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                                                                                                                  VIZAT 

                                                                                                                    PRIMAR, 

                                                                                                                    ORMENIȘAN PETRU 

Nr. 839 / 24.04.2019 

 

 

REFERAT  

privind insusirea procesului verbal de constatare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor 

deciziei Camerei de Conturi nr.38 din 28.10.2016 prin 

 Hotarare de Consiliu Local din 08 Iulie 2019 

 

 

  Având în vedere: 

            Decizia Curtii de Conturi nr.38/28.10.2016, cap.2, pct.5 privind Auditul Financiar asupra conturilor 

anuale de executie ale unitatilor administrativ-teritoriale comunale pentru anul 2015 la UAT Cozma, 

raportul de audit financiar nr.1701/1514/29.09.2017 privind modul de ducere la indeplinire a masurilor 

dispuse prin decizie; 

             In baza Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei, 

publicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

            Conform prevederilor legii nr.98 privind achizitiile publice si a Hotararii nr.395 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/raportului-cadru din legea 98/2016 privind achizitiile publice; 

 

            In temeiul prevederilor art.63, alin.1, lit.a, alin.5, lit a si lit.d, coroborat cu art.68, alin.1 si art.115, 

alin.1, lit.a si alin.2,5 si 6 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001 republicata cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

 

             Propun insusirii si dezbaterii in sedinta de consiliu local al procesului verbal cu nr.1138 din 

07.06.2019, respectiv dezbaterea si propunerea de masuri pentru solutionarea deciziei nr.38/2016 emisa de 

Camera de Conturi Mures in ceea ce priveste recuperarea prejudiciului creat bugetului local de catre 

Asociatia de Audit Mures, PFA Rad Camelia si Asociatia Agrisul Cozma. 

 

       

 

Întocmit 

Contabil, 

Liţiu Ovidiu 
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

privind insusirea procesului verbal de constatare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor 

deciziei Camerei de Conturi nr.38 din 28.10.2016 prin 

 Hotarare de Consiliu Local din 08 Iulie 2019 

 
 
 

Ormenisan Petru, Primarul Comunei Cozma, judetul Mures, 

            Vazand raportul privind insusirea procesului verbal de constatare pentru ducerea la indeplinire a 

prevederilor deciziei Camerei de Conturi nr.38 din 28.10.2016 inregistrat cu nr.839 din 24.04.2019, precum 

si avizele comisiilor de specialitate; 

Având în vedere: 

            Decizia Curtii de Conturi nr.38/28.10.2016, cap.2, pct.5 privind Auditul Financiar asupra conturilor 

anuale de executie ale unitatilor administrativ-teritoriale comunale pentru anul 2015 la UAT Cozma, 

raportul de audit financiar nr.1701/1514/29.09.2017 privind modul de ducere la indeplinire a masurilor 

dispuse prin decizie; 

             In baza Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei, 

publicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

            Conform prevederilor legii nr.98 privind achizitiile publice si a Hotararii nr.395 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/raportului-cadru din legea 98/2016 privind achizitiile publice; 

            In temeiul Art.7, alin.2 din Legea nr.52/2003 

            In temeiul prevederilor art.63, alin.1, lit.a, alin.5, lit a si lit.d, coroborat cu art.68, alin.1 si art.115, 

alin.1, lit.a si alin.2,5 si 6 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001 republicata cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1-Se însușește Procesul Verbal constatator conform Dispozitiei  nr. 57/12.12.2017 pentru 

ducerea la îndeplinire a Deciziei Camerei de Conturi Mures, nr. 38/28.10.2016 

           Art.2. Se aproba mentinerea in plata a sumelor constatate ca prejudiciu creat bugetului local de catre 

Asociatia de Audit Mures in suma de 22.638 lei din care 19.850 lei reprezentand plati nejustificate si 2.788 

lei beneficii nerealizate aferente si de catre P.F.A Rad Camelia Ioana in suma de 5.750 lei din care 5.000 lei 

reprezinta plati nejustificate si 750 lei beneficii nerealizate aferente, cu mentiunea ca aceste dosare se afla 

pe rolul instantei de judecata, urmand ca decizia finala sa fie emisa de catre autoritatea competenta, 

consiliul local neavand competenta necesara de a emite masuri in acest sens. 

            Art.3- Se aproba stergerea datoriei in suma de 10.000 lei acordata Asociatiei Agrisul Cozma, la 

baza sprijinului financiar acordat a stand referatul de necesitate intocmit de catre asociatie ,  pentru 

finantarea activitatilor culturale desfasurate de catre aceasta si consideram ca acest sprijin nu a prejudiciat 

bugetul local.  

 

 

 



 Art.4-Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul Financiar -

Contabil 

 Art.5-Prezenta hotărâre se comunică:  

                           - Instituţiei Prefectului Judeţului Mures,  

                           - A.J.F.P Mures  

                           - Compartimentului contabilitate 

                           - Spre afisare la sediul Consiliului Local Cozma  

 

  

INIŢIATOR 

PRIMAR 

Ormenisan Petru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


