
  

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMARUL  
COMUNEI 

GURA VITIOAREI 

 

 
  Nr. 5.015/ 07.06.2022     

 
PROIECT DE    HOTĂRÂRE 

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 

 
  Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 5.015 din 07.06.2022 și referatul 

de aprobare , înregistrat cu nr. 5.014 din 07.06.2022, al Primarului comunei, în calitate de inițiator; 
  Dată fiind acțiunea de audit cu tema ”Audit financiar asupra contului de execuție pe 

anul 2011”  efectuată de către auditorii din cadrul Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a 
județului Prahova la Comuna Gura Vitioarei; 

  Având în vedere Decizia nr.104/2012 a Curții de Conturi a României – Camera de 
Conturi a județului Prahova, cu privire la măsurile dispuse la cap. II punctele 9.1, 9.2 și 10  din 
aceasta, precum și deciziile prin care termenul de ducere la îndeplinire a măsurilor prevăzute în 
aceasta a fost prelungit, respectiv  Decizia nr.125/2013, Decizia 1613/2725/20212/09.03.2015, 
Decizia 3585/2725/2012/14.08.2015; 

 Ținând cont de faptul că Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a 
județului  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.  

Având în vedere faptul că 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.  

Instituția  continuă aplicarea și  urmărirea îndeplinirii măsurilor stabilite  prin Decizia 104/2012.   

Dată fiind acțiunea de audit cu tema ”Audit financiar asupra contului de execuție pe anul 
2014”   efectuată de către auditorii din cadrul Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a 
județului Prahova la Comuna Gura Vitioarei; 

Având în vedere Decizia nr. 55/2015 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a 
județului Prahova, cu privire la măsura dispusă la cap. I punctul 4  din aceasta, precum și deciziile 
prin care termenul de ducere la îndeplinire a măsurilor prevăzute în aceasta a fost prelungit, respectiv  
Decizia nr.2776/3386/2015/07.08.2017, Decizia 2357/3386/2015/08.07.2019, Decizia 
2135/3386/2015/05.06.2020; 

Având în vedere 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 ; 

Dată fiind acțiunea de audit cu tema ”Audit financiar asupra contului de execuție pe anul 
2017”  efectuată de către auditorii din cadrul Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a 
județului Prahova la Comuna Gura Vitioarei; 

Având în vedere Decizia nr. 21/2018 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a 
județului Prahova, cu privire la măsurile dispuse la cap. II punctele 2,3 și 5 din aceasta, precum și 



deciziile prin care termenul de ducere la îndeplinire a măsurilor prevăzute în aceasta a fost prelungit, 
respectiv  Decizia nr.1357/2479/2018/05.04.2019, Decizia 4481/2479/2018/31.2.2019, Decizia 
632/2479/2018/12.02.2021, Decizia 1458/2479/2018/07.02.2022; 

Având în vederea acțiunea ce a făcut obiectul dosarului nr.1267/105/2019 având ca obiect 
pretenții unde pârâta era SC Anvoghe Cons SRL în vederea recuperării sumei de 30.000 lei ; 

Având în vederea acțiunea ce a făcut obiectul dosarului nr.1271/105/2019 având ca obiect 
pretenții unde pârâta era SC Metconf Ses Construct SRL în vederea recuperării sumei de 10.626,08 
lei; 

Ținând cont de sentințele civile nr. 999/13.10.2020 și 1458/09.12.2020 prin care cererile de 
chemare în judecată au fost respinse; 

Având în vedere rapoartele de expertiză de specialitate întocmite în ambele cauze care nu 
susțin solicitările instituției noastre; 

Având în vedere demersurile întreprinse de unitatea auditată pentru ducerea la îndeplinire a 
măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin deciziile prevăzute mai sus; 
      În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2) lit.”b” și alin. (14), art.139 alin (1) și art. 
196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ 
cu modificările și completările ulterioare  Consiliul local al comunei Gura Vitioarei adoptă prezenta
      
 

      HOTĂRÂRE: 
 

 Art.1 – Cu privire la la măsurile dispuse la cap. II punctele 9.1, 9.2 și 10  din Decizia nr. 104 / 
2012, se ia act de faptul că au fost parcurse toate etapele administrative, judiciare și/sau de altă 
natură în vederea recuperării prejudiciilor stabilite de organul de control. Acțiunile judecătorești 
formulate împotriva terțelor persoane nu au fost dublate de atragerea răspuderii funcționarilor din 
cadrul instituției, acest drept fiind prescris.  

Art.2   – Cu privire la Decizia nr. 55/2015 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi 
a județului Prahova -  măsura dispusă la cap. I punctul 4 instituția continuă demersurile pentru 
actualizarea Anexei 58  - Inventarul bunurilor  care aparțin domeniului public al comunei Gura 
Vitioarei. 

Art.3  –  Cu  privire la măsurile dispuse la cap. II punctele 2,3 și 5 din  Decizia nr. 21 / 2018, 
se ia act de faptul că au fost parcurse toate etapele administrative, judiciare și/sau de altă natură în 
vederea recuperării prejudiciilor stabilite de organul de control. Acțiunile judecătorești formulate 
împotriva terțelor persoane nu au fost dublate de atragerea răspuderii funcționarilor din cadrul 
instituției, acest drept fiind prescris.  

Art.4   – Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică si se comunică Instituţiei prefectului - 
judeţul Prahova, primarului localităţii si tuturor compartimentelor de resort din  aparatul de specialitate 
al primarului , prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei si se 
publica in Monitorul Oficial Local prin compartimentul monitorizare proceduri administrative. 
 
 
Gura Vitioarei 
__________2022 

 

Inițiator, 
Primar,        Contrasemnează pentru legalitate 
Stănescu Gheorghe      SECRETARUL COMUNEI GURA 

VITIOAREI  

 
    

Hotărârea s-a adoptat cu  __  voturi “pentru”,   
__ voturi “împotrivă.   
__ consilieri prezenţi la şedinţă 


