reprezentand plata nelegală a cotei-părti din cheltuielile penIP-u organizarea şi 
exercitarea activitătii de audit public intern. 

Inregistrarile contabile sunt evidentiate si in fisa contului, registrui jurnal si balanta 
analitica de verificare pentru luna februarie. 

Entitatea a contestat măsura dispusa la punctul nr. 5 din Decizia nr. 35/31.10.2016 a 
Camerei de Conturi a judetului Galati, respectiv: efectuarea de plăti nelqgale reprezentând 
contravaloarea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi exercitarea cfctivitătii de audit 
public intern, in cadrul acordului de cooperare incheiat cu Filiala 4deteană Galati a 
Asociatiei Comunelor din România, costuri care fie nu au fost stabilite injrunctie de numărul 
de zile pe auditor prestate, fie au depăşit nivelul cheltuielilor pe carq entitatea le-ar ji 
ffiregistrat dacă ar fi organizat activitatea respectivă cu personalul proprizlb 

Contestatia a fost examinată de Comisia de solutionare a conteStatiilor din cadrul 
Camerei de Conturi a judetului Galati, emitând incheierea nr. 12 din 03 Iianuarie 2017 prin 
care s-a dispus respingerea i"n totalitate a contestatiei. 

Entitatea a formulat actiune in instantă, concretizată in dosarul gflat pe rolul 
Tribunalului Galati, inregistrat sub nr.169/121/2017, prin care a solicitat: 
„-anularea in parte a Deciziei nr. 35/31.10.2016, emisă de Camera de Conturi 
Galati"(respectiv masura nr.5). 

Pana in prezent, instanta nu a comunicat nici un termen de judecata. 
De mentionat este faptul ca prin Incheierea nr.113 CC, pronun'fata in sedinta din 

22.03.2016, Tribunalul Galati-Sectia a II-a Civila „admite cererea forrzulata de debitorul 
Filiala Judeteana Galati a A.Co.R. pentru deschiderea procedurii de insolventa" . 

Cu adresa din data de 27.04.2016, in dosarul 927/121/2016, V.A.T.C.Cosmesti a 
formulat cerere de admitere a creantei la masa credala a debitoarei Filicla Judeteana Galati 
a A.Co.R., cu suma de 124.330,79 lei. 

Initial, lichidatorul desemnat de judecatorul sindic, Consult Bancruptcy LP.U.R.L., a 
acceptat suma creditoarei U.A.T.C. Cosmesti in valoare de 124.330,79 lei care a fost inscrisa 
in Tabelul preliminar al creditorilor debitoarei Filiala Judeteana Galati c A.Co.R. 

In data de 11.11.2016, Filiala Judeteana Galati A.Co.R.Galati a comunicat UAT 
comuna Cosmesti prin email, un alt tabel preliminar al creditorilor debioarei, unde se arata 
ca creanta in suma de 124.330,79 lei, nu a fost acceptata de lichidator. 

Drept urmare, conducerea entitatii reprezentata prin Cabinet AVocat Ionut Jarca, a 
sesizat instanta de judecata, fiind deschis dosarul nr.927/121/2016 pe rolul Tribunalului 
Galati. 

Prin Sentinta Civila nr.30 din data de 17.01.2017, Tribunalul Galefti a hotarat: 
„respinge contestatia formulata de UAT Comuna Cosmesti, jud. Galati Iin contradictoriu cu 
Consult Bancruptcy IPURL in calitate de administrator judiciar al debitoarei Fliala 
Judeteana Galati a A.Co.R. avand ca obiect <contestatie la tabelul freliminar>, ca fiind 
tardiv formulata". 
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Potrivit adresei din data de 25.01.2017, Cabinetul Avocat Ionut Jarca, informeaza 
Primarul UAT Comuna Cosmesti, despre solutia din data de 17.01.21 17 a instantei de 
judecata si totodata comunica ca „la data de 25.01.2017 a fost formulat ap 1 . 

Concluzie: măsura nr.5 dispusă prin decizie a fost partial dusă la indeplinire 
deoarece din verificarea efectuată s-a constatat că deşi entitatea a demarat acţiuni de ducere 
la Indeplinire a măsurii dispuse prin decizie, prejudiciul nu a fost recuperat asel: 
- s-a stabilit intinderea prejudiciului pentru organizarea şi exercitarea cctivităţii de audit 
public intern, dar nu s-a procedat la incasarea acestuia, conducerea entit tii limitându-se la 
actiuni de inscriere la masa credală, fără a solicita atragerea răsp nderii solitare a 
persoanelor responsabile, care au dispus si efectuat aceste plăţi. 

Măsuri luate de entitate si constatate în Raportul de follow-up inregistrat la entitate sub 
nr. 4811/20.07.2018. 

Referitor la contestarea măsurii dispusa la punctul nr. 5 din Decizia nr. 35/31.10.2016 
a Camerei de Conturi ajudetului Galaţi 

Entitatea a formulat acţiune in instanţă, concretizată in dosdrul afiat pe rolul 
Tribunalului Galaţi, inregistrat sub nr.169/121/2017, prin care a solicitat „anularea in parte 
a Deciziei nr. 35/31.10.2016, emisă de Camera de Conturi Galaţi"(respectiv masura nr.5). 

Prin Hotărârea nr.895/2017/07.11.20I7 Tribunalul Galaţi dispune„respinge ca 
nefondată acţiunea formulate de reclamanta UAT Comuna Cosnuişti."(extras portal 
dosar I 69/1 21/2 0 I 7-anexă filele nr. 60-61 .) 

Faţă de această hotărâre entitatea a formulat recurs. 
Prin Decizia nr.578/2018/I5 martie 2018(anexă filele nr.62-66) Tribunalul Galaţi a 

decis„respinge ca nefondat recursul formulat de recurenta UAT COMUNA COSMEŞTI 
Referitor la inscrierea la masa credală 
in dosarul nr.927/121/2016 aflat pe rolul Tribunalului Galati,entittea a formulat apel 

prin adresa anexată la jilele nr.67-69 
Prin Hotărârea nr.150/2017/03.05.2017,Curtea de Apel Galati„rspinge ca nefondat 

apelul declarat de creditoarea UAT Comuna Cosmeşti"(Extrias portal dosar 
nr.927/121/2016/a9-anexă filele nr.70-71) 

Entitatea a formulat din nou acţiune in instanţă.Asel,prin Cerer a intocmită in data 
de 07.02.2018 (anexă filele nr.72-74) UATC Cosmeşti a solicitat cătr Filiala Judeţeană 

Galaţi a A.Co.R plata sumei de 46.358 leiAcţiunea face obiectul dosari1ui nr.484/121/20I8 
aflat pe rolul Tribunalului Galaţi.Din Citaţia emisă de Tribunalul Galaţin data de 02 iulie 
2018 (anexă filele nr.75-76) se constată ca primul termen de judecata a f st stabilit in data de 
28 septembrie 2018 

Concluzie: măsura nr.5 dispusă prin decizie a fost partial usă la indeplinire 
deoarece din verificarea efectuată s-a constatat că deşi entitatea a demarat acţiuni de ducere 
la indeplinire a măsurii dispuse prin decizie, prejudiciul nu a fost recuperat, as«el: 
- s-a stabilit intinderea prejudiciului pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit 
public intern, dar nu s-a procedat la incasarea acestuia, conducerea ent tatii limitându-se la 
actiuni de inscriere la masa credală, fără a solicita atragerea răspunderii solitare a 
persoanelor responsabile, care au dispus si efectuat aceste plăţi. 

Măsuri luate de entitate si constatate cu ocazia Drezentei verificări: 
Prin cererea Inregistrată la data de 18.01.2017 pe rolul Tribunalul 

contencios administrativ şi fiscal sub nr. 169/121/2017, UAT Comuna 
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contestaţie Impotriva incheierii nr.12/03.01.2017 emisă de Camera de CcMturi Galaţi, prin 
care a fost respinsă contestaţia formulată Impotriva Deciziei nr.35/31.10. 16, cu privire la 
punctul 5 din decizia mai sus menţionată(anexafi/e 19-20). i 

, 
Prin Sentinţa Civilă nr.895/2017 din data de 07 noiembrie 2017, Tribunalul Galaţi a 

, 
respins acţiunea ca nefondată.. i , 

in data de 07.12.2017, UAT Comuna Cosmeşti a formulat recurs linpotriva sentinţei 

civile nr.895/7.11.2017, pronunţată. de Tribunalul Galaţi 1n dosarul nr.169/1 1/2017. 
Prin Decizia nr.578/2018 pronunţată 1n şedinţa publică din data de 5.03.2018, Curtea 

de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, a respins ca fiinc nefondat recursul 
declarat de UAT Comuna Cosmeşti, Impotriva sentinţei civile nr.895/7.11.2017, pronunţată 
de Tribunalul Galaţi 1n dosarul nr.169/121/2017(anexa file 21-35). 

Pe de altă parte, entitatea a 'inregistrat 1n data de 09.02.2018 pe rolul Tribunalului Galaţi 
— Secţia contencios administrativ şi fiscal sub nr. 484/121/2018, cererea prin care a solicitat 
instanţei să oblige Asociaţia Comunelor din România-Filiala Judeţeană G1aţi, la plata sumei 
de 46.358 lei, din care debit principal 1n cuantum de 36.914 lei, iar acce rii 1n cuantum de 
9.444 lei(anexa file 60-62). 

Suma de 46.358 lei, reprezintă prejudicial actualizat stabilit de auditul financiar 
efectuat de Camera de Conturi Galaţi, aspect consemnat la Cap. 2, pct. 2.1, din procesul-
verbal de constatare nr. 5.870/07.10.2016, pentru care a fost emisă măstra nr.5 din decizia 
nr.35/31.10.2016. 

Potrivit extrasului de pe portalul instanţelor anexat la fila nr.63, upnătorul termen de 
judecatăîn dosarul nr.484/121/2018, este ln data de 25.03.2019. 

Concluzie: măsura nr.5 dispusă prin decizie a fost partial dusă la îidep1inire deoarece 
din verificarea efectuată s-a constatat că deşi entitatea a demarat ac iuni de ducere la 
Indeplinire a măsurii dispuse prin decizie, prejudiciul nu a fost recuperat, tfel: 
- s-a stabilit Intinderea prejudiciului pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit 
public intern, dar nu s-a procedat la incasarea acestuia, conducerea enti ăţii limitându-se la 
acţiuni judecătoreşti, fără a solicita atragerea răspunderii solitare a personelor responsabile, 
care au dispus si efectuat aceste plăţi. 

Măsura nr.6 
a) abaterea constatată care a făcut obiectul măsurii dispuse prin decizie: 

in cazul Contractului de prestări servicii nr. 1.098/05.03.2014, Incheiat cu S.C. Domiel 
2003 S.R.L. Tecuci 1n vederea realizării lucrării de reparaţii capitale unui grup sanitar, 
entitatea a efectuat plata nelegală a su_mei de 9.343,91 de lei, reprezenFan' d contravaloarea 
unor lucrări care, deşi au fost recepţionate, la o verificare documentară comparativă a ofertei 
depuse de constructor (formular F3 — Situaţie de lucrări „Reparaţii coTpitale grup sanitar 
Primăria Cosmeşti") şi a situaţiei de lucrări („Lista cu cantităţile de luerări pe categorii de 
lucrări") Intocmită de un membru al comisiei de recepţie, de profesie inginer constructor, 
precum şi după o inspecţie a echipei de audit la faţa locului, a rezultat ă au fost executate 
parţial sau că au fost supraevaluate următoarele activităţi ori materiale onsumabile, pentru 
care nu s-au identificat oferte de preţ, cu influenţă inclusiv asupra otelor de cheltuieli 
indirecte, profit şi taxă pe valoarea adăugată, astfel: 

a) cod CD24A1 „Pereţi despărţitori simpli CW 75/100 cu structurimetalică (rigips)" - 
1n ofertă 50 de metri pătraţi, iar 1n situaţia de lucrări 18 metri pătraţi; 
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f 
b) cod SC16G1 „rezervor pt. spălare vas JVC, din porţelan tip duoblac, montat pe vas" 

—1n deviz 2 buc. la preţul unitar de 342,08 lei/buc., în situaţia de lucrări 2 bţic. la preţul unitar 
de 135,197 lei/buc.; 

c) cod 2442757 „Vas closet co12-A porţelan alb cal. I S 2066i" —1n pfertă 2,02 buc. la 
preţul unitar de 875,85 de lei/buc., iar în situaţia de lucrări 2,02 buc. la preţul unitar de 
70,5194 de leiJbuc.; 

d) cod 4201319 „Baterie stativă monocom lavoar „Leader Apx neagră cod 
42L47470" — 1n ofertă 1 buc. la preţul unitar de 658,90 de lei/buc., iar 1n situaţia de lucrări 1 
buc. la preţul unitar de 63 de lei/buc. 

Se constată că salariatul cu atribuţii pentru efectuarea achiziţiilor publice, care a facut 
parte din comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, nu a sesizat şi nu a semnalat nici la 
momentul atribuirii contractului, nici la momentul recepţiei lucrărilor, că nu au fost executate 
unele lucrări sau că existA diferenţe suplimentare de preţ plătite de entitate antreprenorului, 
conform calculelor acestuia efectuate pe timpul auditului. 

Aceste fapte contravin dispozitillor art. 5 alin. (1) şi art. 10 alin (3) din O.G. nr. 
119/1999 privind controlul intem şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale art. 51 alin. (3) şi art. 54 alin. (5)-(6) din 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
Anexa la Ordinul ministrului dezvolfarii, lucrărilor publice şi locuinţelor 

egea nr. 273/2006 
e art. 1 pct. 4 din 
. 863/2008 pentru 

aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărarea Guy mului nr. 28/2008 
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-ecnomice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu modific- le şi completările 
ulterioare şi ale pct. 1 lit. a) din Anexa 1 la Ordinul ministrului fiiiinţe1or publice nr. 
1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind an jarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi orga4izarea, evidenţa şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completări e ulterioare. 

Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 9.929,91 de lei, din care suma de 
; .19.343,91 de lei constituie valoarea plăţii nelegale a unor lucrări neefectu te sau decontate la 

un preţ mai mare decât valoarea de piaţa a acestora, iar suma de 586 de lei constituie beneficii 
legale nerealizate — Cap. 2, pct. 2.3., filele nr. 34-38 din procesul-verb de constatare nr. 
5.870/07.10.2016. 
b) măsura dispusă prin decizie pentru remedierea abaterii respective: 

„Veţi solicita constructorului documentele justificative (facturi de aFhiziţie) care atestă 

preţul de achiziţie al articolelor de deviz pentru care, pe timpul controlului, s-au raportat 
preţuri mai mici decât cele care au stat la baza plăţilor efectuate de entitate sau veţi proceda 
la colectarea a cel puţin 3 oferte de preţ pentru materialele respctive, cu aceleaşi 
caracteristici şi de acelaşi tzp cu cele puse in operă, pentru a stabili reaptatea preţurilor de 
achiziţie ce au făcut plăţilor efectuate in baza Contractului nr. 1098705.03.2014. 

in situaţia confirmării unor sume plătite suplimentar, plăţile efe tuate vor constitui 
prejudiciu, ce se va adăuga la prejudiciul aferent plăţii unor lucrări nee cutate, pentru care 
aveţi obligaţia stabilirii intinderii prejudiciului şi luării măsurilor legale pentru recuperarea 
acestuia, inclusiv a beneficiilor legale nerealizate". 

c) detalierea aspectelor rezultate in urma acţiunii de verificare a modului de ducere la 
indeplinire a măsurilor dispuse prin decizie inclusiv acordarea tinor prelungiri ale 
termenului de ducere la Indeplinire a acestora: 
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Măsura nr.4 din Decizia nr.35/31.10.2016 a fost dusă la indeplit*e 1n totalitate, aşa 

după cum a fost consemnat în Raportul de follow-up Inregistrat la entitate sub nr. 
4811/20.07.2018 şi la Camera de Conturi Galaţi sub nr.1860/2016/20.07.2 18. 

Probele care susţin aspectele consemnate mai sus, se găsesc anexate la dosarul acţiunii 

de verificare. 

3. Sinteza aspectelor rezultate în urma acţiunii de verificare a modului de ducere la 
indeplinire a măsurilor dispuse prin decizie/recomandărilor transmse prin scrisoare, 
grupate astfel: 

a) măsurile care au fost duse la indeplinire in totalitate: 
Măsurile nr.1, 2, 3, 4 şi 6. 

b) măsurile duse parţial la indeplinire : 
Măsura nr. 5. 

c) măsuri neduse la indeplinire: 
Nu este cazul. 

Prezentul raport de verificare a modului de ducere la indeplinire a măsurilor dispuse prin 
decizie, care conţine Impreună cu anexele un nr.de 84 pagini, a fost Intocmit In 2 (două) 
exemplare şi a fost inregistrat sub nr. 1603 din data de 08.03.2019 la enti tea verificată şi la 
nr.38 din data de 08.03.2019 1n registrul unic de control. Din acestea in exemplar se lasă 
entităţii, iar cel de al doilea exemplar se vor restitui echipei de control In ermen de pănă la 5 
zile calendaristice de la data inregistrării acestora la entitatea verificatA sau de la data 
confirmării lor de primire. 

Prin semnarea raportului de follow-up se recunoaşte restituirea tuturor actelor şi 
documentelor puse la dispoziţie auditorului public extern. 

impotriva prezentului raport de verificare a modului de ducere la in4p1inire a măsurilor 
dispuse prin decizie pot fi formulate obiecţii de către conducătorul entit.ţii 1n termen de 15 
zile calendaristice de la data Inregistrărfi actului la entitatea verific tă sau de la data 
confirmării de primire a acestuia. 

Camera de Conturi Galaţi 
Auditor public extern, 
ARHIRE GABRIEL 

Reprezentanţii legali ai U.A.T.C. Cosm 

TUCHILU ION 

Conta 
FLOROIU UGEN 
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- CONSILIUL LOCAL COSMEŞTI - 
Anexa 2 la HCL 19/10.04.2019 

MĂSURI DISPUSE PENTRU REMEDIEREA DEFICIENŢELOR CONSTATATE 

PRIN MĂSURA 5 DIN Decizia nr. 35/2016 a CAMEREI DE CONTURI GALAŢI 

Comuna Cosmeşti, prin primar ing. Ion Tuchiluş, a chemat în instanţă pe pârâta Filiala Judeţeană 
Galaţi a Asociaţiei Comunelor din România, cu care am avut un Protocol de colaborare cu privire la 
auditul public intern, în urma căruia a fost constatat prejudiciul. Există pe rolul Tribunalului Galaţi 
dosarul nr. 484/121/2018 (suspendat), unde avem calitatea de reclamant, dosar repus pe rol in data 
de 05.02.2019. Faptul că, faţă de pârâta Filiala Judeţeană a Asociaţiei Comunelor din România a fost 
declanşată procedura insolvenţei la 22.03.2016, Tribunalul Galaţi a suspendat judecarea cauzei 
având ca obiect „pretenţii" , conform dispoziţiilor art.75, alin.1, din Legea 85/2014. Anexăm 
comunicarea din 25.03.2019. 
De asemenea, am depus la Tribunalul Galaţi, o cerere comună(cu alte 21 de comune din judeţul 

Galaţi-aflate în situaţie similară), pentru completarea expertizei financiar contabile din dosarul 
927/121/2016a2* cu termen pe data de 09.04.2019, (asociat dosarului 927/121/2016 cu termen pe 
data de 06.05.2019), in vederea inscrierii la masa credală ca şi creditori ai debitoarei Asociaţia 

Comunelor din România-filiala Galaţi, aflată în acest moment în procedură de insolvenţă. Anex'ăm 

modelul de acţiune formulat. 
Urmărirea termenelor şi depunerea tuturor difigenţelor necesare pentru recuperarea sumelor datorate 

Comunei Cosmeşti de către pârâta Filialajudeţeană Galaţi a Asociaţiei Comunelor din România. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
GHERGHE ION 

AVI AT, SECRETAR, 
CRI PNA ZAHARIA 


