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RAPORT  

 
privind reglementarea situației constatate de  

Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a județului Prahova  
cu privire la măsurile de recuperare a prejudiciilor dispuse prin Decizia nr. 104/2012, Decizia 

55/2015 și Decizia nr.21/2018 

 

Gheorghe STĂNESCU – Primar al Comunei Gura Vitioarei, județul Prahova , în  

conformitate cu prevederile art. 154, 155 alin 1 lit b) și alin 3 lit c) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, dispozițiile cuprinse în Legea nr.94/1992 (R) privind organizarea și funcționarea 
Curții de Conturi și cele prevăzute la pct.234-236 din Regulamentul privind organizarea și 
desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din 
aceste activități, aprobat de Plenul Curții de Conturi prin Hotărârea nr.155 din 29 mai 2014, prin 
coroborare cu dispozițiile pct.183-185 din același Regulament,  prezint Consiliului Local Gura 

Vitioarei, în calitatea sa de autoritate deliberativă a Comunei  Raportul   privind ducerea la 

îndeplinire a măsurilor dispuse prin Deciziile 104/2012, 55/2015 și 21/2018. 
 

Referitor la Decizia nr.104/2012 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a 

județului Prahova nu au fost realizate în totalitate măsurile dispuse la cap. II punctele 9.1, 9.2 și 
10. 

Măsurile 9.1   și 9.2   Aplicarea măsurilor  pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea   

acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăților efectuate la categoria de operațiuni economice 
„Cheltuieli de capital”, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul 

de audit fiind estimate la 36.632,92 lei, reprezentand contravaloarea cantităților de lucrări neexecutate, 
încasate necuvenit de SC Blanka Construct SRL, la obiectivul de investiții „Construire  dispensar uman în sat 

Gura Vitioarei”, pentru imobilizarea sumei fiind calculate dobanzi în sumă de 2.019 lei. 
                   În vederea recuperării sumelor, instituția a încheiat cu societatea S.C. Blanka Construct S.R.L. o 

convenție înregistrată sub nr.7540/29/06.12.2012, prin care s-a convenit plata sumelor pe o perioadă de 24 
luni, începând cu luna decembrie 2012. 

                 S.C. Blanka Construct S.R.L. a fost acționată în instanță la Judecătoria Vălenii de Munte – dosar 

nr.2014/331/2013, pentru recuperarea sumei totale de 63.312,96 lei și a accesoriilor de 3.577 lei. 
                Prin Sentința nr.1325/11.09.2013, instanța a obligat debitorul la plata sumei scadente din convenția 
nr.7540/06.12.2012, respectiv a sumei de 6.000 lei și penalități de 690 lei. Ulterior acestei acțiuni, deși 
societatea nu a efectuat plățile convenite conform convenției încheiate și al cărui termen a expirat la finele 
lunii decembrie 2014, nu au mai fost formulate alte cereri în instanță pentru recuperarea sumelor datorate 
de S.C. Blanka Construct S.R.L. 
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                În vederea punerii în aplicare a Sentinței nr.1325/11.09.2013, s-a deschis dosarul de executare silită 
nr.57/2015 – SCPEJ Pavel și Mușat. Prin Încheierea din 16.02.2015, s-a acceptat executarea S.C. Blanka 

Construct S.R.L. pentru suma de 6.690 lei. Potrivit documentației atașate dosarului de executare,  nu au fost 

identificate bunuri mobile sau imobile, fiind transmis numai un cont bancar de către Banca Transilvania. 
                     Este de menționat că din datele publicate pe site-ul MFP, S.C. Blanka Construct S.R.L. figurează cu 
activitate suspendată din luna septembrie 2013, fiind radiată din 27.09.2019 . 

La data de 20.04.2016, U.A.T.C. Gura Vitioarei a procedat la executarea garanției de bună execuție, în 
cuantum de 6.868 lei, iar pentru diferența de 56.444, 96 lei, s-a încheiat cu administarorul societății Eftimie 

Cătălin, un angajament de plată, înregistrat sub nr.3790/02.06.2017, prin care cel din urmă se angajează să 
achite debitul în rate, pe o perioadă de 3 ani, începând cu luna octombrie 2017 și până în luna octombrie 
2020. 

Cu chitanța nr.4438/16.08.2017, a fost achitată suma de 5000 lei, astfel suma de recuperat la data de 

16.08.2017 era de 51.444,96 lei.  

Curtea de Conturi Prahova a sesizat organele de urmărire penală competente, respectiv Parchetul de 

pe  lângă Judecătoria Vălenii de Munte,  pentru fapta de nerecuperare a prejudiciului ca urmare a 

nedispunerii și neurmăririi de către conducerea entității a măsurilor transmise de către Camera de Conturi 
Prahova, la secțiunea II,  punctele 1,2, 4 și 10 din Decizia 104/2012. 

În urma cercetărilor în Dosarul penal 1720/P/2016 s-a emis Ordonanța din 04.07.2017 prin care s-a 

dispus ”clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerecuperare a prejudiciului ca urmare a 

nedispunerii și neurmăririi de către conducerea entității a măsurilor transmise de către Curtea de Conturi a 

României, Camera de Conturi Prahova,  prevăzute de art. 64 din Legea nr.94/1992. 
   În anul 2018 mandatul de primar al domnului Tirifon Gheorghe a încetat de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, ca urmare a decesului acestuia , funcția de primar fiind declarată vacantă, 
atribuțiile conferite de lege primarului fiind exercitate de drept de  către viceprimar.  
 În contextul luptei politice pentru funția de viceprimar Consiliul Local, forul legislativ al comunei, nu 
s-a mai întrunit la finele anului 2018, după mai multe excluderi și demisii, astfel încât perioada 01.10.2018 – 

01.01.2020 funcționarea în condiții normale a U.A.T.C. Gura Vitioarei nu a mai putut fi posibilă.   
   Prefectura Prahova și secretarul Instituției au deschis dosare pentru constatarea dizolvării 
Consiliului Local, fapt ce până la final nu s-a întâmplat și după alegerile din anul 2020 instituția și-a reluat 

activitatea în limita normalității.                
Măsura nr.10  Aplicarea măsurilor  pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea  

acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăților efectuate către opeartorul de salubritate pentru servicii 

de salubrizare în favoarea locuitorilor comunei la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii , 

prejudiciile cuprinse în Raportul de audit fiind estimate la 197.164 lei. 

                  Serviciul public de salubrizare în comuna Gura Vitioarei s-a realizat de operatorul S.C. 

Romprest Service S.A. București, în baza contractului de delegare a gestiunii prin concesiune 

nr.4454/22.09.2006 și a cinci acte adiționale încheiate pe parcursul derulării contractului. 
                 În baza a trei H.C.L.-uri  a fost instituită, menținută și modificată taxa de habitat, care, din anul 2010 

a fost „utilizată pentru subvenționarea serviciului de salubritate asigurat de S.C. Romprest Service S.A., 
pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operator și sumele efectiv încasate, în baza 
contractelor încheiate direct cu populația”. 

                 Prin Decizia nr.104/2012 s-au dispus măsuri cu privire la stabilirea întinderii prejudiciilor și 
recuperarea acestora pentru suma de 197.164 lei și accesorii de 10.585 lei. Urmare a extinderii verificării, s-a 

constatat că în perioada noiembrie 2012 – iunie 2014 s-au mai achitat operatorului servicii în suma totală de 
149.247,59 lei, reprezentând facturi emise în perioada iulie 2012 – octombrie 2013, rezultând sume totale 



achitate nejustificat de 346.411, 59 lei și accesorii de 10.585 lei, calculate numai la data auditului (decembrie 

2012) și neactualizate. 
                 Potrivit situației centralizatoare prezentată de U.A.T.C. Gura Vitioarei   situația se prezintă astfel 

- Plăți totale către S.C. . Romprest Service S.A........................346.411,59 lei 
- Accesorii calculate la decembrie 2012.....................................10.585,00 lei 
- Sume instituite prin taxă habitat pentru servicii recunoscute...15.969,00 lei 
- Sume recuperate........................................................................80.693,66 lei 
- Diferențe..................................................................................206.027,59 lei 

Potrivit Actului Adițional nr.4/01.11.2011, la contractul de delegare a  
gestiunii serviciului public de salubrizare, a localității Gura Vitioarei nr.4454/22.09.2006, relația contactuală 
cu operatorul de salubritate a încetat la data de 01 noiembrie 2013. 

                  Potrivit cererii de chemare în judecată înregistrată sub nr.493/25.01.2016 la Judecătoria Vălenii de 
Munte în data de 03.02.2016,  s-a intentat acțiune în instanță către S.C. Romprest Company S.A.pentru suma 
de 98.870, 49 lei – dosar nr.241/331/2016 pe rolul Judecătoriei Valenii de Munte. 
                 La data de 10.08.2016 în cauza ce constituie obiectul dosarului nr.241/331/2016 a fost formulată 
cerere de modificare a acțiunii de chemare în judecată  pentru suma de 206.027,59 lei. 
                 Prin Sentința nr.1923/28.09.2017 dosar nr.241/331/2016, instanța a respins acțiunea înregistrată 

pe rolul Judecătoriei Vălenii de Munte, prin care U.A.T.C. Gura Vitioarei a solicitat obligarea pârâtei S.C.  
Romprest Company S.A. la plata sumei de 206.027,59 lei, reprezentând sume achitate nejustificat către 
aceasta în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, întrucât a intervenit 

prescripția dreptului la acțiune. 
Pentru restul sumei au fost efectuate demersurile necesare în vederea  

recuperării acesteia. Situația instituirii și recuperării se prezintă  astfel: 
- Debite instituite la 31.08.2020 .............................................151.469,06 lei 
- Debite încasate în perioada 2013 – 31.08.2020....................108.551,59 lei 
- Debite încasate în perioada 01.09.2020 – 31.05.2022..........  33.026,44 
- Sumă rămasă de recuperat ....................................................  9.891,03 lei. 

 
Față de cele precizate mai sus menționăm faptul că instituția noastră face în  

continure toate demersurile pentru recuperarea sumelor despre care se face vorbire mai sus. 

 

Referitor la Decizia nr.55/2015 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a 

județului Prahova nu a fost realizată măsura dispusă la cap. I punctul 4 respectiv  actualizarea 

Anexei 58  - Inventarul bunurilor  care aparțin domeniului public al comunei Gura Vitioarei. 

S-au făcut demersurile legale în vederea publicării în Monitorul Oficial a actualizării inventarului 
bunurilor din domeniul public al U.A.T.C. Gura Vitioarei, dar procedura stabilită de art.289 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ presupune extrase de carte funciară și acte doveditoare privind 
dreptul de proprietate pentru fiecare dintre bunurile aparținând domeniului public, ceea ce implică timp și 
costuri. 

S-a emis dispoziția Primarului Comunei Gura Vitioarei nr. 75 din 17.03.2021  prin care se actualizează 
componența comisiei special de inventariere a bunurilor din domeniul public și domeniul privat  al comunei 
Gura Vitioarei și se lucrează la documentația care va sta la baza întocmirii proiectului de hotărâre de Guvern 
pentru completarea anexei nr. 58  la Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului 
public al județului Prahove, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova. 

Prin adoptarea OUG nr.57/2019 a fost reglementată o altă modalitate de atestare a inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT, diferită de dispozițiile Legii nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate public, cu modificările și completările ulterioare, respective prin hotărârea autorității 
deliberative, ca act administrativ final care produce efecte juridice.  



OUG 57/2019 are în vedere actualizarea inventarului prin identificarea bunurilor care au fost 
dobândite în proprietatea public a UAT printr-unul dintre modurile prevăzute de lege, anterior datei de 5 
iulie 2019 și care nu au fost atestate printr-o Hotărâre a Guvernului, fie că au fost omise la inventarierea 
inițială, fie că, deși au fost incluse în anexe la hotărâri adoptate de către autoritatea deliberativă, aceste 
hotărâri nu au mai parcurs procedura în vederea adoptării unei Hotărâri a Guvernului, precum și bunurile 
noi, intrate în proprietatea UAT ulterior datei de 05 iulie 2019.Totodată, actualizarea presupune și 
identificarea bunurilor deja  atestate   prin Hotărâre a Guvernului a căror date cuprinse în coloanele anexei 
au suferit modificări de la data atestării și până în prezent și care necesită adoptarea unei hotărâri pentru 
atestarea modificărilor. 

Obligativitatea actualizării inventarului, potrivit art.289 alin.(2)-(4) din OUG nr.57/2019 revine 
comisiei special de inventariere, care își desfășoară activitatea anterior inițierii proiectului de hotărâre. La 
finalul operațiunii de actualizare a inventarului din domeniul public al U.A.T. se va proceda astfel: 

- Va fi stabilită ultima poziție din inventar care a fost atestată prin Hotărâre  
a Guvernului  iar completarea inventarului cu bunuri noi, se va face prin numerotarea pozițiilor noi, în 
continuarea acesteia; 

- Modificările și abrogările unor poziții din inventar vor face referire la pozițiile deja atestate . 
 Astfel , se constată că toate intervențiile asupra inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al U.A.T. se fac prin raportare la inventarul atestat prin Hotărâre a Guvernului. Referința va fi anexa nr 
58 la HG 1359/2001 privind atestarea domeniului public al Județului Prahova precum și a municipiilor, 
orașelor și comunelor din județul Prahova, cu modificările și completările ulterioare,  publicată în MO al 
României, Partea I, nr. 128 bis din 18 februarie 2002 . 
 Ulterior activității comisiei speciale de inventariere, primarul va iniția un proiect de hotărâre privind 
atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al  comunei Gura Vitioarei și îl va comunica 
MLPDA ținând cont de dispozițiile art.289 alin.(9) din UUG nr.57/2019. 
 Conform art.289 alin (5) și alin (6) din OUG 57/2019 hotărârea de atestare va fi însoțită, sub 
sancțiunea nulității, de cel puțin următoarele: 

- Acte doveditoare ale dreptului de proprietate , însoțite de extrase de carte  
funciară, din care să rezulte înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară și faptul că bunul în cauză 
nu este grevat de sarcini. Extrasele de carte funciară trebuie să fie de dată recentă  și vor avea intabulat 
dreptul de proprietate domeniul public în favoarea comunei Gura Vitioarei. 

 Având în vedere faptul că ultima Hotărâre de Guvern care a adus modificări Anexei nr.58   la HG 
1359/2001, este HG 774/2013 prin care este abrogată poziția nr. 8 , consider că, pentru a reuși 
implementarea acestei măsuri dispusă de Camera de conturi Prahova, ar trebui inițiat un proiect de hotărâre  
pornind de la ultima poziție din Anexa nr. 58, respectiv nr.172, proiect de hotărâre inițiat după ce comisia 
specială  de  inventariere își va desfășura activitatea și va stabili cu certitudine bunurile din domeniul public al 
UATC Gura Vitioarei care trebuiesc atestate prin Hotărâre de Guvern. 

Referitor la Decizia nr.21/2018 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a 

județului Prahova nu au fost realizate în totalitate măsurile dispuse la cap. II punctele 2,3  și 5. 
 

Măsurile 2   și 3 Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea  

acestora,împreună cu accesorile calculate de entitate de la data plății sumelor nedatorate până la data 
recuperării, prin extinderea verificărilor, în cadrul perioadei de prescripție, asupra plăților  efectuate la 
categoria de operațiuni economice “Reparații curente art.20.02”la care s-au constatat abateri cauzatoare de 

prejudicii în sumă de 55.583,64 lei ca urmare a decontării unor cantități de lucrări neexecutate de către SC 
Anvoghe Cons SRL Vălenii de Munte la lucrarea “Execuție rigolă pentru îndepărtarea apelor pluviale, școală 
sat Poiana Copăceni”. 

    Referitor la recuperarea prejudiciului, reprezentând plăți necuvenite la lucrarea „Execuție rigolă 
pentru îndepărtarea apelor pluviale, Școala sat Poiana Copăceni”, instituția a formulat acțiune în instanță în 
vederea recuperării prejudiciului, prin cererea de chemare în judecată din data de 19.03.2019, la Tribunalul 
Prahova. 



                Astfel, pe rolul instanței s-a format Dosarul nr.1267/105/2019, având ca obiect pretenții. 
                Potrivit datelor publicate pe portalul just.ro, în Dosarul nr.1267/105/2019, pe rol fiind soluționarea 
cauzei civile privind reclamantul Comuna Gura Vitioarei și pe pârâtul S.C. ANVOGHE CONS S.R.L. Vălenii de 
Munte, a fost emisă Hotărârea nr.793/2019 prin care a fost declinată competența de soluționare a cauzei în 
favoarea Judecătoriei Vălenii de Munte. A fost emisă Hotărârea 1458/09.12.2020 prin care a fost respinsă 
cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Prin hotărâre s-a dispus dreptul de a formula apel în 

termen de 30 de zile de la comunicare, dar instituția noastră nu a formulat apel, motivat de faptul că raportul 
de expertiză de specialitate întocmit nu susține solicitările instituției noastre.  

Măsura 5 : Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea  

acestora,împreună cu accesoriile calculate de entitate de la data plății sumelor nedatorate până la data 
recuperării, prin extinderea verificărilor, în cadrul perioadei de prescripție, asupra plăților  efectuate la 
categoria de operațiuni economice “Cheltuieli de capital  art.71.01.30”la care s-au constatat abateri 

cauzatoare de prejudicii în sumă de 10.626,08 lei ca urmare a decontării unor cantități de lucrări neexecutate 
de către SC Metconf SES Construct  SRL Valea Călugărească  la obiectivul de investiții   “Achiziție și montare 
centrală termică ”. 

  Referitor la recuperarea prejudiciului, reprezentând plăți necuvenite, efectuate la categoria 

de operațiuni economice „Cheltuieli de capital”, operațiuni la care s-au constatat abateri cauzatoare de 

prejudicii în suma de 10.626,08 lei ca urmare a decontării unor cantități de lucrări neexecutate sau 
supraevaluate către către S.C. METCONF SES CONSTRUCT S.R.L. Valea Călugărească la obiectul de investiții 
„achiziționat și montat centrală termică de încălzire cu funcționare combustibil gaze naturale, realizarea 

instalației de încălzire constând din radiatoare din oțel tip panel și țeavă din polipropilenă cu fibră de 
aluminiu și accesoriile necesare”, instituția a formulat acțiune în instanță în vederea recuperării prejudiciului 
prin cererea de chemare în judecată din data de 19.03.2019 la Tribunalul Prahova.  
              Astfel, pe roul instanței s-a format Dosarul nr.1271/105/2019, având ca obiect pretenții. 
            Potrivit datelor publicate pe portalul just.ro, în Dosarul nr.1271/105/2019, pe rol fiind soluționarea 
cauzei civile privind reclamantul Comuna Gura Vitioarei și pe pârâtul S.C. METCONF SES CONSTRUCT S.R.L. 
Valea Călugărească, a fost emisă Hotărârea nr.718/2019 prin care a fost declinată competența de soluționare 
a cauzei în favoarea Judecătoriei Vălenii de Munte. 
            La data prezentei în Dosarul 1271/105/2019 a fost emisă Hotărârea nr.999/13.10.2020 prin care a fost 
respinsă cererea de chemare în judecată formulată de UATC Gura Vitioarei, ca neîntemeiată. Prin hotărâre s-

a dispus dreptul de a formula apel, în 30 de zile de la comunicare,  dar instituția noastră nu a formulat apel, 
motivat de faptul că raportul de expertiză de specialitate întocmit nu susține solicitările instituției noastre. 
 Față de cele precizate consider că au fost parcurse toate etapele administrative, judiciare și/sau de 
altă natură în vederea recuperării prejudiciilor stabilite de organul de control. 
 Concluzii: Raportat la cele expuse, la circumstanțele date, rezultă cu evidență că s-au 

desfășurat acțiunile de ordonare a măsurilor de recuperare a prejudiciilor  și înlăturare a neregulilor. 
 

 

Primar, 

 Stănescu Gheorghe 


