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Anexa nr.2 

 

 

 

 

S I T U A Ț I A 

sesizărilor transmise Ministerului Public pentru efectuarea urmăririi penale,  

care au fost soluționate de organele competente în perioada 2005 – 2015, conform informațiilor transmise de acestea 

 

 

Nr. 

crt. 

Structura de control /     

Nr. actului de control 

Entitatea 

publică 

controlată 

Fapta săvârșită / 

Prejudiciul estimat 

Nr. hotărârii de 

plen și adresa de 

sesizare a organelor 

de urmărire penale 

Organul de 

urmărire 

penală 

sesizat 

Stadiul de soluționare 

ANUL SESIZĂRII - 2014 
1. Camera de Conturi a 

județului Constanța / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

1751/3935/05.12.2013 

Comuna  

Saraiu 

Art.64 din Legea 

nr.94/1992, republicată 

Prejudiciu estimat  

832.768,51 lei 

Hotărâre plen nr. 

59/13.03.2014 

Adresa nr. 

40058/26.03.2014 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Hârșova 

Dosarul nr. 336/P/2014 

Prin Ordonanța din 31.03.2015 s-a început 

urmărirea penală. 

Prin Ordoananța din 16.04.2015 s-a dispus 

clasarea cauzei. 

CCR a formulat referat de neexercitare a 

plângerii. 

2. Camera de Conturi a 

județului Tulcea / 

Raport de control  nr. 

5094/13.12.2013 

Comuna 

Murighiol 

Art.64 din Legea 

nr.94/1992, republicată 

Prejudiciu estimat  

154.935 lei 

Hotărâre plen nr. 

84/27.03.2014  

Adresa nr. 

40064/09.04.2014 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Tulcea 

Dosarul nr. 1757/P/2014 

Prin Ordonanța din data de 09.07.2015 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

CCR  a formulat referat de nepromovare 

plângere.  
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3. Camera de Conturi a 

județului Brașov / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

373/06.02.2014 

Comuna 

Homorod 

Art.64 din Legea 

nr.94/1992, republicată 

Prejudiciu estimat  

12.400 lei 

Hotărâre plen nr. 

132/08.05.2014  

Adresa nr. 

40388/20.05.2014 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Rupea 

 

 

 

Judecătoria 

Rupea 

Dosarul nr. 446/P/2014 

Prin Ordonanța din data de 05.06.2014 s-a 

dispus începerea urmăririi penale in rem. 

Prin Ordonanța din data de 03.12.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

Prin Ordonanța din data de 05.01.2015 s-a 

dispus respingerea plângerii CCR. 

 

Dosarul nr.80/293/2015 

Prin Încheierea din 25.02.2015, instanța 

a respins plângerea CCR. 

4. 

Camera de Conturi a 

județului Brăila / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

751/24.04.2014 

Spitalul 

județean de 

urgență Brăila 

Neglijență în serviciu 

(art.298 C.p.) 

Prejudiciu estimat  

410.737  lei 

Hotărâre plen nr. 

178/25.06.2014 

Adresa nr. 

40706/03.07.2014 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Brăila 

 

 

Tribunalul 

Brăila 

Dosarul nr. 965/P/2014 

Prin Ordonanța din 20.03.2015 s-a dispus 

clasarea cauzei. 

CCR a formulat plângere. 

Prin Ordonanța din data de 05.05.2015 s-a 

dispus respingerea plângerii. 

CCR a formulat plângere. 

 

Dosarul nr. 7036/196/2015 

Prin Încheierea din 03.11.2015 s-a respins 

plângerea CCR. 

5. 

Camera de Conturi a 

județului Harghita / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

1272/29.04.2014 

Comuna Atid 

Art.64 din Legea 

nr.94/1992, republicată 

Prejudiciu estimat  

84.744 lei 

Hotărâre plen nr. 

224/31.07.2014 

Adresa nr. 

40789/11.08.2014 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Harghita 

 

 

Judecătoria 

Odorheiul 

Secuiesc 

Dosarul nr. 116/P/2015 

Prin Odonanța din data de 17.04.2015 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

CCR a formulat plângere. 

Prin Odonanța din data de 28.05.2015 s-a 

respins plângerea formulată de CCR 

împotriva soluției de clasare. 

CCR a formulat plângere. 

 

Dosarul nr.1588/268/2015 

Prin Încheiera din data de 10.11.2015 s-a 

respins plângerea CCR.  STIR
IP
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6. 

Camera de Conturi a 

județului Gorj/ 

Proces verbal de 

constatare nr. 

2032/02.09..2013 

Comuna  

Săcelu 

Înregistrarea eronată a unor 

sume de bani în conturile de 

creanțe de încasat 

Abuz în serviciu contra 

intereselor publice art.248
1
 

Cp 

Prejudiciul estimat:  

592.540,33 lei 

Hotărâre plen nr. 

293/12.12.2013 

 

Adresa nr. 

41375/04.02.2014 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Târgu Jiu 

 

 

 

 

 

 

 

Judecătoria 

Târgu Jiu 

 

 

Judecătoria 

Novaci 

Dosarul nr.1353/P/2014 

Prin Ordonanța din data de 21.04.2015 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

CCR a formulat plângere. 

Prin Ordonanța dată în dosar 

nr.357/II/2/2015 din 21.05.2015 s-a respins 

plângerea  formulată de CCR împotriva 

ordonanței de clasare. 

CCR a formulat plângere. 

 

Dosarul nr.8012/318/2015 

Dosarul nr.8132/318/2015 

Declinare de competență. 

 

Dosarul nr. 8012/318/2015 

Prin Încheierea din data de 22.10.2015   

s-a respins plângerea CCR.   

 

ANUL SESIZĂRII - 2013 

1. 

Camera de Conturi a 

județului Gorj / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

239/15.05.2012 

Oficiul de Studii 

Pedologice și 

Agrochimice 

Nedepunerea sumelor 

încasate la unitatea de 

trezorerie la finele anului 

bugetar și efectuarea de 

înregistrări contabile 

fictive; 

delapidare (art. 215
1
 C. 

pen.), art. 43 din Legea nr. 

82/1991 

Prejudiciu estimat 

21.779 lei 

 

Hotărâre plen nr. 

9/15.01.2013 

Adresa nr. 

40415/22.01.2013  

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Târgu Jiu 

Prin Ordonanța din 10.09.2013 s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală a 

învinuiților și aplicarea față de aceștia a 

unei sancțiuni cu caracter administrativ, 

respectiv amendă administrativă, în 

cuantum de 1.000 lei. 

2. 

Camera de Conturi a 

județului Tulcea / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

2428/19.10.2012 

D.G.F.P. Tulcea 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor de stabilire a 

întinderii și recuperării 

prejudiciului dispuse prin 

Decizia nr. 10/2011. 

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

Prejudiciu estimat 

72.958 lei 

 

Hotărâre plen nr. 

56/28.02.2013 

 

Adresa nr. 

40185/13.03.2013 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Tulcea 

Prin Rezoluția din data de 24.01.2014 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale. 
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3. 

Camera de Conturi a 

județului Tulcea / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

1853/09.11.2012 

Comuna  

Crișan 

Închirierea unor terenuri din 

domeniul privat al comunei, 

redactarea și aprobarea unor 

hotărâri ale consiliului local 

privind aceleași terenuri dar 

cu prevederi diferite cu 

privire la prețul chiriei 

abuz în serviciu contra 

intereselor publice (art. 248 

C.pen), neglijență în 

serviciu, (art. 249 C.pen.) 

Prejudiciu estimat  

193.523 lei 

 

 

 

Hotărâre plen nr. 

39/20.02.2013 

 

 

Adresa nr. 

41521/04.02.2013 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Tulcea 

Prin Rezoluția din data de 30.01.2014 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale. 

4. 

Camera de Conturi a 

mun. București / 

Raport de control nr 

27652/29.11.2012 

RADET 

București 

Efectuarea de plăți fără 

documente justificative. 

Prejudiciul estimat 

8.638.194 lei. 

Hotărâre plen nr. 

91/27.03.2013 

 

Adresa nr. 

40022/04.04.2013 

DNA –  

Secția de 

combatere a 

corupției 

 

 

Prin Ordonanța din data de 09.09.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei, întrucât fapta nu a 

fost săvârșită cu forma de vinovăție cerută 

de lege. 

Prin Ordonanța din data de 06.10.2014 s-a 

dispus respingerea ca neîntemeiată a 

plângerii CCR. 

 

5. 

Camera de Conturi a 

județului Galați / 

Raport de control nr. 

525/22.03.2013 

Regia 

Autonomă 

Administrația 

Fluvială a 

Dunării de Jos 

Galați 

Neîncasarea penalităților de 

întârziere. 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor de stabilire a 

întinderii și recuperării 

prejudiciului  din Decizia 

nr. 51/2012 

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

 Prejudiciul estimat 

394.331,84 lei 

 

Hotărâre plen nr. 

146/30.05.2013 

 

Adresa nr. 

40167/06.06.2013 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Galați 

Prin Ordonanța din data de 22.04.2014, s-a 

dispus clasarea cauzei, deoarece faptele nu 

sunt prevăzute de legea penală ori sunt 

săvârșite fără vinovăție. 

Prin Ordonanța din data de 05.06.2014 s-a 

respins plângerea formulată de CCR 
împotriva Ordonanței din data de 

22.04.2014. 
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6. 

Camera de Conturi a 

mun. București / 

Raport de control 

nr.1564/Ds.131/ 

29.11.2012 

S.C. 

HORTICOLA 

S.A. 

Angajarea 

necorespunzătoare și 

ineficientă a fondurilor 

societății. 

abuz în serviciu contra 

intereselor publice (art.248 

C.p.), neglijență în serviciu 

(art.249C.p) 

Prejudiciul estimat 

17.123.074 lei 

Hotărâre plen nr. 

141/16.05.2013 

 

Adresa nr. 

X/40134/17.05.2013 

 

DNA – Secția 

de combatere 

a 

infracțiunilor 

conexe 

infracțiunilor 

de corupție 

 

 

Prin Ordonanța din data de 31.01.2014 s-a 

dispus: 

- neînceperea urmăririi penale pentru 

infr. prev. la art.248 Cp raportat la art.248
1
 

Cp. 

- disjungerea cauzei și declinarea 

competenței în favoarea Parchetului de pe 

lângă Judecătoria Sectorului 1 București. 

Prin Ordonanța din data de 21.03.2014 s-a 

dispus respingerea ca neîntemeiată a 

plângerii Curții de Conturi. 

 

7. 

Camera de Conturi a 

județului Buzău  / 

Raport de control nr. 

223/15.02.2013 

S.C. Piețe, 

Târguri și 

Oboare S.A. 

Buzău 

Efectuarea de plăți fără 

documente justificative. 

Delapidare(art.215
1
 C.pen.), 

neglijență în serviciu 

(art.249C.p), fals intelectual 

(art.289 C.pen.) 

Prejudiciul estimat 

90.169 lei 

 

Hotărâre plen nr. 

148/30.05.2013 

 

Adresa nr. 

40283/14.06.2013 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Buzău 

Prin Rechizitoriul din data de 22.09.2014 s-

a dispus trimiterea în judecată în stare de 

libertate a inculpatului. 

8. 

Camera de Conturi a 

județului Suceava / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

830/08.04.2013 

Comuna  

 Burla  

Îndeplinirea defectuoasă a 

încasării veniturilor 

cuvenite bugetului de stat. 

Neglijență în serviciu 

(art.249C.p). 

Prejudiciul estimat 

102.617,91 lei 

Hotărâre plen nr. 

163/13.06.2013 

 

Adresa nr. 

40559/27.06.2013 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Rădăuți 

 

 

 

 

Judecătoria 

Rădăuți 

Poliția rurală Marginea a dispus 

neînceperea urmăririi penale. 

Prin Ordonanța din data de 18.02.2014, 

procurorul a dispus clasarea cauzei. 

CCR a formulat plăngere. 

Prin Ordonanța din data de16.04.2014, 

prim procurorul a menținut Ordonanța 

din data de 18.02.2014. 

 

 

Dosarul nr. 2587/285/2014 

Judecătorul de cameră preliminară 

Admite plângerea. Desfiinţează în parte 

Ordonanţa de clasare, în sensul că, schimbă 

temeiul juridic, din art. 16, alin. 1, lit. b din 

Noul Cod de procedură penală, în art. 16, 

alin. 1, lit. f din Noul Cod de procedură 

penală. 
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9. 

Camera de Conturi a 

județului Cluj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

593/921/ 

21.03.2013 

Comuna  

 Țaga 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin 

Decizia nr. 35/22.10.2012. 

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

Prejudiciul estimat  

23.781 lei  

 

Hotărâre plen nr. 

161/13.06.2013 

 

Adresa nr. 

40574/21.06.2013 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Gherla 

Prin Ordonanța din 17.06.2014 s-a dispus 

renunțarea la urmărirea penală. 

 

10. 

Departamentul X/ 

Raport de control 

nr.9900/17240/ 

12.07.2013 

S.C. 

 Electrica  

S.A. 

Nerespectarea clauzelor din 

contractele de privatizare. 

abuz în serviciu contra 

intereselor publice (art.248 

C.p.) 

Prejudiciul estimat 

14.127.877 lei 

Hotărâre plen nr. 

199/01/08.2013 

 

Adresa nr. 

40236/14.08.2013 

DNA – 

Serviciul 

Teritorial 

București 

 

 

 

 

 

Tribunalul 

București – 

Secția I penală 

Prin Ordonanța din data de 11.02.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei privind săvârșirea 

infracțiunilor de abuz în serviciu raportat la 

art.309 NCp. 

CCR a formulat plângere la procurorul șef. 

Prin Ordonanța nr.255/II-2/31.03.2014 s-a 

respins plângerea formulată de Curtea 

de Conturi. 

CCR a formulat plângere la judecătorul de 

cameră preliminară – Tribunalul București. 

 

 

Prin Încheierea din data de 23.05.2014, 

Judecătorul de cameră preliminară a 

respins ca nefondată plângerea CCR.  
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11. 

Camera de Conturi a 

județului Gorj/ 

Proces verbal de 

constatare nr. 

940/29.01.2013 

Societatea 

Națională a 

Lignitului 

Oltenia 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin 

Decizia nr.13/2012. 

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

 Prejudiciul estimat 

12.173.219 lei 

Hotărâre plen 

nr.243/03.10.2013 

 

Adresa nr. 

IV/40606/10.10.2013 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Târgu Jiu 

 

 

Judecătoria 

Târgu Jiu 

Prin ordonanță, procurorul de caz a clasat 

cauza. 

 

 

 

 

 

 

Dosarul nr.5470/318/2014 

Prin Încheierea nr.173/09.07.2014, 

judecătorul de cameră preliminară a 

respins plângerea formulată de Curtea 

de Conturi. 

 

 

 

12.  

 

 

 

 

Camera de Conturi a 

județului Iași / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

1688/26.04.2012 

Comuna 

Hălăucești 

Neîncasarea veniturilor din 

închirierea bunurilor din 

domeniul public al 

comunei, întocmirea unor 

situații de lucrări 

neconforme realității, 

neverificarea exactității și 

realității datelor înscrise în 

aceste situații de lucrări.  

neglijență în serviciu (art. 

249 C.pen.), fals intelectual 

(art. 289 C.pen.) și uz de 

fals (art. 291 C.pen.) 

Prejudiciu estimat 

346.168 lei 

Hotărâre plen nr. 

30/06.02.2013 

Adresa nr. 

40996/05.04.2013 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Pașcani 

Dosarul nr. 1181/P/2012 

Prin Ordonanța din data de 03.06.2015 s-a 

clasat cauza. 

CCR a formulat referat de neexercitare a 

plângerii împotriva ordonanței. 
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13. 

Camera de Conturi a 

județului Galați / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

2312/03.10.2012 

Județul 

Galați 

Neînregistrarea în evidența 

contabilă a unor sume 

încasate, existența unor 

diferențe între suma 

încasată și înregistrată, 

neurmărirea și neverificarea 

de către ordonatorul de 

credite a modului în care 

este realizată activitatea de 

încasare a veniturilor,  

efectuarea de plăți pentru 

lucrări neexecutate 

delapidare (art. 215
1
 

C.pen.), neglijență în 

serviciu (art. 249 C.pen.) 

Prejudiciu estimat 

 593.233 lei 

Hotărâre plen nr. 

29/06.02.2013 

 

Adresa nr. 

41343/19.02.2013 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Galați 

 

Judecătoria 

Galați 

Dosarul nr. 137/P/2013 

Prin Ordonanța din data de 03.12.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

CCR a formulat plângere. 

Prin Ordonanța din 09.11.2015 s-a dispus 

respingerea plângerii CCR. 

CCR a formulat plângere. 

 

Dosarul nr.2951/233/2015 

Prin Încheierea din data de 29.06.2015 s-

a dispus respingerea plângerii CCR. 

 

14. Camera de Conturi a 

județului Timiș / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

4404/26.10.2012 
Comuna  

Remetea Mare 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor de stabilire a 

întinderii și recuperării 

prejudiciului  dispuse la 

Cap. II, pct. 1,2,3, 8, 11, 13 

și 14 din Decizia nr. 

24/2012 

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

Prejudiciu estimat 

8.676.931  lei 

Hotărâre plen nr. 

38/20.02.2013 

 

Adresa nr. 

41505/07.03.2013 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Timișoara 

 

Judecătoria 

Timișoara 

Dosarul nr. 3541/P/2013 

Prin Rezoluția din 04.11.2013 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale. 

CCR a formulat plângere. 

 

Dosarul nr.3383/325/2014 

Prin Hotărârea nr.924/2014 s-a respins 

plângerea CCR. 
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15. 

Camera de Conturi a 

județului Sibiu  / 

 Proces verbal de 

constatare nr 

1488/46/25.10.2011 

Comuna  

Brădeni 

Efectuarea nelegală de 

cheltuieli capital fără 

documente justificative. 

abuz în serviciu contra 

intereselor publice (art. 248 

C.pen) 

Prejudiciu estimat 

3.979.667 lei 

 

Hotărâre plen nr. 

124/09.05.2013 

 

Adresa nr. 

41506/06.06.2013 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Sibiu 

 

Judecătoria 

Agnita 

Dosarul nr. 657/P/2013 

Prin Ordonanța din data de 22.09.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

CCR a formulat plângere. 

Prin Ordonanța din data de 31.10.2014 s-a 

dispus respingerea plângerii CCR.  

 

Dosarul nr.17831/306/2014 

Prin Încheierea penală 

nr.14/2015/22.06.2015 instanța de 

judecata a respins plangerea CCR și ne-a 

obligat la plata cheltuielilor judiciare în 

suma de 50 lei. 

 

16. 
Camera de Conturi a 

județului Hunedoara  / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

199/04.02.2013 

Comuna  

Brănișca 

Nedepunerea la trezorerie a 

sumelor găsite în casierie, 

reducerea nelegală a 

redevenței. 

 Prejudiciul estimat 

424.195,91 lei 

Hotărâre plen nr.  

201/01.08.2013 

 

Adresa nr. 

40462/13.08.2013 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Deva 

Dosarul nr. 2430/P/2013 

Prin Ordonanța din data de 17.08.2015 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

CCR a formulat referat de neexercitare a 

plângerii. 

17. 

Camera de Conturi a 

județului Brăila/ 

Proces verbal de 

constatare nr. 

4333/05.07.2013 

SC ECO SA 

Brăila 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin 

Decizia nr.29/2011. 

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

 Prejudiciul estimat  

404.682 lei 

Hotărâre plen 

nr.259/24.10.2013 

 

Adresa nr. 

41078/11.11.2013 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Brăila  

 

 

 

 

 

Judecătoria 

Brăila 

 

Dosarul nr.1897/P/2013 

Prin Ordonanța din data de 17.04.2015 s-a 

dispus renunțarea la urmărirea penală. 

CCR a formulat plângere. 

Prin Ordonanța din 08.06.2015 s-a respins 

plângerea CCR. 

CCR a formulat plângere. 

 

Dosarul nr.7336/196/2015 

Prin Încheierea din data de 03.11.2015 s-a 

dispus respingerea plângerii CCR. 
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18. 

Camera de Conturi a 

județului Tulcea/ 

Proces verbal de 

constatare nr. 

2685/2356/ 

22.07.2013 

Comuna  

Beștepe 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor de stabilire a 

întinderii și recuperării 

prejudiciului dispuse prin 

Decizia nr. 62/2012 și 

Decizia nr.48/2013 

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

Prejudiciu estimat 

221.202,54 lei 

Hotărâre plen nr. 

267/07.11.2013 

 

Adresa nr. 

41009/22.11.2013 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Tulcea 

Dosarul nr.5500/P/2013 

Prin Ordonanța din data de 05.10.2015 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

CCR a formulat referat de neexercitare a 

plângerii împotriva ordonanței. 

ANUL SESIZĂRII - 2012 

1. 

Camera de Conturi a 

Județului Cluj / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

3895/31.08.2012 

 

 

 

Comuna 

Călăţele 

 

Plăți nelegale din fondurile 

publice și neaducerea la 

îndeplinire a măsurilor 

dispuse a măsurilor dispuse 

prin Decizia nr. 33/2010. 

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

Prejudiciu estimat 

573.270 lei 

Hotărâre 

12/07.02.2012 

 

Adresă nr.  

41535/23.02.2012 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Huedin 

Prin Rezoluția din data de 12.07.2013 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale.  

2. 

Camera de Conturi a 

Județului Cluj / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

1090/31.05.2010 

 

 

 

Comuna 

Mica 

Plăți nelegale din fondurile 

publice și neaducerea la 

îndeplinire a măsurilor 

dispuse a măsurilor dispuse 

prin Decizia nr. 17/2010. 

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

 

Prejudiciu estimat 

407.722  lei 

Hotărâre 

13/07.02.2012  

 

Adresă nr.  

41536/20.02.2012 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Dej 

Prin Rezoluţia din data de 09.10.2012 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale. 

3. 

Camera de Conturi a 

Județului Giurgiu/ 

Proces verbal de 

constatare  nr.  

2668/18.11.2011 

 

 

 

Comuna Mârşa 

 

Efectuarea de plăți nelegale 

aferente unor lucrări 

neexecutate la obiective de 

investiții 

 

Prejudiciu estimat 

176.905 lei 

  

Hotărâre  

14/07.02.2012 

 

Adresă nr.  

41561/20.02.2012 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Giurgiu 

Prin Ordonanța din data de 27.05.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei  și aplicarea unor 

samcțiuni cu caracter administrativ, cu 

sume cuprinse între 800 și 300 de lei. 

 STIR
IP
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4. 

Camera de Conturi a 

Județului 

Harghita / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

828/10018/ 

16.11.2011 

Municipiul 

Gheorgheni 

 

 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor dispuse a 

măsurilor dispuse prin 

Decizia nr. 20/2011, 

respectiv recuperarea 

prejudiciului estimat 

determinat de plata 

contravalorii a două 

contracte de asistență 

juridică 

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

 

Prejudiciu estimat  

35.000 lei   

 

 

Hotărâre  

82/07.05.2012 

 

Adresă nr.  

41532/17.05.2012 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Gheorgheni 

Prin Ordonanța din data de 06.10.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei și aplicarea unei 

amenzi administrative în cuantum de 

1.000 lei.   

 

5. 

Camera de Conturi a 

Județului Giurgiu/ 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

2353/31.08.2011 

 

 

Comuna 

Ogrezeni 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin 

Decizia nr. 38/2012 

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

 

Prejudiciu estimat 

67.963 lei 

 

Hotărâre  

55/02.04.2012 

 

Adresă nr.  

40222/11.05.2012 

Parchetul de 

pe lângă  

Judecătoria 

Bolintin Vale 

Prin Ordonanța din 13.01.2014 s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală și 

aplicarea câte unei sancțiuni cu caracter 

administrativ – amndă, în cunatum de 

1.000 lei pentru fiecare persoană. 

 

 

6. 

Camera de Conturi a 

Județului Gorj/ 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

1907/17.10.2011 

Comuna 

Fărcășești 

Plăți nelegale efectuate în 

baza unor documente fictive 

pentru procurarea de bunuri 

și plata unor servicii care nu 

au fost prestate. 

 

Prejudiciu estimat 

32.398 lei 

Recuperat în timpul 

controlului 

 

Hotărâre  

56/02.04.2012 

 

Adresă nr.  

41445/11.05.2012 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul  

Gorj 

Prin Rezoluția din data de 12.09.2012 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale. 
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7. 

Camera de Conturi  a 

Județului Vrancea/ 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

535/02.03.2012 

Comuna 

Cârligele 

Sustragerea unor sume de 

bani din caseria unității 

administrativ teritoriale (art. 

215
1 
Cod Penal) 

 

Prejudiciu estimat 

78.230 lei 

 

Recuperat în timpul 

controlului 

Hotărâre  

98/28.05.2012 

 

Adresa nr. 

40498/11.06.2012 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul  

Vrancea 

Prin Rechizitoriul din data de 26.09.2012 s-

a dispus: 

- punerea în  mișcare a acțiunii penale și 

trimiterea în judecată a 2 inculpați sub 

aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute și 

pedepsite de art. 215
1
alin. 1 Cp, art. 289 

alin. 1 Cp. și art. 291 Cp. cu aplicarea art. 

41 alin. 2 C.p. și art. 33 lit. a) C.p.,  

- scoaterea de sub urmărire penală a unui 

inculpat sub aspectul  săvârșirii 

infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 

215
1 

alin. 1 Cp, art. 289 alin. 1 Cp. și art. 

291 Cp  cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. și 

art. 33 lit. a) C. pen. 

8. 

Camera de Conturi  a 

Județului Timiș/ 

Proiect proces verbal de 

constatare  nr. 

587/30.03.2011 

Comuna  

Remetea Mare 

Însușirea unor sume din 

taxele și impozitele încasate 

la bugetul local 

Delapidare art. 215
1
 și 

neglijență în serviciu art. 

249 Cod pen. 

 

Prejudiciu estimat  

66.712 lei
 

Hotărâre  

134/25.06.2012  

 

Adresa nr.  

40565/05.07.2012 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Timișoara 

Prin Ordonanța din data de 01.10.2013 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală 

și aplicarea unei sancțiuni cu caracter 

administrativ. 

 

9. 

Camera de Conturi  a 

Județului Vâlcea/ 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

2549/25.04.2012 

Comuna 

Bujoreni 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin 

Decizia nr. 63/2012. 

Art.64 din Legea 

nr.94/1992 

Prejudiciu estimat  

56.556 lei 

Hotărâre 

 149/04.07.2012  

 

Adresa nr. 

40676/16.07.2012 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Râmnicu 

Vâlcea 

Prin rezoluția din 22.01.2014 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale. 

 

10. 

Camera de Conturi  a 

Județului Bacău/ 

Proiect proces verbal de 

constatare  nr. 

2826/29.05.2012 

Comuna  

Ștefan cel Mare 

Achitarea contravalorii unor 

lucrări care nu au fost 

executate 

Neglijență în serviciu art. 

249 Cod pen 

Prejudiciu estimat 

790.558 lei 

Hotărâre 

 162/23.07.2012  

 

Adresa nr. 

40796/08.08.2012 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Onești 

Prin Ordonanța din data de 04.06.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei, întrucât lipsește 

vinovăția.  
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11. 

Departamentul IX/ 

Proiect proces verbal de 

constatare  nr. 

316/218/20.02.2012 

Muzeul 

Național al 

Carpaților 

Răsăriteni Sf. 

Gheorghe - 

Covasna 

Calificarea tuturor lucrărilor 

de amenajare a unor spații 

expoziționale ca fiind 

creații artistice 

 

Abuz în serviciu contra 

intereselor publice art. 248 

Cod pen. 

 

Prejudiciu estimat  

11.263.610 lei 

 

Hotărâre 

 195/24.09.2012 

  

Adresa nr. 

40769/09.10.2012 

DNA – 

Serviciul 

Teritorial 

Brașov 

 

 

 

 

 

Tribunalul 

Covasna 

Prin ordonanța din data de 28.03.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

CCR a formulat plângere. 

Prin Ordonanța din data de 15.05.2014 se 

respinge plângerea CCR. 

CCR a formulat plângere. 

 

Judecătorul de cameră preliminară 

Prin Încheierea din data de 10.11.2014 a 

respins plângerea formulată de CCR. 

12. 

Camera de Conturi  a 

Județului Suceava/ 

Proiect proces verbal de 

constatare  nr. 

2501/03.05.2012 

Comuna  

Vicovu de Jos 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin 

Decizia nr. 38/2008 

Art.64 din Legea nr.94 

 

Prejudiciu estimat  

60.006 lei 

Hotărâre 

 178/05.09.2012  

 

Adresa nr.  

40722/28.09.2012 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Rădăuți 

Prin Ordonanța din 15.05.2014 s-a dispus 

clasarea cauzei. 

13. 

Camera de Conturi  a 

Județului Giurgiu/ 

Proiect proces verbal de 

constatare  nr.  

3482/02.10.2012 

 

Comuna  

Stoenești 

Neînregistrarea în totalitate 

în contabilitate a veniturilor 

din impozite și taxe și 

nedepunerea acestora la 

unitatea de trezorerie 

fals intelectual și delapidare  

(art. 43 din Legea nr. 

82/1991, art. 215
1
 C. pen.)  

Prejudiciu estimat 

4.075 lei 

Hotărâre nr.  

269/20.12.2012  

 

Adresa nr. 

41370/21.01.2013 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Giurgiu 

 

Prin Ordonanța din 04.11.2013 s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală a 

învinuitului și aplicarea unei amenzi 

administrative, în cuantum de 1.000 lei. 

STIR
IP

ESURSE.R
O



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul III / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

94875/03.04.2012 

Administrația 

Națională a 

Îmbunătățirilor 

Funciare 

 R.A. 

Modul defectuos în care a 

fost derulată procedura de 

achiziție de servicii de 

reparare, întreținere și 

asigurare cu piese de 

schimb pentru 

echipamentele de tehnică de 

calcul din dotarea ANIF RA 

 

Prejudiciu estimat 

3.323 lei 

Hotărâre  

160/23.07.2012 

 

Adresa nr. 

40242/31.07.2012 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Sector 4 

București 

 

 

Judecătoria 

Sector 4 

București 

Dosar nr. 9883/P/2012 

Prin Ordonanța din data de 04.08.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei, deoarece fapta nu 

prezintă gradul de pericol social al unei 

infracțiuni. 

CCR  formulat plângere. 

Prin Ordonanța din data de 05.09.2014 s-a 

respins ca neîntemeiată plângerea CCR. 

CCR  a formulat plângere. 

 

Dosar nr. 34508/4/2014 

În data de 28.01.2015, instanța a respins ca 

nefondată plângerea CCR. Definitivă. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

Camera de Conturi  a 

Județului Ilfov/ 

Proiect proces verbal de 

constatare  nr. 

157/15/07.05.2012 

Orașul Buftea 

Sustragerea unor sume de 

bani din caseria unității 

administrativ teritoriale 

Delapidare art. 215
1
 Cod 

pen 

 

Prejudiciu estimat  

7.169  lei 

Hotărâre 

 176/05.09.2012  

 

Adresa nr.  

40838/25.09.2012 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Buftea 

 

 

 

 

Judecătoria 

Buftea 

Dosar nr.5536/P/2012 

Prin Ordonanța din data de 29.09.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

CCR a formulat plângere. 

Prin Ordonanța din data de 19.11.2014 s-a 

dispus respingerea plângerii formulate de 

CCR. 

 

Dosar nr.16271/94/2014 

Prin Încheierea nr. 27/11.02.2015 s-a 

respins plângerea CCR. 
 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

Departamentul IV/ 

Proiect proces verbal de 

constatare  nr. 

4985/08.06.2012 

SC  

Electrocentrale 

 SA 

ELCEN 

 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor din Decizia nr. 

2/2009 

 

Art.64 din Legea 

nr.94/1992 

 

Hotărâre 

 193/24.09.2012  

 

Adresa nr.  

40481/15.10.2012 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria  

Sector 6 

Bucureşti 

 

 

 

Judecătoria  

Sector 6 

Bucureşti 

Dosar nr. 13090/P/2012 

Prin Ordonanța din data de 17.11.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

CCR a formulat plângere. Prin odonanța 

din data de 3277/II-2/2014 din 06.01.2015 

s-a confirmat rezoluția procurorului de caz. 

CCR a formulat plângere la instanța de 

judecată. 

 

Dosar nr.5359/303/2015 

Prin Încheierea din 08.04.2015 a fost 

respinsă plângerea CCR ca nefondată. 
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17. 

 

 

 

 

 

Camera de Conturi  a 

Județului Tulcea/ 

Proiect proces verbal de 

constatare  nr. 

1882/14.08.2012 

Orașul Sulina 

Efectuarea de plăți nelegale 

din bugetul local pentru 

susținerea activității unui 

agent economic prin 

achiziționarea unor bunuri 

care nu priveau activitatea 

unității administrativ 

teritoriale. 

Prejudiciu estimat  

99.627 lei 

Hotărâre  nr. 

248/04.12.2012  

 

Adresa nr. 

41164/12.12.2012 

DNA - 

Serviciul 

Teritorial 

Constanța 

 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Tulcea 

Dosar nr.233/P/2012 

DNA și-a declinat competența în 

favoarea Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Tulcea. 

 

Dosar nr.1/P/2013 

Prin Ordonanța din 17.12.2014 s-a clasat 

cauza.  
CCR a formulat plângere. 

Prin Ordonanța din data de 02.03.2015 s-a 

admis, în parte, plângerea CCR și s-a 

schimbat temeiul soluției dispuse. Soluția 

dispusă: clasarea cauzei. 

CCR a formulat referat de nepromovare 

a plângerii. 

18. Camera de Conturi  a 

Județului Dolj/ 

Proiect proces verbal de 

constatare  nr. 

99852/03.08.2012 
Municipiul 

Craiova 

Efectuarea de plăți nelegale 

pentru deszăpezire  

 

Prejudiciu estimat  

3.703.618, 55 lei 

Hotărâre  

 238/22.11.2012  

 

Adresa nr. 

41467/05.12.2012 

 

DNA – 

Serviciul 

teritorial 

Craiova 

 

Tribunalul  

Dolj 

Dosar nr.309/P/2012 

Prin Ordonanța din 16.03.2015 s-a dispus 

clasarea cauzei. 

CCR a formulat plângere. 

 

Dosar nr.7145/63/2015 

Prin Încheierea nr.56/04.11.2015 s-a dispus 

respingerea plângerii CCR. 

ANUL SESIZĂRII - 2011 
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1. 

Camera de Conturi a 

judeţului 

Dâmboviţa /  

Proces verbal de 

constatare nr. 

1645/01.09.2010 

Direcţia de 

Construcţii 

Edilitar 

Gospodăreşti 

Târgovişte 

Majorarea preţului 

contractului nr. 305/2009 cu 

peste 50% din valoarea 

contractului iniţial şi 

achiziţionarea de 

echipamente la un preţ de 4 

ori mai mare decât cel 

aprovizionat de furnizor 

(neglijenţă în serviciu art. 

249 C.pen) 

 

Prejudiciu estimat 

156.431 lei 

 

 

Adresa nr. 

2190/23.11.2010 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Târgovişte 

1. Trimiterea în judecată a 3 inculpați: 

dosar nr. 5788/315/2011,  pe rolul 

Judecătoriei Târgoviște. 

  2. Scoaterea de sub urmărire penală a 3 

învinuiţi şi aplicarea unor sancţiuni 

administrative - amenzi în cuantum total 

de 1600 lei. 

 3. Neînceperea urmăririi penale faţă de 2 

făptuitori  sub aspectul săvârşirii 

infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de 

art.13
2
  din Legea nr.78/2000 raportat la 

art.248 Cod Penal, combinat cu art.248
1 
Cp. 

 

Dosar nr. 5788/315/2011,  pe rolul 

Judecătoriei Târgoviște, privind pe 3 

inculpaţi: 

- condamnă un inculpat,  la pedeapsa de 3 

ani închisoare pentru savarsirea infracţiunii 

de abuz in serviciu contra intereselor 

publice in forma calificata. Aplică 

inculpatului pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 

lit. „a” teza a II-a, lit. „b” si lit. „c” din 

Codul penal, pe o perioadă de 3 ani după 

executarea pedepsei principale. 

- condamnă un inculpat, la pedeapsa de 2 

ani închisoare pentru savarsirea infracţiunii 

de abuz in serviciu contra intereselor 

publice in forma calificata. Aplică 

inculpatului pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 

lit. „a” teza a II-a, lit. „b” si lit. „c” din 

Codul penal, pe o perioadă de 2 ani după 

executarea pedepsei principale.  

- condamnă un inculpat, la pedeapsa de 3 

ani închisoare pentru complicitate la 

savarsirea infracţiunii de abuz in serviciu 

contra intereselor publice in forma 

calificata. Aplică inculpatului pedeapsa 

complementară a interzicerii drepturilor 

prevăzute de art.64 lit. „a” teza a II-a, lit. 

„b” si lit. „c” din Codul penal, pe o 

perioadă de 2 ani după executarea pedepsei 

principale. Condamna acelaşi inculpat la 

pedeapsa de 2 luni închisoare pentru 

savarsirea infracţiunii de fals material in 

înscrisuri oficiale in legătura directa cu 

infracţiunile asimilate celor de corupţie. 
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2. 

Camera de conturi  a 

judeţului  Harghita /  

Proces verbal de 

constatare nr. 

1436/31.05.2011 

Comuna 

Dăneşti 

Neîndeplinirea măsurilor 

dispuse prin Decizia nr. 

27/2010 privind stabilirea 

întinderii şi recuperării 

prejudiciului cauzat de plata 

unor indemnizaţii, cheltuieli 

de protocol, decontări din 

fonduri nerambursabile, 

tichete cadou –  

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 
Prejudiciu estimat 

309.949 lei 

 

Adresa nr. 

860/29.06.2011 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Miercurea 

Ciuc 

 

 

 

 

 

Prin Rezoluţia din 08.03.2012 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale. 

3. 

Camera de conturi a 

judeţului  Sălaj /  

Proces verbal de 

constatare nr. 

385/26.07.2011 

Comuna 

Gârbou 

Efectuarea de înregistrări 

inexacte în contabilitate şi 

însuşirea unei sume de bani 

din casierie – art. 43 din 

Legea nr. 82/1991  a 

contabilităţii, fals 

intelectual şi uz de fals, 

delapidare ( art. 289, art. 

291, art. 215
1
 C. pen.) 

Prejudiciu estimat 

607.272 lei 

Hotărâre nr. 

98/31.08.2011 

 

 

Adresa nr. 

41064/14.09.2011 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Sălaj 

Prin Rechizitoriul din data de 28.02.2012 s-

a dispus: 

1. punerea în mişcare a acţiunii penale şi 

trimiterea în judecată a unui inculpat 

pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi 

pedepsite de art. 13
2
 din Legea nr. 78/2000 

republicată, raportat la art. 248 şi 248 
1 

C. 

pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. art. 

17 alin.1 lit.c) din Legea nr. 78/2000 

republicată, raportată la art. 289 alin. 1 C 

Pen. cu aplicarea lui art. 41 alin. 2 C. pen., 

art. 17 alin. lit.c) din Legea nr. 78/2000 

republicată, raportat la art. 291 C. pen. 

2. scoaterea de sub urmărire penală a 3 

învinuiți sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

prevăzute şi pedepsite de art. 6 alin.1 din 

Legea nr. 241/2005, republicată, cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., art. 248 şi 

art, 249 C. pen şi aplicarea unor sancţiuni 

administrative. 
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4. 

Camera de conturi a 

judeţului 

Harghita /  

Proces verbal de 

constatare nr. 

484/31.03.2011 

Comuna 

Mădăraş 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin 

Decizia nr. 16/2010  de 

stabilire şi recuperare a 

prejudiciului creat prin plata 

unor lucrări de construcţii  -  

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

Prejudiciu estimat 

442.149 lei 

Adresa nr. 

668/12.05.2011 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Miercurea 

Ciuc 

Prin Ordonanța nr. 947/P/2011 din data de 

20.09.2013, prim procurorul  Parchetului de 

pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc a 

respins ca nefondată plângerea CCR și a 

menținut aplicarea unei sancțiuni cu 

caracter administrativ de 700 lei amendă. 

5. 

Camera de conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

923/19.09.2011 

Comuna 

Greceşti 

 

Lipsă numerar în casieria 

unităţii – delapidare 

 (art. 215
1
 C. pen.) 

Prejudiciu estimat 

25.311 lei 

Hotărâre nr. 

141/31.10.2011 

 

Adresa nr. 

41324/17.11.2011  

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Filiași 

Prin Rechizitoriul din data de 11.04.2013 s-

a dispus: 

- punerea în mișcare a acțiunii penale și 

trimiterea în judecată în stare de libertate 

a unor inculpați; 

- scoaterea de sub urmărire penală și 

aplicarea unei sancțiuni cu caracter 

administrativ față de o persoană. 

 

6. 
Departamentul II /  

Raport de control nr. 

1/5014/25.07.2011 

Compania 

Națională 

C.F.R. S.A. 

 

Schimbarea destinaţiei 

împrumutului contractat 

pentru reabilitarea căii 

ferate Bucureşti – Constanţa 

-  abuz în serviciu contra 

intereselor generale, 

gestiune frauduloasă ( art. 

13 din Legea nr. 78/2000, şi 

art. 258 C. pen.) 

Prejudiciu estimat 

46.926.061 lei 

Hotărâre nr. 

182/21.12.2011 

 

Adresa nr. 

40670/30.12.2011 

 

DNA – Secția 

de combatere 

a 

infracțiunilor 

conexe 

infracțiunilor 

de corupție  

 

 

Tribunalul 

București – 

Secția I-a 

penală 

Prin Ordonanța din data de 16.06.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

CCR a formulat plângere. 

Prin Ordonanța din data de 24 iulie 2014 s-

a respins plângerea. 

CCR a formulat plângere. 

 

 

Dosar nr.28308/3/2014 

Respinge ca nefondată plângerea CCR. 
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7. 

Camera de conturi a 

judeţului Vâlcea / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

3/125/31.01.2011 

Liceul de Artă, 

municipiul  

Râmnicu Vâlcea 

Nerespectarea dispoziţiilor 

legale privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea, 

plata şi înregistrarea 

cheltuielilor de personal – 

fals intelectual (art. 289 C. 

pen.) 

Prejudiciu estimat 

30.000 lei 

 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 

53/11.04.2011 

 

Adresa nr. 

40584/13.04.2011 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Râmnicu 

Vâlcea 

 

 

 

Prin Ordonanţa din data de 14.08.2012 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală 

şi aplicarea sancţiunii administrative - 

amenda în cuantum de 800 lei.  

 

 

 

 

 

8. 

 

 

Camera de conturi a 

judeţului Timiş /  

Raport de control nr. 

1288/14.07.2011 

S.C. Drumuri 

Municipale S.A. 

Timişoara 

 

Diminuarea valorii parţilor 

sociale aparţinând 

operatorului economic la 

care autoritatea publică 

locală este asociat -  abuz în 

serviciu contra intereselor 

publice 

 (art. 248 C. pen) 

Prejudiciu estimat 

4.227.527 lei 

Hotărâre nr. 

126/04.10.2011 

 

Departamentul VI 

Adresa nr. 

41100/12.10.2011 

 

DNA –  

Serviciul 

teritorial 

Timișoara 

 

 

 

Judecătoria 

Timișoara 

Dosarul penal nr.1945/P/2014 

Prin Ordonanța din data de 10.02.2015 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

CCR  a formulat plângere. 

Prin Ordonanța nr.171/II/2/2015   s-a 

respins plângerea CCR. 

CCR  a formulat plângere. 

 

Dosarul penal nr.14272/325/2015 

Prin Sentința penală nr.1635/06.07.2015 

s-a respins ca nefondată plângerea CCR. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

Camera de Conturi a 

judeţului Tulcea / 

Proces verbal de 

constatare  

nr.1130/2011 

Comuna  

Mihail 

Kogălniceanu 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin 

Decizia nr.53/2009 pentru 

stabilirea întinderii şi 

recuperarea prejudiciului 

determinat de plata unor 

drepturi speciale acordate 

salariaţilor personal 

contractual şi funcţionarilor 

publici –  

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

Prejudiciu estimat 

330.012 lei 

Adresa nr. 

256/20.01.2012 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Tulcea 

 

Dosar nr.405/P/2012 

Prin Ordonanța din 25.03.2015 s-a dispus 

clasarea cauzei. 

CCR a formulat referat de nepromovare 

a plângerii. 

ANUL SESIZĂRII - 2010 STIR
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1. 

Camera de Conturi a 

Municipiului București / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

92/27.11.2009  

 

Teatrul Ion 

Creangă 

Plați nelegale din credite 

bugetare în baza unor 

facturi emise de alte 

societăți decât cele care au 

întocmit documentele 

justificative – abuz în 

serviciu, neglijență în 

serviciu (art. 248, art. 249 

Cod Penal) 

Prejudiciu estimat  

82.381 lei 

Adresa nr. 

55/20.01.2010 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Sector 1 

București 

Prin Rezoluţia din data de 12.07.2011 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală 

sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute 

şi pedepsite de art. 248 C.pen (abuz în 

serviciu contra intereselor publice). 

Prin Rezoluţia prim-procurorrului din data 

de 01.09.2011 s-a respins ca nefondată 

plângerea formulată de CCR. 

2. 

Camera de Conturi a 

județului Arad / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

S 171/17.12.2009 

Comuna 

Grăniceri 

Nedepunerea la Trezoreria 

orașului Chișineu Criș a 

sumelor încasate ca venituri 

la bugetul local și a celor 

încasate ca venituri din 

activități proprii  

(art. 248 Cod penal) 

Prejudiciu estimat  

169.467 lei 

Adresa nr. 

116/01.02.2010 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Chișineu Criș 

 

Prin Rechizitoriul nr.56/P/2010 din 

07.07.2011 s-a dispus trimiterea în 

judecată a doi inculpați și obligarea la plata 

în solidar a 175.000 lei despăgubiri civile. 

Prin Sentința penală nr. 123/17.10.2011 

inculpații au fost condamnați la 1 și 4 luni 

închisoare cu suspendare și la plata a 

despăgubirilor civile arătate anterior. 

3. 

Camera de Conturi a 

județului 

Giurgiu / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

133/20.01.2010 

Comuna Vedea 

 

Nedepunerea la casierie și 

omisiunea de a înregistra în 

registrul de casă veniturile 

încasate din taxe și impozite 

locale, efectuarea de plăți în 

numerar din casierie fără 

documente justificative  

fals intelectual  

(art. 289 Cod penal) 

 

Prejudiciu estimat  

198.059 lei 

Adresa nr. 

659/12.05.2010 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Giurgiu 

Prin Ordonanța nr. 3463/P/2010 din data de 

24.10.2012  s-a dispus: 

-  scoaterea de sub urmărire penală a 6 

învinuiți sub aspectul săvârșirii infracțiunii 

prevăzute și pedepsite de art 215
1 

(delapidare), art. 289 (fals intelectual) și art. 

291 (uz de fals) C. pen; 

- scoaterea de sub urmărire penală a unei 

învinuite sub aspectul  săvârșirii infracțiunii 

prevăzute și pedepsite de art. 248 C.pen ( 

abuz în serviciu contra intereselor publice) 

şi aplicarea unei amenzi administrative 
în cuantum de 700 lei; 

- scoaterea de sub urmărire penală a 3 

învinuiți sub aspectul săvârșirii infracțiunii 

prevăzute și pedepsite de art. 249 C.pen. 

(neglijență în serviciu) și aplicarea unei 

amenzi administrative în cuantum de 500 

lei pentru fiecare; 

- neînceperea urmăririi penale față de un 

învinuit datorită decesului acestuia. 
STIR
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4. 

Camera de Conturi a 

județului Mureș / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

2618/16.12.2009 

Comuna Lunca 

Bradului 

Gestionarea păguboasă a 

fondurilor bugetare alocate 

prin achitarea  unor lucrări 

de investiții de două ori în 

baza unor documente 

neconforme cu realitatea - 

abuz în serviciu (art. 248 

Cod penal) 

 

Prejudiciu estimat  

1.246.523 lei 

Adresa nr. 

526/15.04.2010 

 

DNA – 

Serviciul 

teritorial  

Târgu Mureș 

Prin Rechizitoriul din data 31.07.2011 s-a 

dispus trimiterea în judecată a  trei 

inculpaţi sub aspectul  săvârşirii 

infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 

13
2
 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 

248 şi art. 248
1
 C.pen. (abuz în serviciu 

contra intereselor publice) cu aplicarea art. 

41 alin.2 C. pen. , art. 26 C.pen. raportat la 

art. 13
2
 din Legea nr. 78/2000  cu referire la 

art. 248, cu aplicarea art. 41 alin.2 C. pen. 

(complicitate la abuz în serviciu contra 

intereselor publice), de art. 17 lit. c din 

Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin. 1 

C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. 

(fals intelectual), art. art. 17 lit. c din Legea 

nr. 78/2000 raportat la art. 290 C. pen. ( fals 

în înscrisuri sub semnătură privată) şi de 

art. 31 C. pen. raportat la art. 290 C. pen. cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.    

(participaţie improprie la fals în înscrisuri 

sub semnătură privată). 

5. 

Camera de Conturi a 

Județului 

Constanţa / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

645/26.04.2010 

 

APIA – Centrul 

județean 

Constanța 

 

Acordarea nejustificată a 

sprijinului financiar 

producătorilor din sectorul 

vegetal pentru legume 

produse în sere încălzite 

beneficiarul neavând în 

patrimoniu instalații de  

încălzit 

 

Prejudiciu estimat  

9.110.217 lei 

Adresa nr. 

750/13.05.2010 

 

DNA - 

Serviciul 

Teritorial 

Constanța 

Prin Rezoluţia din data de 07.12.2011 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale faţă 

de 4 învinuiţi sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii  prevăzute şi pedepsite de art. 

13
2
 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 

248 C. pen. (abuz în serviciu contra 

intereselor publice), iar faţă de un învinuit 

sub aspectul săvârşirii infracţiunilor 

prevăzute şi pedepsite de art. 215 C.pen. 

(înşelăciune) şi art. 292 C. pen. (fals în 

declaraţii). 
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6. 

Camera de Conturi a 

Județului 

Hunedoara / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

56837/19.11.2009 

 

Municipiul 

Hunedoara 

Efectuarea de plăți peste 

contravaloarea serviciilor 

prestate, pentru produse 

nelivrate sau servicii 

prestate, plăți fără 

documente legale, plăți 

nedatorate  

  abuz în serviciu (art. 248 

Cod penal) 

 

Prejudiciu estimat  

295.331 lei 

Adresa nr. 

361/11.05.2010 

 

DNA – 

Serviciul 

Teritorial  

Alba Iulia 

S-a dispus trimiterea în judecată a 5 

inculpaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

prevăzută şi pedepsită de art. 248 C. pen. 

(abuz în serviciu contra intereselor publice). 

 

7. 

Camera de Conturi a 

Municipiului 

Bucureşti / 

Proiect proces verbal de 

constatare  nr. 

VII/32406/23.04.2010 

Societatea de 

Administrare 

Active 

Feroviare 

S.A.A.F. S.A 

Dobânzi, penalități aferente 

datoriei de 9.496.556  lei 

neacordate de instanță, 

cedarea de active, 

executarea silită a unor 

bunuri din domeniul public 

al statului 

 

prejudiciu estimat  

7.776.355 lei 

 

Adresa nr. 

643/28.05.2010 

DNA - 

Serviciul 

Teritorial 

Brașov 

 

 

 

 

 

 

 

Prin Ordonanța din data de 04.03.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

Prin Ordonanța din data de 22.04.2014, 

prim-procurorul a menținut dispozițiile 

Ordonanței din data de 04.03.2014. 

CCR a formulat plângere împotriva 

ordonanței la Tribunalul Brașov – 

Judecătorul de Cameră preliminară. 

8. 

Camera de Conturi  a 

Județului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare   

nr.S 34/611/18.05.2010 

 

Oraşul Calafat 

 

Schimbarea destinaţiei 

destinației creditului 

contractat cu BRD Groupe 

Societe Generale – 

deturnare de fonduri și abuz 

în serviciu (art. 302
1
 și art. 

248 Cod penal) 

 

Prejudiciu estimat  

44.875 lei 

Adresa nr. 

693/08.06.2010 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Calafat 

Prin Rezoluția din  03.12.2012 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale față de 3 

învinuiți sub aspectul săvârșirii infracțiunii 

prevăzute și pedepsite de art. 10 din O.U.G 

nr. 64/2007 (schimbarea fără respectarea 

prevederilor legale a destinației fondurilor 

provenite din finanțări nerambursabile 

contractate direct sau garantate de stat sau 

unitățile administrativ teritoriale) și de art. 

302
1
 C. pen. (deturnare de fonduri). 

9. 

Camera de Conturi  a 

Județului Timiș / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

1990/02.04.2010 

Oraşul Gătaia 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor stabilite prin 

Decizia nr. 25/2009  

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

 

Prejudiciu estimat 

11.206 lei 

Adresa nr. 

818/01.06.2010 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Deta  

 

Prin Ordonanța din 22.02.2012 s-a dispus  

scoaterea de sub urmărire penală  a 

învinuiţilor sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de 

art. 248 C. pen şi a infracţiunii prevăzute de 

art. 64  din Legea nr. 94/1992. STIR
IP
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10. 

Camera de Conturi  a 

Municipiului  

Bucureşti / 

Proiect proces verbal de 

constatare  nr. 

572/10.05.2010 

 

 

 

Administraţia 

Lacuri, Parcuri 

şi Agrement 

București 

 

Executarea unor lucrări de 

reparaţie, recondiţionare, 

înlocuire şi punere în 

funcţiune a unor ceasuri  

 

 

Prejudiciu  

7.664.350  lei 

 

 

 

Adresa nr. 

839/05.07.2010 

 

 

DNA – 

Secția de 

combatere a 

corupției 

 

Prin Rezoluția din data de 06.09.2011 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale față 

de 8 învinuiți sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 

13
2
  din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 

248 C. pen. (abuz în serviciu contra 

intereselor publice). 

11. 

Camera de Conturi  a 

Județului Vâlcea / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

1385/05.05.2010 

 

Comuna Laloşu 

Neaducerea la îndeplinirea 

măsurilor stabilite prin 

Decizia nr. 44/2009,  

respectiv recuperarea 

prejudiciului cauzat prin 

acordarea unor drepturi 

salariale exclusiv în temeiul 

unor dispoziții ale 

primarului, acordarea și 

utilizarea de tichete cadou  

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

 

prejudiciu estimat 

112.300 lei 

Adresa nr. 

708/01.06.2010 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Vâlcea 

Prin Rechizitoriul din data de 03.12.2012 s-

a dispus punerea in miscare a acțiunii 

penale și trimiterea in judecată a unui 

inculpat sub aspectul săvârșirii infr.prevz. 

de art.64 din legea nr.94/1992. 

 

12. 

Camera de Conturi  a 

Județului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare  

 nr.S 38/667/01.06.2010 

Comuna 

Bucovăţ 

 

Lipsă numerar în casieria 

unităţii, schimbarea 

destinației subvențiilor 

pentru agricultură – (art. 

302 și art. 215  Cod penal) 

 

Prejudiciu estimat 

554.370 lei 

 

Adresa nr. 

679/03.06.2010 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Craiova 

La data de 12.11.2012, dosarul a fost 

finalizat fiind inaintat Parchetului de pe 

langa Judecătoria Craiova cu propunere de 

rechizitoriu si trimitere in judecata a 

persoanelor cercetate. 
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13. 

Camera de Conturi a 

Municipiului 

București / 

Proiect proces verbal de 

constatare 

nr.11/26.02.2010 

Spitalul Clinic 

de Psihiatrie 

”Prof. dr. 

Alexandru 

Obregia” 

 

Angajarea de cheltuieli fără 

a avea asigurată sursa de 

finanţare  

art. 71 din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele 

publice 

 

Prejudiciu estimat 

11.478.217 lei 

Adresa nr. 

359/26.03.2010 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Sector 4 

București  

 

Prin Ordonanța din data de 04.10.2012 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală 

a învinuitului sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 71 

din Legea nr. 500/2002. 

14. 

Camera de Conturi  a 

Județului Călăraşi / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

2154/23.07.2010 

Comuna 

Vasilaţi 

Reflectarea eronată în 

contabilitate a încasărilor 

din taxele și impozitele 

locale – delapidare  și 

neglijență în serviciu (art. 

215 și art. 249 Cod penal) 

 

Prejudiciu estimat 

252.732  lei 

Adresa nr. 

498/14.07.2010 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Olteniţa 

Prin Rechizitoriul din 31.05.2012   s-a pus 

în mișcare acțiunea penală  și a fost 

trimis în judecată un inculpat  și a fost 

scos de sub urmărire penală un învinuit. 

Dosar penal nr. 2924/269/2012, 

Judecătoria Olteniţa 

- condamnă pe inculpat la 4 ani de 

închisoare pentru săvârşirea infracţiunii 

prevăzute şi pedepsite de art. 215
1 

C.pen., 

cu suspendarea executării pedepsei sub 

supraveghere pe un termen de încercare de 

6 ani (art.862 C.pen.); 

- obligă inculpatul să plătească părţii civile 

suma de 254.033,72 lei reprezentând 

despăgubiri pentru daune materiale. 

15. 

Departamentul IX / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

1043/15.07.2010 

S.C. Studioul 

Cinematografic 

Sahia Film SA 

 

Închirierea unor spaţii fără 

organizarea unei licitaţii, 

înstrăinare imobil fără 

licitație și raport de 

evaluare  

 

gestiune frauduloasă, abuz 

în serviciu, neglijență în 

serviciu, bancrută 

frauduloasă (art. 248, art. 

249 și art. 282 Cod penal) 

 

prejudiciu estimat  

38.049 USD 

Adresa nr. 

30461/20.09.2010 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Sector 1 

Bucureşti  

Prin Ordonanţa din 20.12.2011 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite 

de art. 214 C. pen., art. 248 C. pen., art. 249 

C.pen. şi de art. 272 din Legea nr. 31/1990. 
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16. 

Camera de Conturi  a 

Județului Vâlcea / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

14952/30.09.2010 

Oraşul 

Călimăneşti 

 

Ridicarea din bancă a unor 

sume de bani reprezentând 

premii mai mari decât 

sumele ce se regăsesc pe 

statele de plată.  

Fals intelectual (art. 289 

Cod penal) 

 

 

prejudiciu estimat 

117.040 lei 

Adresa nr. 

1562/26.10.2010 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Brezoi 

Prin Ordonanţa din data de 22.06.2011 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală 

a  2 învinuiţi sub  aspectul săvârşirii 

infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 

249 C.pen (neglijenţă în serviciu) şi 

aplicarea unor amenzi administrative, 

precum şi scoaterea de sub urmărire 

penală a 6 învinuiţi sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii prevăzute şi pedepsite de 

art.215
1 

C.pen. (delapidare), art. 289 C.pen. 

(fals intelectual) şi art. 291 C.pen.(uzul de 

fals), toate cu aplicarea art. 33 lit.a) şi art. 

41 alin. 2 C.pen. şi aplicarea unor amenzi 

administrative. 

17. 

Camera de Conturi  a 

Municipiului 

București / 

Proces verbal de 

constatare  

nr.99/12.10.2010 

 

Institutul de 

Cercetare 

pentru 

Economia 

Agriculturii și 

Dezvoltare 

Rurală 

Delapidare (art.215
1
 Cp) și 

neglijență în serviciu 

(art.249 Cp) 

 

prejudiciu estimat  

36.973 lei 

Adresa nr. 

1455/04.11.2010 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Sector 1 

București 

Prin Ordonanța din data de 29.05.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei, aplicarea 

sancțiunii administrative a amenzii, în 

sumă de 1.000 lei și luarea măsurii de 

siguranță a confiscării speciale pentru suma 

de 2.569 lei. 

18. 

Camera de Conturi  a 

Județului Sibiu / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

1556/13.12.2010 

 

S.N. Romgaz 

S.A. Mediaş 

 

Existenţa unui conflict de 

interese, încheierea unui 

contract de achiziție publică 

la o valoare mai cu 14, 9 % 

mai mare decât valoarea 

estimată a investiției  - art. 

253
1
 Cod penal 

 

prejudiciu estimat  

41.452.493 lei 

Adresa nr. 

45/05.01.2011 

 

DNA –  

Secția de 

combatere a 

infracțiunilor 

conexe 

infracțiunilor 

de corupție 

Prin Rezoluţia din data de 28.07.2011 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale. 

19. 

Camera de conturi  a 

Județului Alba /  

Proces verbal de 

constatare  nr. 

261/05.11.2010 

S.C. Fabrica de 

Arme Cugir 

S.A. 

 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin 

Decizia nr. 3/2010 –  

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

 

prejudiciu estimat 

66.322 lei 

Adresa nr. 

1973/09.12.2010 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Alba 

Prin Rezoluția din 02.03.2011 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale. 
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20. 

Camera de Conturi  a 

Județului Sibiu / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

1233/47/08.10.2010 

Muzeul 

Naţional 

Brukenthal 

 

Majorarea preţului de 

achiziţionare a unor bunuri 

cu depăşirea valorii 

creditelor bugetare aprobate 

-  art. 71 din Legea nr. 

500/2002 privind finanțele 

publice. 

 

prejudiciu estimat 

153.469 lei 

Adresa nr. 

1545/10.12.2010 

 

DNA – 

Serviciul 

Teritorial  

Alba Iulia 

Prin Ordonanţa din data de 06.09.2011 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale faţă 

de 5 învinuiţi sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 

13
2
  din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 

248 C. pen. ( abuz în serviciu) respectiv art. 

26 C.pen. raportat la art. 13
2
  din Legea nr. 

78/2000, raportat la art. 248 C. pen 

(complicitate la abuz în serviciu). 

21. 

Camera de Conturi  a 

Județului Prahova /  

Proces verbal de 

constatare  nr. 

4144/20.12.2010 

Institutul de 

cercetare 

dezvoltare 

pentru 

viticultură şi 

vinificaţie  

Valea 

Călugărească 

Achiziţionare bunuri fără 

documente justificative – 

neglijență în serviciu (art. 

249 cod penal) 

 

prejudiciu estimat 

746.979 lei 

 

Adresa nr. 

160/17.01.2011 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Ploiești 

Prin Rezoluția din data de 04.05.2012 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală 

a 2 învinuiți sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 6 

din Legea nr. 241/2005. 

22. 

Camera de Conturi a 

Județului Vrancea / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

6128/21.10.2009 

Comuna Mera 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin 

Decizia 14/2009 pentru 

stabilirea întinderii 

prejudiciului determinat de 

acordarea sporului pentru 

vechime în muncă 

primarului, plăţi nelegale 

pentru servicii de asistenţă 

tehnică, pentru 

nedeclararea, necalcularea 

şi decontarea contribuţiei 

pentru numărul de persoane 

cu handicap neangajate  

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

Prejudiciu  

15. 300 lei 

Adresa nr. 

458/30.06.2009 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Focșani 

Prin Rezoluția din 30.06.2010 s-a 

confirmat propunerea organului de 

cercetare penală de neîncepere a 

urmăririi penale. 
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23. 

Camera de Conturi  a 

Județului 

Caraş Severin /  

Proces verbal de 

constatare  nr. 

3403/220.06.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna 

Teregova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin 

Decizia nr. 22/2009 -   

art. 64 din Legea nr. 

94/1992 

 

prejudiciu estimat 

240.110  lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa nr. 

757/25.06.2010 

 

Parchetului de 

pe lângă 

Tribunalul 

Caraș Severin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Caransebeș 

Prin Ordonanţa din data de 21.05.2012 s-a 

dispus: 

- neînceperea urmăririi penale faţă de un 

învinuit sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

prevăzută şi pedepsită de art. 9 lit. a din 

Legea nr. 241/2005 republicată (evaziune 

fiscală); 

- declinarea dosarului cu numărul de mai 

sus spre competentă soluţionare din nou la 

Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Caransebeş pentru a se efectua cercetări 

faţă de un învinuit sub aspectul săvârşirii 

infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 

248 C. pen. (abuz în serviciu contra 

intereselor publice) şi art. 64 din Legea nr. 

94/1992. 

 

Prin Ordonanța din data de 28.04.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei și aplicarea unor 

sancțiuni cu caracter administrativ. 

24. 

Camera de Conturi a 

Județului Timiș / 

Procesul verbal de 

constatare nr. 

6522/06.09.2010 la 

entitatea auditată, iar la 

sediul Camerei de 

Conturi Timiș nr. 

251/07.09.2010 

Comuna  

PECIU NOU 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor dispuse de 

Directorul Camerei de 

Conturi Timiș prin Decizia 

nr. 27/25.09.2009, art.64 

din Legea nr. 94/1992 

Prejudiciu estimat 

163.052  lei 

Adresa 112/20.01.2011 

către Parchetul de pe 

lângă Judecătoria 

Timişoara, 

constituie obiectul 

dosarului nr. 

1078/P/2011. 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Timişoara 

Rezoluția din 09.12.2013 a Parchetului de 

pe lângă Judecătoria Timişoara comunicat 

că în Dosarul penal nr. 1078/P/2011 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale sub 

aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de 

art.248 C.P., înregistrată la Camera de 

Conturi Timiș sub nr. 3205/24.12.2013.  
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25. 

Camera de Conturi a 

Județului Timiș / 

Procesul verbal de 

constatare nr. 

1309/12.04.2010 şi 

Procesul verbal de 

constatare nr. 

1570/26.04.2010 

SPITALUL DE 

PSIHIATRIE 

GĂTAIA 

Fapte înscrise în Procesul 

verbal de constatare nr. 

1309/12.04.2010 privind 

acţiunea de „Audit financiar 

asupra contului de execuție 

a bugetelor instituțiilor 

publice finanțate integral 

din venituri proprii”  şi 

Procesul verbal de 

constatare nr. 

1570/26.04.2010 încheiat în 

urma verificării unor 

aspecte sesizate prin 

extinderea acțiunii de 

control și în perioadele 

anterioare (art. 246, 248 

CP). 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Deta  

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Timiș 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta a 

comunicat Rezoluția de scoatere de sub 

urmărirea penale, cu adresa nr. 

D/1222/P/2010 din data de 28.02.2012 

înregistrată la Camera de Conturi  Timiș 

sub nr. 411/02.03.2012.  

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a 

comunicat Ordonanța de scoatere de sub 

urmărire penală în dosar nr. 1222/P/2010 

din 25.01.2013. 

ANUL SESIZĂRII - 2009 
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1. 

Camera de Conturi a 

Municipiului București / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

58/17.07.2009 

 
 

Autoritatea 

Națională 

pentru Persoane 

cu Handicap 

Acceptarea la finanțare și 

finanțarea pe seama 

resurselor bugetare a unor 

proiecte care nu au 

îndeplinit condițiile de 

eligibilitate și de realizare a 

obiectivelor înscrise în 

propunerile de proiect – 

neglijență în serviciu (art. 

249 C. pen.) 

Prejudiciu estimat  

1.563.934 lei 

Adresa nr. 

1006/03.09.2009 

DNA –  

Secția de 

combatere a 

infracțiunilor 

conexe 

infracțiunilor 

de corupție 

Prin Ordonanţa din data de 23.04.2012 s-a 

dispus: 

- scoaterea de sub urmărire penală a 

cinci învinuiţi sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 

248
1
 C.pen. raportat la art. 248 C. pen. 

(abuz în serviciu în formă calificată) 

- neînceperea urmăririi penale faţă de  5 

învinuiţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

prevăzute şi pedepsite de art. 10 lit. b din 

Legea nr. 78/2000 modificată (acordarea de 

subvenţii cu încălcarea legii, neurmărirea, 

conform legii, a destinaţiilor subvenţiilor),  

- neînceperea urmăririi penale faţă de  7 

învinuiţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

prevăzute şi pedepsite de art. 248 C.pen. 

raportat la art. 248
1
 C.pen. (abuz în 

seriviciu în formă calificată) 

- disjungerea cauzei faţă de 7 învinuiţi şi 

continuarea cercetărilor într-un dosar 

separat sub aspectul   săvârşirii infracţiunii 

prevăzute şi pedepsite de art. 248 C.pen. 

raportat la art. 248
1
 C.pen. (abuz în serviciu 

în formă calificată). 
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2. 

Camera de Conturi a 

Municipiului București / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

62/31.07.2009 

 

 

Oficiul Național 

al 

Monumentelor 

Istorice 

Utilizarea creditelor 

bugetare  contrar destinației 

aprobate de ordonatorul 

principal de credite, 

respectiv  acordarea de 

avansuri în numerar unor 

persoane din cadrul entității 

verificare, sume ridicate 

sistematic pentru cheltuieli 

materiale pentru care nu 

există documente 

justificative, ridicarea 

acestor avansuri de alte 

persoane decât cele pe 

numele cărora era 

înregistrat avansul. 

Neglijență în serviciu  

(art. 249 C. pen.) 

Prejudiciu estimat  

14.400.000 lei 

Adresa 

nr.1025/14.09.2009 

DNA –  

Secția de 

combatere a 

corupției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parchetul 

 de pe lângă 

Judecătoria 

Sector 4 

București 

Prin Rezoluția din data de 28.09.2009 s-a 

dispus: 

- neînceperea urmăririi penale față de doi 

învinuiți sub aspectul săvârșirii infracțiunii 

prevăzute și pedepsite de art. 13
2
 din Legea 

nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 

(abuz în serviciu contra intereselor publice); 

- disjungerea cauzei și declinarea 

competenței de soluționare în favoarea 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 

4 pentru a se efectua cercetări sub aspectul 

săvârșirii infracțiunilor prevăzute și 

pedepsite de art. 215
1
 (delapidare), art. 288 

C. pen. (fals în înscrisuri oficiale) și art. 291 

C. pen. (uz de fals). 

 

 

Prin Rezoluția din data de 21.10.2013 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale.  
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3. 

Camera de Conturi a 

Municipiului București / 

Proces verbal de 

constatare  nr.  

68/07.08.2009 

S.N Aeroportul 

Internațional 

București-Aurel 

Vlaicu S.A 

Încheierea unor acte 

adiționale care au majorat 

prețul contractului, soluția 

tehnică și termenul de 

finalizare, efectuarea de 

înregistrări contabile 

eronate care au dus la 

denaturarea valorii de 

intrare a pistei de decolare, 

achiziționarea unor 

echipamente imposibil de 

montat, materialele și 

echipamentele achiziționate 

nu figurează pe listele de 

inventariere – abuz în 

serviciu, neglijență în 

serviciu (art. 248, art. 249 

Cod Penal) 

 

Prejudiciu estimat 

1.093.731 lei 

Adresa nr. 

1177/13.10.2009 

DNA – 

Serviciul 

teritorial 

București 

Prin Rechizitoriul din data de 18.04.2011 s-

a dispus:  

- punerea în mişcare şi trimiterea în 

judecată a cinci inculpaţi sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite 

de art. 248 C.pen. raportat la art. 248
1
 

C.pen. şi a unui inculpat sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite 

de art. 249 C.pen.  

- scoaterea de sub urmărire penală a trei 

învinuiţi sub aspectul săvârşirii celei de a 

doua infracţiuni de abuz în serviciu în 

formă calificată reţinută în sarcina lor; 

- neînceperea urmăririi penale faţă de o 

învinuită sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

prevăzute şi pedepsite de art. 248 C.pen. 

raportat la art. 248
1
 C.pen., iar faţă de o alta 

sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute 

şi pedepsite de art. 249 C.pen.  

- neînceperea urmăririi penale faţă de 8 

învinuiţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

prevăzute şi pedepsite de art. 248 C.pen. 

raportat la art. 248
1
 C.pen.; 

- neînceperea urmăririi penale faţă de 5 

învinuiţi sub sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 25 

C. pen. raportat la art. 248 C.pen. raportat la 

art. 248
1
 C.pen.; 

- neînceperea urmăririi penale faţă de un 

învinuit sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

prevăzute şi pedepsite de art. 9 alin. 1 lit. c 

din Legea nr. 241/2005 (evaziune fiscală) şi 

art. 23 din Legea nr. 656/2002 (spălare a 

banilor); 

- neînceperea urmăririi penale faţă de un 

învinuit sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

prevăzute şi pedepsite de art. 254 alin. 2 C. 

pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 

( luarea de mită); 

- neînceperea urmăririi penale faţă de un 

învinuit sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

prevăzute şi pedepsite de art. 255 C.pen. 

raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 

(darea de mită); 

- menţine măsura sechestrului asigurător 

dispusă în cauză. 
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4. 

Camera de Conturi a 

Municipiului București / 

Proces verbal de 

constatare  nr.  

73/16.09.2009 

 

 

Oficiul de Stat 

pentru Invenții 

și Mărci 

Denaturarea cu bună știință 

a situațiilor financiare prin 

efectuarea de înregistrări 

contabile fictive, efectuarea 

de modificări în 

documentele justificative – 

abuz în serviciu, neglijență 

în serviciu, fals (art.248, art. 

249, art. 288, art. 289 Cod 

Penal) 

Prejudiciu estimat  

10.830.000 lei 

Adresa 

nr.1154/06.10.2009 

DNA –  

Secția de 

combatere a 

infracțiunilor 

conexe 

infracțiunilor 

de corupție 

Prin Rezoluția din data de 29.04.2012, 

dosarul  a fost soluţionat prin neînceperea 

urmăririi penale.  

 

5. 

Camera de Conturi a 

județului 

Timiș / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

7205/24.08.2009 

Comuna  

Peciu Nou 

 

Neîndeplinirea atribuțiilor 

de serviciu de către 

persoanele desemnate 

pentru stabilirea procedurii 

de atribuire a contractului 

de proiectare a lucrărilor 

pentru complexul cultural 

din comună.  

 

neglijență în serviciu 

art. 249 Cod Penal 

 

Prejudiciu estimat 

1.567.497, 6 lei 

Adresa nr. 

1494/20.10.2009 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul  

Timiș 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Timișoara 

Prin Rezolutia din data de 06.03.2012 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale și s-a 

disjuns cauza și s-a declinat în favoarea 

Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Timișoara. 

 

Prin Ordonanța din data de 22.04.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

6. 

Camera de Conturi a 

județului 

Mehedinți / 

Proiect verbal de 

constatare  nr. 

918/24.07.2009 

Liceul  

”Dr. Victor 

Gomoiu” 

Comuna 

  Vânju Mare 

Falsificarea 

centralizatoarelor și a 

totalurilor unor  state de 

plată.  

Viramente din conturile de 

salarii în conturile de card 

ale contabilului instituției 

de învățământ  

Prejudiciu estimat  

41.935 lei 

Adresa 

nr.1000/13.08.2009 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Vânju Mare 

Prin Ordonanța din data de 21.06.2010 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală 

sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute 

şi pedepsite de art. 215 alin. 1 C.pen şi 

(înşelăciune) şi art. 289 C. pen.  

(fals intelectual). 
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7. 

Camera de Conturi a 

Județului 

Maramureș / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

445/12.06.2009 

Direcția 

Generală a 

Finanțelor 

Publice 

Maramureș 

Rambursare nelegală de 

TVA – neglijență în 

serviciu (art. 249 C. pen.) 

Prejudiciu estimat 

6.980.876 lei 

Adresa nr 

547/16.07.2009 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Maramureș 

Prin Ordonanța din data de 10.06.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei. 

 

8. 

Departamentul IX / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

747/05.10.2009 

Ministerul 

Tineretului și 

Sportului 

 

Diferențe între datele 

înscrise în documentele care 

au stat la baza achiziției, 

existența unor contracte și 

comenzi anterioare datei 

deschiderii ofertelor, 

declararea ca și câștigătoare 

a unor societăți comerciale 

cu sediu și acționari 

comuni, lipsa documentelor 

justificative la momentul 

recepției lucrărilor 

Prejudiciu estimat  

1.395.391 lei 

Adresa nr. 

30405/ 

15.10.2009 

 

DNA –  

Secția de 

combatere a 

corupție 

Prin Rechizitoriul din data de 02.05.2009 s-

a dispus trimiterea în judecată. 

 

 

9. 

Camera de Conturi a 

Județului Galați / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

1177/15.07.2009 

 

Comuna 

Buciumeni 

Acordarea de avansuri 

nejustificate, achitarea unor 

lucrări care nu au mai fost 

finalizate sau abandonate, 

lucrări nerecepționate 

Abuz în serviciu contra 

intereselor publice, 

neglijență în serviciu (art. 

248, art. 249 C. pen.) 

 

Prejudiciu estimat 

296.013, 29 lei 

Adresa 

nr.1683/30.09.2009 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Tecuci 

Prin Rechizitoriul din data de 29.03.2013 s-

a dispus:  

- trimiterea în judecată a unui inculpat, 

pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de 

art.248 Cp și art.289 alin.(1) Cp. 

- scoaterea de sub urmărire penală a unui 

învinuit și aplicarea unei sancțiuni cu 

caracter administrativ – amendă, în sumă de 

1.000 lei; 

- scoaterea de sub urmărire penală a unui 

învinuit și aplicarea unei sancțiuni cu 

caracter administrativ – amendă, în sumă de 

1.000 lei; 

- scoaterea de sub urmărire penală a unor 

învinuiți. 
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10. 

Departamentul IV / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

88364/27.07.2009 

 

 

S.C. 

Termoelectrica 

S.A. 

Plata unei facturi fără a 

avea la bază un contract de 

vânzare cumpărare,  

achiziționarea unor bunuri 

supraevaluate, nedispunerea 

măsurilor pentru 

recuperarea prejudiciului 

produs de un accident 

feroviar. 

Prejudiciu  

257.826, 63 lei 

Adresa nr. 

30206/23.09.2009 

Parchetul  de 

pe  lângă 

Judecătoria 

Sectorului 2 

București 

Prin Rezoluţia din 03.09.2010 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale.  

 

11. 

Departamentul III/ 

Proiect proces verbal de 

constatare  nr. 

18232/11.05.2009 

 

Compania 

Națională 

pentru 

Autostrăzi și 

Drumuri 

Naționale 

Modificarea soluției tehnice 

privind materialul  local de 

umplutură în corpul 

autostrăzii  și lipsa 

demersurilor necesare  în 

vederea emiterii unei 

hotărâri de guvern pentru 

aprobarea noilor indicatori 

tehnico economici -  abuz  

în serviciu  și neglijență în 

serviciu (art. 248 și art. 249 

C. pen.) 

Prejudiciu estimat 

233.200.000 lei 

Adresa nr. 

30308/01.07.2009 

DNA – 

Serviciul 

teritorial 

București 

 

 

 

 

 

 

 

Prin Rezolutia din 19.01.2010 s-a dispus 

neinceperea urmarii penale. 

 

12. 

Camera de Conturi  a 

Județului Teleorman / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

832/16.07.2009 

 

Comuna  

Frăsinet 

 

Redactarea documentelor 

achiziției publice ulterior 

desfășurării licitației cu 

antedatarea lor, acceptarea 

la plată și plata execuției 

unor lucrări neconforme cu 

documentația tehnică - 

neglijență în serviciu (art. 

249 C. pen.) și/sau fals în 

înscrisuri (art. 288 – art. 

289 C. pen.) 

 

Prejudiciu estimat  

23.884, 4 lei 

Adresa nr. 

970/02.09.2009 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Alexandria 

Prin Ordonanța din data de 04.01.2011 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală 

a învinuiților sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii prevăzute de art. 290 Cod pen. 
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13. 

Departamentul XI / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

30447/16.07.2009 

 

Garda 

Națională de 

Mediu 

Înscrierea în caietul de 

sarcini a unor parametrii 

care tind să limiteze 

concurența, depășirea 

fondurilor alocate, obținerea 

de fonduri bugetare pentru 

achiziția de noi autoturisme 

fără disponibilizarea în 

totalitate a vechiului parc 

auto 

Adresa nr.  

30555/15.09.2009 

DNA –  

Secția de 

combatere a 

infracțiunilor 

conexe 

infracțiunilor 

de corupție 

Prin Rezoluția din data de 15.04.2010 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale față 

de angajații Gărzii de Mediu - Comisariatul 

General, întrucât din investigațiile făcute și 

probațiunea administrată în cauză nu au 

rezultat indicii privind săvârșirea 

infracțiunii prevăzute și pedepsită de art. 12 

lit.a) din Legea nr. 78/2000. 

14. 

Departamentul IX / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

87178/26.06.2009 

Universitatea 

Pitești 

Închiriere spațiu fără 

licitație publică, plata a 

unor utilități fără 

recuperarea acestora de la 

chiriaș, desfășurarea de 

activități interzise în spațiul 

universitar, nerespectarea 

prevederilor legale privind 

sponsorizarea. 

Prejudiciu estimat  

2.909.558, 37 lei 

 

Adresa nr 

30291/07.09.2009 

DNA – 

Secția de 

combatere a 

corupției 

 

 

 

 

Prin Ordonanța din data de 27.06.2011 s-a 

dispus netrimiterea în judecată. 

 

 

15. 

Camera de Conturi  a 

Județului Dâmbovița / 

Proiect proces verbal de 

constatare  nr. 

1061/17.07.2009 

Comuna  

Gura Ocniței 

 

Viramente din fondul de 

salarii în contul personal al 

unui funcționar public fără 

documente justificative 

Prejudiciu estimat  

9.394 lei 

Adresa nr. 

1593/17.09.2009 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Moreni 

Prin Rechizitoriul din data de 18.10.2012 s-

a dispus punerea în mișcare a acțiunii 

penale și trimiterea în judecată în stare 

de libertate a unui inculpat pt comiterea inf 

prev la art.288 alin.(2), 291, 215
1
 și 290 Cp. 
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16. 

Camera de Conturi  a 

Județului Vrancea / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

559/13.08.2009 

Direcția Silvică 

Focșani 

Neaducerea la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin 

Decizia nr. 2/2009, pentru 

stabilirea răspunderii 

privind neîncasarea unor 

creanțe trecute pe pierderi și 

verificarea operațiunilor și 

documentelor ce privesc 

creanțe neîncasate și 

prescrise și luarea măsurilor 

legale pentru recuperarea 

acestuia – art. 64 din  

Legea nr. 94/1992 

Prejudiciu estimat  

983.020 lei 

Adresa nr. 

559/15.09.2009 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Vrancea 

 

 

 

 

 

Prin Rezoluţia din 19.02.2010 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale. 

 

17. 

Departamentul XI / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

110/1316/2009 

 

Compania 

Națională 

”Poșta 

Română” – 

Muzeul național 

Filatelic 

Gestionarea și evidența 

defectuoasă a  pieselor 

filatelice – neglijență în 

serviciu (art. 249 C. pen.) 

 

Executarea de falsuri aleile 

bunurilor culturale mobile 

în scopuri comerciale sau în 

orice alte scopuri – art. 66 

din Legea nr. 182/2000 

 

Prejudiciu estimat 

32.551.977, 73 lei 

Adresa nr 

30462/22.07.2009 

 

 

DNA – 

Secția de 

combatere a 

corupției 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin Rechizitoriul din data de 05.12.2013 s-

au dispus: 

1. punerea în mișcare a acțiunii penale și 

trimiterea în judecată în stare de 

libertate a unor inculpați; 

2. scoaterea de sub urmărire penală față 

de un învinuit. 

18. 

Departamentul XI / 

Proces verbal de 

constatare  nr. 

6664/30.06.2009 

 

Administrația 

Națională 

”Apele 

Române” 

Exploatarea balastierelor de 

agenții economici fără 

autorizații de gospodărire a 

apelor, 

Raportarea nereală a 

cantităților de nisip și 

pietriș exploatate 

Prejudiciu estimat 

38.581.704, 58 lei 

 

Adresa nr 

30459/21.07.2009 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Sector 1 

București 

 

 

 

În data de 28.01.2013, s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale față de toți 

învinuiții. 
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19. 

Camera de Conturi a 

Județului Dolj/ 

Proiect proces verbal de 

constatare  nr. 

411/07.04.2009 

Direcția Apelor 

Jiu Craiova 

Exploatarea balastierelor de 

agenții economici fără 

autorizații de mediu, 

Raportarea nereală a 

cantităților de nisip și 

pietriș exploatate – falsul în 

declarații (art.292 C. pen. ) 

și înșelăciune ( art. 215 C. 

pen.) 

 

Prejudiciu estimat  

316.220, 45 lei 

 

Adresa nr.  

588/ 03.06.2009 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Craiova 

La data de 22.11.2011 procurorul a 

confirmat propunerea organului de 

cercetare penală de neîncepere a urmăririi 

penale. 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

Camera de Conturi  a 

Județului Maramureș / 

Proces verbal de 

constatare  

 nr.811/A/30.10.2009 

Direcția 

Generală a 

Finanțelor 

Publice 

Maramureș 

 

Rambursare nelegală de 

TVA 

 

Prejudiciu estimat  

387.494 lei 

Adresa nr. 

919/09.12.2009 

DNA - Biroul 

Teritorial Baia 

Mare 

 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Maramureș 

Dosar nr. 103/P/2009  
Prin Ordonanța din 25.09.2014 s-a dispus 

clasarea cauzei pentru infracțiunea de abuz 

de serviciu prevăzută de art.13
2
 din legea 

nr.78/2000. Disjungerea și înregistrarea 

într-un dosar nou cu privire la 

infracțiunile de abuz în serviciu și 

complicitate la evaziune fiscală, în 

activitatea de control efectuată la SC UNIO 

SA Satu Mare. 

 

Dosar nr. 64/P/2015 

Prin Ordonanța din 04.06.2015 s-a dispus 

clasarea cauzei.  

CCR a formulat referat de neexercitare a 

plângerii împotriva ordonanței 

procurorului. 

ANUL SESIZĂRII - 2008 

1. 

Camera de Conturi a 

Județului Alba / 

Raport de control 

intermediar 

nr.785/06.06.2008 

 

SC AVANTI 

CONSTRUCT 

SRL Hăpria 

(actualmente 

SC MERIDIAN 

CONSTRUCT 

SRL) 

Documentaţia de ofertare 

prezentată entităţii 

controlate, Casa Judeţene 

de Pensii Alba, conţine date 

false, care induc suspiciuni 

cu privire la preţul de 

achiziţie 

 

 

Adresa nr. 

402/27.05.2008 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Curtea de 

Apel Alba 

Prin Rezoluţia Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Alba s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale sub aspectul 

săvârşirii infracţiunilor prevăzute şi 

pedepsite de art. 290 C. pen, (fals în 

înscrisuri sub semnătură privată). STIR
IP
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2. 

Camera de Conturi a 

Județului Arad/ 

Raport de control 

intermediar nr.  

S 155/20.11.2008 

Comuna  

Brazii 

Nedepunerea la casierie a 

contravalorii a unor bonuri 

vânzare lemne. 

 

Prejudiciu  

3.018 lei 

 

 

Încheiere de sesizare 

nr. 182/05.12.2008 

 

Adresa nr. 

755/04.12.2008 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Arad 

Prin Ordonanţa din 15.09.2009 s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală şi 

aplicarea unei sancţiuni cu caracter 

administrativ  sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii prev. de art. 215
1
 C. 

pen.(delapidare), respectiv neînceperea 

urmăririi penale sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii prevăzute de  art. 248 C. pen.  

3. 

Camera de Conturi a 

Județului Arad/ 

Raport de control 

intermediar nr. 

S 172/03.12.2008 

 

Comuna Dezna 

Eliberarea de sume în 

numerar din casierie în baza 

unor documente 

justificative care nu 

corespund realităţii, pentru 

cheltuieli materiale care nu 

a fost justificată prin 

achiziţionarea de bunuri sau 

servicii,înregistrarea pe 

cheltuieli a unor plăţi în 

numerar în baza unor 

facturi nerecunoscute de 

emitent. 

Prejudiciu  

324.991 lei 

 

 

Încheiere de sesizare 

nr. 

197/15.12.2008 

 

Adresa nr. 

807/16.12.2008 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Arad 

Prin Rezoluţia din data de 29.06.2009 a fost 

începută urmărirea penală sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii prev. de art. 248 (abuz 

în serviciu contra intereselor publice), art. 

249 (neglijenţă în serviciu,), art. 215
1 

(delapidare) şi art. 290  C. pen (fals în 

înscrisuri sub semnătură privată). 
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4. 

Camera de Conturi a 

Județului Bacău/ 

Raport de control 

intermediar nr. 

 S 80/02.04.2008 

 

Garda 

Financiară 

Secţia Bacău 

Nedepunerea integrală la 

unitatea de trezorerie a 

amenzilor şi sumelor 

confiscate. 

Prejudiciu 

 57.848 lei 

Încheiere de sesizare 

nr. 

18/30.04.2008 

 

Adresa nr. 

527/09..05.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Bacău 

Dosarul nr.6971/180/2011  
Soluţia pronunţată de Judecătoria Bacău:  

 - condamnă pe inculpat pentru săvârşirea 

infracţiunii de delapidare cu consecinţe 

deosebit de grave şi în formă continuată 

prevăzută şi pedepsită de art. 215
1
 alin 1 şi 

alin. 2 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. 

pen., pentru săvârşirea infracţiunii de abuz 

în serviciu contra intereselor publice în 

formă agravată şi continuată prevăzută şi 

pedepsită de art. 248 C. pen. raportat la 

248
1
 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. 

pen.; 

-  obligă pe inculpat la plata sumei de 

13.144.686, lei  către partea civilă Garda 

Financiară – Secţia Judeţeană Bacău , cu 

titlu de despăgubiri civile materiale, 

reprezentând diferenţa prejudiciu material 

rămas de recuperat. 

- menţine măsura asiguratorie a 

sechestrului instituită asupra bunurilor 

imobiliare ale inculpatului. 

5. 

Camera de Conturi a 

Județului Bacău/ 

Raport de control 

intermediar nr. 

1180/14.11.2008 

 

Comuna 

Scorţeni 

Plăţi în numerar din casierie 

fără documente 

justificative. 

Prejudiciu  

518.487 lei 

Încheiere de sesizare 

nr. 

54/28.11.2008 

 

Adresa nr. 

1240/02.12.2008 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Bacău 

Prin rezoluţie a fost începută urmărirea 

penală.  
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6. 

Camera de Conturi a 

Județului Botoșani/ 

Raport de control 

intermediar 

nr.280/21.03.2008 

 

 

Sanatoriul de 

Neuropsihiatrie 

Podriga 

Plata unui furnizor fără 

documente justificative 

legale referitoare la livrarea 

bunurilor, cât şi la intrarea 

acestora în patrimoniul 

unităţii. 

 

Prejudiciu  

313.448 lei 

Încheiere de sesizare 

nr.14/24.04.2008 

 

Adresa 

nr.417/05.05.2008 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Botoşani 

 

-  Prin Rezoluţia din 21.03.2011 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale sub aspectul 

săvârşirii infracţiunilor prevăzute şi 

pedepsite de art. 248C. pen. (abuz în 

serviciu contra intereselor publice), art. 249 

C. pen. (neglijenţă în serviciu), art. 290 C. 

pen. (fals în înscrisuri sub semnătură 

privată) şi art. 9 din Legea nr. 241/2005 

(omisiunea, în tot sau în parte, a 

evidenţierii, în actele contabile ori în alte 

documente legale, a operaţiunilor 

comerciale efectuate sau a veniturilor 

realizate) 

-  Prin Odonanța din 19.12.2013 s-a dispus 

aplicarea sancțiunii cu caracter 

administrativ a amenzii in suma de 1.000 

lei. 

CCR a atacat ordonanța din 19.12.2013. 

-   Prin Ordonanța din 06.02.2014 a fost 

respinsă plângerea CCR ca fiind 

nefondată. 

7. 

Camera de Conturi a 

Județului Brașov/ 

Raport de control 

intermediar nr. 

53/28.07.2008 

 

 

Comuna Bran 

Lucrări neexecutate, plata 

altor cote de  contribuţii 

CAS, şomaj şi CASS decât 

cele legale, venituri 

nerealizate din 

administrarea unei parcări 

Prejudiciu 

85.501 lei 

 

Încheiere de sesizare 

nr. 

32/21.08.2008 

 

Adresa nr. 

1143/09.09.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Braşov 

Prin Ordonanţa din data de 28.01.2011 s-a 

dispus încetarea urmăririi penale 

împotriva învinuiţilor sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite 

de art. 248 C. pen. (abuz în serviciu contra 

intereselor publice) şi aplicarea unor 

amenzi administrative de 1000 lei, 

respectiv de 250 lei. 

8. 

Camera de Conturi a 

Județului Brașov/ 

Raport de control 

intermediar nr. 

23/15.04.2008 şi nr. 

23/13.06.2008 

 

Oraşul Predeal 

Vânzarea a 17 terenuri 

urmare a transformării 

contractelor de concesiune 

în contracte de vânzare 

cumpărare, rapoarte de 

evaluare neînregistrate în 

evidenţele instituţiei 

publice. 

Încheiere de sesizare 

nr. 

44/16.06.2008 

 

Adresa nr. 

1308/07.10.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Braşov 

Prin Rezoluţia din data de 25.06.2009 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale. 
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9. 

Camera de Conturi a 

mun. București/ 

Raport de control 

intermediar nr. 

51/30.05.2008 

 

Direcţia 

Generală de 

Administrare a 

Unităţilor de 

Învăţământ, 

Sanitare şi 

Creşe Sector 4 

București 

Decontarea unor lucrări 

supradimensionate din faza 

de proiect. 

Prejudiciu  

26.809 lei 

Adresa nr. 

469/17.06.2008 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul  

Bucureşti 

Prin Rezoluţia din data de 20.09.2012 s-a 

dispus: 

- încetarea urmăririi penale sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii continuate de 

neglijenţă în serviciu prevăzută şi pedepsită 

de art. 249 alin. 1 cu aplicarea art. 41 alin. 2 

C. pen. şi aplicarea unei sancţiuni 

administrative;   

- scoaterea de sub urmărirea penală sub 

aspectul săvârşirii infracţiunii continuate de 

neglijenţă în serviciu prevăzută şi pedepsită 

de art. art. 249 alin. 1 cu aplicarea art. 41 

alin. 2 C. pen (neglijenţă în serviciu). 

10. 

Camera de Conturi a 

mun. București/ 

Raport de control 

intermediar 

nr.101/31.10.2008 

 

 

Autoritatea 

Naţională 

pentru Protecţia 

Copilului 

Decontarea unor situaţii de 

lucrări neexecutate, a 

contravalorii mobilier şi alte 

bunuri, lucrări şi cheltuieli  

administrative  

Prejudiciu 

1.296.820 lei 

 

Încheierea de sesizare 

nr.71/11.12.2008 

 

Adresa nr. 

1044/11.12.2008 şi 

nr.121/02.02.2009. 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul  

Bucureşti 

Prin Rezoluţia din data de 01.06.2011 s-a 

dispus neînceperea urmării penale sub 

aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute şi 

sancţionate de art. 248
1 

raportat la art. 248 

C. pen. (abuz în serviciu în formă 

calificată). 

11. 

Camera de Conturi a 

mun. București/ 

Proces-verbal de 

constatare nr. 

121/12.12.2008 

 

Agenţia 

Naţională de 

Dezvoltare a 

Zonelor Miniere 

 

Plaţi nelegale privind 

drepturi salariale, prestări 

servicii de instruire, 

cheltuieli de instruire şi 

diurnă. 

Prejudiciu 

21147 lei 

Adresa nr. 

1075/16.12.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul  

Bucureşti 

Dosarul penal a fost clasat nefiind reţinute 

aspect penale în legătură cu obiectul 

constatării. 

 

12. 

Camera de Conturi a 

mun. București/ 

Nota de constatare nr. 

834/25.11.2008 

 

Agenţia 

Naţională 

pentru Protecţia 

Mediului 

Organizarea de achiziţii 

descentralizat şi achitarea în 

aceste condiţii a unor 

preţuri mai mari pentru 

echipamente similare. 

Prejudiciu  

1.324.278 lei 

 

 

Adresa nr. 

1102/19.12.2008 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul  

Bucureşti 

 

Prin Rezoluţia din data de 19.06.2012 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale sub 

aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute şi 

pedepsite de art. 248  C. pen. raportat la art. 

248
1
 C. pen. (abuz în serviciu în formă 

calificată). 
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13. 

Camera de Conturi a 

Județului Buzău/ 

Raport de control nr. 

719/2007 

 

Comuna 

Verneşti 

 

Sume decontate din caseria 

unităţii pentru ajutor ţinută, 

ajutor de sărbători pentru 

primar şi viceprimar, 

aprobarea şi acordarea de 

drepturi salariale în afara 

cadrului legal, indemnizaţii 

de şedinţă cu depăşrea 

cuantumului legal, 

nedepunerea la caseria 

unităţii şi neînregistrarea în 

registrul de casă  a unor 

sume ridicate de la 

trezorerie. 

 

 

Prejudiciu  

725.309 lei 

 

Încheiere de sesizare 

nr. 

48/07.02.2008 

 

Adresa nr. 

89/12.02.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Buzău 

Prin Rechizitoriul din data de 14.11.2008 s-

a dispus dispus:  

- punerea în mişcare a acţiunii penale şi 

trimiterea în judecată a 3 inculpaţi sub 

aspectul săvârşrii infracţiunii prevăzută şi 

pedepsită de art. 249 C.pen (neglijenţă în 

serviciu) 

- neînceperea urmăririi penale faţă de 

aceeaşi inculpaţi cu privire la săvârşirea 

infracţiuni lor de prevăzute şi pedepsite de 

art. 248 C.pen. (abuz în serviciu contra 

intereselor publice), art. 214 C.pen. 

(gestiune frauduloasă) şi art. 290 C. pen. 

(fals în înscrisuri sub semnătură privată). 

14. 

Camera de Conturi a 

Județului Călărași/ 

Raport de control 

intermediar nr.  

452/81D/05.12.2008 

 

 

Comuna  

Dichiseni 

 

Întocmirea unor documente 

justificative nereale la 

Registrul de casă. 

 

Prejudiciu  

6.196 lei 

Încheiere de sesizare 

nr. 

72/23.12.2008 

 

Adresa nr. 

450/81D/30.12.2008 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul  

Călăraşi 

 

Prin ordonanță s-a dispus scoaterea de sub 

urmărire penală şi aplicarea unei 

sancţiuni cu caracter administrativ 
pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi 

pedepsite de art. 215
1
 C. pen. (delapidare), 

art. 288 C. pen. (fals material în înscrisuri 

oficiale) şi art. 291 C. pen (uzul de fals). 

15. 

Camera de Conturi a 

Județului Călărași/ 

Raport de control 

intermediar nr.  

120/23D/21.03.2008 

 

 

Serviciul Public 

Poliţia 

Comunitară 

Călăraşi 

Prestarea de servicii unor 

agenţi economici care nu 

aveau sediul pe teritoriul 

comunei, lipsă combustibil, 

acordarea nelegală a 

indemnizaţiei de conducere, 

acordarea nelegală de 

avansuri salariale, cheltuieli 

nelegale de protocol, alte 

cheltuieli. 

Prejudiciu   

914.020 lei 

Încheiere de sesizare 

nr. 

26/13.05.2008 

 

Adresa nr. 

120/23D/16.05.2008 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul  

Călăraşi 

 

Prin Rezoluţia din data de 30.06.2012 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale sub 

aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute şi 

pedepsite de art. 248 C.pen. (abuz în 

serviciu contra intereselor publice). 
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16. 

Camera de Conturi a 

Județului Cluj/ 

Raport de control 

intermediar nr. 

1072/31.07.2008 

 

Comuna Aiton  

Însuşirea unor sume de bani 

plătite din caseria instituţiei 

publice. 

 

Prejudiciu  

17.057 lei 

Încheiere de sesizare 

nr. 

55/08.08.2008 

 

Adresa nr. 

630/11.08.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Turda 

Prin Ordonanţa din  data de 06.10.2009 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale sub 

aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute şi 

pedepsite de art. 215
1  

C. pen. (delapidare) 

şi art. 249 C. pen. (neglijenţă în serviciu). 

17. 

Camera de Conturi a 

Județului Dolj/ 

Proces – verbal de 

constatare nr.  

S 47/892/24.10.2008 

 

 

Comuna 

Brădeşti 

 

Neînregistrarea în evidenţa 

contabilă a veniturilor 

încasate, decontare lucrări 

fără documente 

justificative. 

Prejudiciu  

472.855 lei 

Încheiere de sesizare 

nr. 46/24.10.2008 

 

Adresa nr. 

892/1/24.10.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Filiaşi 

Prin rezoluţie a fost începută urmărirea 

penală, iar inculpații au fost trimiși în 

judecată.  

 

18. 

Camera de Conturi a 

Județului Dolj/ 

Proces – verbal de 

constatare nr.  

S 55/978/17.11.2008 

 

Comuna 

Giurgiţa 

Plata contravalorii unor 

prestări de servicii efectuate 

de angajaţi ai primăriei, 

efectuate de persoane fizice 

fără a exista un angajament 

lega, acordarea unor 

avansuri în numerar fără 

prezentarea documentelor 

justificative pentru  cele 

ridicate anterior, decontarea 

unor lucrări. 

Prejudiciu  

1.370.877 lei 

 

Încheiere de sesizare 

nr. 52/03.12.2008 

 

Adresa nr. 

1041/03.12.2008 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Segarcea 

Prin Rechizitoriul din data de 10.07.2011 s-

a dispus: 

- trimiterea în judecată în stare de arest 

preventiv a unor inculpați sub aspectul 

săvârşirii infracţiunilor prevăzute şi 

pedepsite de art. 246 C. pen (abuz în 

serviciu contra intereselor persoanelor), art. 

248 C. pen. (abuz în serviciu contra 

intereselor publice), art. 248
1 

C. pen. (abuz 

în serviciu în formă calificată), art. 215
1 

C.pen.(delapidare), art. 289 C. pen (fals 

intelectual), art. 77 din Legea nr. 273/2006 
(angajarea, ordonanţarea şi efectuarea de 

plăţi peste limitele maxime ale sumelor 

aprobate la partea de cheltuieli, prin 

bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2); 

- scoaterea de sub urmărire penală a 4 

învinuiţi sub aspectul săvârşirii 

infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 

248 C. pen. (abuz în serviciu contra 

intereselor publice), art. 215  C. pen. 

(înşelăciune), art. 289 C. pen.  (fals 

intelectual), art. 290 C.pen. (fals în 

înscrisuri sub semnătură privată) şi 

aplicarea unor sancţiuni cu caracter 

administrativ. 
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19. 

Camera de Conturi a 

Județului Dolj/ 

Proces –verbal de 

constatare nr. 

S67/1098/15.12.2008 

 

Comuna Pieleşti 

Plata contravalorii unor 

utilaje neachiziţionate 

pentru realizarea unui 

obiectiv de investiţii. 

 

Prejudiciu  

243.746 lei 

 

Încheiere de sesizare 

nr. 63/22.12.2008 

 

Adresa nr. 

1166/30.12.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Craiova 

 

Prin rechizitoriu s-a dispus: 

 - punerea în mişcare a acţiunii penale şi 

trimiterea în judecată a 3 inculpaţi pentru 

săvârşrea infracţiunii prevăzute şi pedepsite 

de art. 248
1 

C.pen. (abuz în serviciu în 

formă calificată) raportat la art. 248 C. pen. 

(abuz în serviciu contra intereselor publice), 

art. 289 C.pen. (fals intelectual), art. 291 

C.pen. (uz de fals), cu aplicarea art. 33 lit. a 

C. pen. (concursul de infracţiuni) 

- neînceperea urmăririi penale faţă de doi 

învinuiţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

prevăzute şi pedepsite de  art. 248
1
 C. pen. 

(abuz în serviciu în formă calificată) 

raportat la art. 248 C. pen. (abuz în serviciu 

contra intereselor publice). 

20. 

Camera de Conturi a 

Județului Dolj/ 

Proces – verbal de 

constatare nr. S 

73/1107/15.12.2008 

 

Comuna 

Bratovoeşti 

Compensarea în bani a 

indemnizaţiei pentru 

concediile neefectuate, lipsă 

numerar în caseria 

instituţiei publice. 

Prejudiciu  

143.102 lei 

Încheiere de sesizare 

nr. 62/22.12.2008 

 

Adresa nr. 

1153/ 23.12.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Dolj 

Prin rechizitoriu s-a dispus trimiterea în 

judecată a  unui inculpat. 

 

21. 

Camera de Conturi a 

Județului Dolj/ 

Raport de control 

intermediar nr. 

S69/1101/15.11.2008 

 

 

 

 

S.C. Proplant 

Prest Impex 

S.R.L. Craiova 

(fosta Direcţie 

Judeţeană 

pentru Protecţia 

Plantelor Dolj) 

 

 

Necalcularea penalităţilor 

de întârziere aferente 

sumelor de încasat, 

prescrierea unor venituri din 

contracte, efectuarea de 

transporturi în lipsa unor 

angajamente legale, foile de 

parcurs nu justifică în 

totalitate foile de parcurs 

eliberate, decontare lucrări 

fără a exista documente 

justificative legal întocmite. 

Prejudiciu  

573.340 lei 

 

 

 

 

 

 

Adresa nr. 

133/ 05.02.2009 

 

 

 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Craiova 

 

Prin Ordonanţa din 24.03.2010 s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală a 

învinuiţilor cercetaţi pentru săvârşirea 

infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 

248 C. pen. (abuz în serviciu contra 

intereselor publice) şi neînceperea 

urmăririi penale a învinuiţilor cercetaţi 

pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi 

pedepsită de art. 290 C. pen. (fals în 

înscrisuri sub semnătură privată) şi art. 215 

C.  pen. (înşelăciune). 
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22. 

Camera de Conturi a 

Județului Galați/ 

Raport de control 

intermediar 

nr.807/18.07.2008 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Direcţia 

Generală de 

Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majorarea nejustificată a 

preţului unitar pe oră / agent 

pază. 

 

 

Prejudiciu  

68.454 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încheiere de sesizare 

nr. 

51/18.11.2008 

 

Adresa nr. 

1219/18.11.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Galaţi 

 

Dosarul nr. .3107/121/2010 

Soluţia Tribunalului Galaţi din 28.06.2012: 

- condamnă un inculpat la pedeapsa 

închisorii în cuantum de 2 ani şi 8 luni 

pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în 

serviciu contra intereselor persoanelor în 

formă continuată şi la pedeapsa închisorii în 

cuantum de 2 ani şi 8 luni pentru săvârşirea 

infracţiunii de abuz în serviciu contra 

intereselor publice cu consecinţe deosebit 

de grave în formă continuată şi la pedeapsa 

închisorii în cuantum de 2 ani şi 8 luni 

pentru săvârşirea infracţiunii de 

folosire/prezentare de documente ori 

declaraţii false, inexacte sau incomplete 

care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri şi la pedeapsa închisorii în cuantum 

de 4 luni pentru săvârşirea infracţiunii de 

fals intelectual. 

- condamnă un inculpat la pedeapsa 

închisorii în cuantum de 2 ani şi 8 luni 

pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de 

bani în formă continuată şi la pedeapsa 

închisorii în cuantum de 2 ani şi 8 luni 

pentru săvârşirea infracţiunii de fals în 

înscrisuri sub semnătură privată în formă 

continuată şi la pedeapsa amenzii penale în 

sumă de 300 lei pentru săvârşirea 

participaţiei improprii la neglijenţă în 

serviciu în formă continuată 

- condamnă un inculpat la pedeapsa 

închisorii în cuantum de 2 ani şi 8 luni 

pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în 

serviciu contra intereselor publice cu 

consecinţe deosebit de grave în formă 

continuată. 

- condamnă un inculpat la pedeapsa 

închisorii în cuantum de 2 ani şi 6 luni 

pentru săvârşirea complicităţii la 

infracţiunea de abuz în serviciu contra 

intereselor publice cu consecinţe deosebit 

de grave în formă continuată. 

- condamnă doi inculpaţi la pedeapsa 

închisorii în cuantum de 5 luni pentru 

săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu 

contra intereselor publice cu consecinţe 

deosebit de grave în formă continuată. 

- aplică unui inculpat pedeapsa amenzii 

penale de 300 de lei pentru săvârşirea 

infracţiunii de neglijenţă în serviciu 

- achită o inculpată pentru săvârşirea 

infracţiunii de neglijenţă în serviciu. 
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23. 

Camera de Conturi a 

Județului Giurgiu/ 

Raport de control 

intermediar nr.  

S 4052/30.05.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna 

Comana 

Neurmărirea, 

neînregistrarea şi 

neîncasarea veniturilor la 

bugetul de stat generate de 

exploatarea agregatelor 

minerale şi de folosinţa 

terenurilor din patrimoniul 

unităţii administrativ 

teritoriale, de un contract de 

asociere în participaţiune, 

lucrări de reparaţii curente 

şi igienizări efectuate la 

şcolile şi grădiniţele din 

comună.  

Prejudiciu  

634.081 lei 

 

 

 

 

Încheiere de sesizare nr 

S 4073/26.06.2008 

 

 

Adresa nr. 

534/01.07.2008 

 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Giurgiu 

 

 

 

Prin Rechizitoriul din data de 30.05.2014 s-

a dispus clasarea cauzei. 

 

24. 

Camera de Conturi a 

Județului Giurgiu/ 

Proces verbal de 

constatare nr. S 

4072/24.06.2008 

 

 

 

 

 

Comuna 

Comana 

Plăţi nelegale pentru 

achiziţionarea de materiale 

de curăţenie, motorină, 

lemne de foc, cheltuieli 

nelegale pentru lucrări de 

reparaţii, investiţii, 

deszăpezire, venituri 

nerealizate din valorificarea 

producţiei de grâu, 

achiziţionarea de obiecte de 

inventar neînregistrate în 

patrimoniu. 

Prejudiciu  

446.843 lei 

 

 

 

 

Adresa nr. 

536/01.07.2008 

 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Giurgiu 

 

 

Prin Rechizitoriul din data de 30.05.2014 s-

a dispus clasarea cauzei. 

 

25. 

Camera de Conturi a 

Județului Giurgiu/ 

Proces verbal de 

constatare nr. 

 S 4053/30.05.2008 

 

Comuna 

Comana 

Necuantificarea, 

neevidenţierea şi nevirarea 

obligaţiilor de plată privind 

contribuţia de asigurări de 

sănătate datorate FNUASS. 

Prejudiciu  

54.335 lei 

 

 

Adresa nr. 

537/01.07.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Giurgiu 

 

Prin Rechizitoriul din data de 30.05.2014 s-

a dispus clasarea cauzei. 
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26. 

Camera de Conturi a 

Județului Gorj/ 

Raport de control 

intermediar nr. 

S220/18.12.2008 

 

Comuna 

Turcineşti 

Încasarea unor taxe pentru 

eliberarea autorizaţiilor de 

construcţie pe bază de 

chitanţe false, fără a se 

depune sumele încasate. 

 

Prejudiciu  

22.604 lei 

Încheiere de sesizare nr 

225/29.12.2008 

 

Adresa nr. 

1006/30.12.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Târgu-Jiu 

Prin Rechizitoriul  08.11.2010    s-a pus  în 

mişcare acţiunea penală şi trimiterea în 

judecata a unui inculpat    sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsită 

de art. 215 alin.1 (înşelăciune), art. 289 

alin.1 C.pen. (fals intelectual), şi art. 248  

C. pen (abuz în serviciu contra intereselor 

publice) şi  scoaterea de sub urmărire 

penală a 3 învinuiţi sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 

249 C. pen. (neglijenţă în serviciu). 

27. 

Camera de Conturi a 

Județului Gorj/ 

Raport de control 

intermediar 

nr.S/217/18.12.2008 

 

Comuna 

Scoarţa 

Nedepunerea şi depunerea 

cu întârziere a unor venituri 

încasate de la contribuabili, 

diminuarea nelegală a 

domeniului public al 

primăriei. 

 

Prejudiciu  

2.677 lei 

Încheiere de sesizare nr 

225/29.12.2008 

 

Adresa nr. 

1013/30.12.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Târgu-

Cărbuneşti 

Prin Rezoluţia din data de 03.07.2009 a 

fost confirmată propunerea de 

neîncepere a urmăririi penale sub 

aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute 

şi pedepsite de art. 215 C. pen. 

(înşelăciune), art. 248 C. pen. (abuz în 

serviciu contra intereselor publice), art. 289 

C. pen. (fals intelectual)  şi art. 291 C. pen. 

( uz de fals). 

28. 

Camera de Conturi a 

Județului Hunedoara/ 

Raport de control 

intermediar nr. 

295/1813/30.05.2008 

 

Raport de control 

intermediar nr. 

296/1813/30.05.2008 

 

Direcţia pentru 

Agricultură şi 

Dezvoltare 

Rurală 

Hunedoara 

Efectuarea de plăţi fără 

documente legale (contract, 

facturi, situaţii de lucrări, 

etc.). 

 

Prejudiciu  

19.032 lei 

 

Încheiere de sesizare 

nr. 

25/25.06.2008 

 

Adresa nr. 

367/30.06.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Hunedoara 

Prin rechizitoriu a fost trimis în judecată 

un inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor 

prevăzute şi pedepsite de art. 13
2 

din Legea 

nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. (abuz 

în serviciu contra intereselor publice) cu 

aplicarea art. 41 alin.2 C. pen., instigarea la 

săvârşirea infracţiunii prevăzute şi 

pedepsite de art. 13
2
 din Legea nr. 78/2000 

raportat la art. 248 C. pen.,  totul cu 

aplicarea art. 33 lit. a) C.pen (concursul de 

infracţiuni),  precum şi a unui inculpat 

pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi 

pedepsite de art. 13
2 

din Legea nr. 78/2000 

raportat la art. 248 C. pen. (abuz în serviciu 

contra intereselor publice). 
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29. 

Camera de Conturi a 

Județului Hunedoara/ 

Proces verbal de 

constatare nr. 

14316/679/12.12.2008 

 

Nota unilaterală nr. 

678/12.12.2008 

S.C. 

 APAPROD  

S.A.  

Achiziţionarea unor 

apartamente fără 

prospectarea pieţei 

imobiliare, fără aprobarea 

preţurilor de achiziţie de 

către Consiliul de 

Administraţie, precum şi 

plata unor despăgubiri 

materiale. 

 

Prejudiciu  

461.448  lei  

Adresa nr. 

19/09.01.2009 

 

DNA - 

Serviciul 

Teritorial 

Alba Iulia  

Prin Rezoluţia din data de 18.03.2009 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale. 

 

30. 

Camera de Conturi a 

Județului Hunedoara/ 

Raport de control 

intermediar nr. 

726/56338/05.12.2007 

 

Municipiul 

Hunedoara 

 

Încheierea unui contract de 

asociere în participaţiune pe 

un teren din domeniul 

public, modificarea 

conţinutului deschiderilor 

prin trezorerie. 

 

 

Încheiere de sesizare  

nr. 3/20.12.2007 

 

Adresa nr.  

49/17.01.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Hunedoara 

Prin Rezoluţia din data de 23.06.2008 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale. 

31. 

Camera de Conturi a 

Județului Iași/ 

Raport de control 

intermediar şi 

Raport de control nr. 

1144/2008 

 

 

 

 

 

Comuna 

Tomeşti 

 

 

 

 

Plăţi nelegale privind 

lucrări de investiţii, 

reparaţii curente şi/sau 

întreţinere drumuri. 

 

Prejudiciu  

1.577.665 lei 

 

 

 

 

Adresa nr.  

269/20.02.2009 

 

 

 

DNA – 

Serviciul 

Teritorial Iaşi   

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Iaşi 

Prin Ordonanța din data de 29.03.2012 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale și 

declinarea competenței pentru infr. de la 

art.13
2
 din Legea nr.78/2000. 

 

 

 

Prin Ordonanța din data de 30.05.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei. 
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32. 

Camera de Conturi a 

Județului Iași/ 

Raport de control 

intermediar nr. 

153/15.01.2009 

Proces verbal nr. 

89/2009 

Proces verbal de 

constatare 

nr. 264/19.02.2009 

 

 

 

 

 

 

Comuna 

Ungheni 

 

 

 

 

 

Plata unor lucrări fără a fi 

executate, documente 

întocmite eronat. 

 

Prejudiciu  

1.427.369 lei 

 

 

 

 

 

Adresa nr.  

338/03.03.2009 

 

 

 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Iaşi 

Prin Rechizitoriul din data 30.08.2012 s-a 

dispus : 

- punerea în mişcare a acţiunii penale şi 

trimiterea în judecată a unui inculpat sub 

aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţă 

în serviciu în formă continuată, prevăzută şi 

pedepsită de art. 249 alin. 1 C. pen. cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.; 

- neînceperea urmăririi penale faţă de doi 

învinuiţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

de abuz în serviciu contra intereselor 

publice în formă calificată, prevăzută şi 

pedepsită de art. 248
1 
C. pen. 

33. 

Camera de Conturi a 

Județului Maramureș/ 

Raport de control 

intermediar nr. 

114/P/15.02/2008 

 

 

 

Muzeul de 

Istorie şi 

Arheologie 

Maramureş 

Ridicarea în mod repetat 

din caseria unităţii a diverse 

sume de bani, cu şi fără 

dispoziţii de plată, pentru 

achitarea  de produse, 

lucrări şi servicii efectuate. 

Prejudiciu  

269.709 lei 

 

 

Încheierea de sesizare 

nr. 24/14.03.2008 

 

Adresa nr. 

172/14.03.2008 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Maramureş 

 

Prin Rechizitoriul din 06.07.2012    s-a 

dispus punerea în mişcare a acţiunii 

penale şi trimiterea în judecată. 

 

34. 

Camera de Conturi a 

Județului Maramureș/ 

Raport de control 

intermediar 

nr.  346/A/30.05.2008 

Raport de control 

intermediar 

nr.  346/A/30.05.2008 

 

 

 

 

Muzeul 

Judeţean 

Maramureş 

Ridicarea de numerar de la 

unitatea de trezorerie şi 

neutilizarea lor în interesul 

instituţiei, sustragerea de 

sume din caserie prin 

falsificarea registrului de 

casă şi efectuarea de 

înregistrări eronate. 

Prejudiciu  

742.909 lei 

 

 

Încheierea de sesizare 

nr. 56/30.06.2008 

Încheierea de sesizare 

nr. 57/30.06.2008 

 

Adresa nr. 

422/423/03.07.2008 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Maramureş 

 

 

Prin Rechizitoriul din 06.07.2012   s-a 

dispus punerea în mişcare a acţiunii 

penale şi trimiterea în judecată. 
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35. 

Camera de Conturi a 

Județului Mehedinți/ 

Raport de control 

intermediar nr. 

8/01.02.2008 

 

 

Serviciul  

Judeţean de 

Ambulanţă 

Mehedinţi 

Organizarea procedurii de 

licitaţie pentru bunurile 

scoase din funcţiune nu s-a 

făcut în conformitate cu 

normele legale în vigoare, 

întocmirea de documente 

fictive. 

Prejudiciu  

573 lei 

 

 

Încheiere de sesizare 

nr. 

5/11.02.2008 

 

Adresa nr. 

129/19.02.2008 

 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Mehedinţi 

 

Prin Rezoluţia din data de 12/01/2009 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale sub 

aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute şi 

pedepsite de art. 248 C. pen. (abuz în 

serviciu contra intereselor publice). 

36. 

Camera de Conturi a 

Județului Mehedinți/ 

Raport de control 

intermediar 

nr. 54/08.12.2008 

 

 

 

 

Comuna  

Gogoşu 

Angajarea fondurilor 

bugetare printr-un acord 

cadru, fără respectarea 

prevederilor legale privind 

angajamentele multianuale. 

Prejudiciu  

380.677 lei 

 

Încheiere de sesizare 

nr. 

42/15.12.2008 

 

Adresa 

nr.718/16.12.2008 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Vânju Mare 

 

 

Prin Ordonanţa din data de 07.07.2010 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală. 

 

37. 

Camera de Conturi a 

Județului Mureș/ 

Dosare de control  

nr.1897 şi 

1898/18.04.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna 

Miheşu de 

Câmpie 

Achiziţionarea de bunuri 

care nu au fost predate în 

gestiunea primăriei, plăţi 

fără documente   care să 

confirme angajamente 

contractuale, lucrări 

executate sau servicii 

prestate, eliberarea de 

numerar din caseria unităţii 

fără dispoziţii de plată şi 

fără documente justificative 

schimbarea destinaţiei 

fondurilor, eliberarea din 

caserie  cu titlu de avans în 

numerar şi cheltuieli de 

transport fără dispoziţii de 

plată către casierie şi 

deconturi justificative de 

cheltuieli, angajarea de 

cheltuieli peste limitele 

aprobate. 

Prejudiciu  

1.621.176 lei 

 

 

 

 

 

Încheiere de sesizare 

nr. 

8/23.06.2008 

 

Adresa nr. 

423/17.07.2008 

 

 

 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Luduș 

 

 

 

 

 

 

Prin Ordonanța din data de 18.03.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei. 
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38. 

Camera de Conturi a 

Județului Satu Mare/ 

Raport de control 

intermediar 

nr.37/11.07.2008 

 

 

 

Direcţia 

Generală de 

Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului  

Satu  Mare 

Certificate de încadrare în 

grad de handicap pentru 

care nu există înregistrări în 

registrul de intrare /ieşre al 

emitentului şi pentru care 

nu se găsesc dosarele 

medicale aferente. 

Prejudiciu  

3.128.627 lei 

 

 

 

Încheierea de sesizare 

nr.19/17.07.2008 

 

Adresa nr.  

392/18.07.2008 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Satu Mare 

 

 

 

Prin Rechizitoriul din data de 18.02.2010 s-

a dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. 

39. 

Camera de Conturi a 

Județului Satu Mare/ 

Raport de control 

intermediar 

nr.45/30.09.2008 

 

Comuna 

Certeze 

Neevidenţierea în 

contabilitatea instituţiei a 

tuturor veniturilor încasate 

în numerar provenind din 

taxe şi impozite. 

 

Prejudiciu  

93.020 lei 

Încheierea de sesizare 

nr.23/21.10.2008 

 

Adresa nr.  

478//23.10.2008 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Satu Mare 

Prin Ordonanţa din data de 24.02.2009 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală 

a inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii 

prevăzute şi pedepsite de art. 248 C. pen. ( 

abuz în serviciu contra intereselor publice) 

şi de art. 289 alin. 1 C. pen. (fals 

intelectual). 
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40. 

Camera de Conturi a 

Județului Sălaj/ 

Raport de control 

intermediar 

nr.6/29.02.2008 

 

Comuna  

Mirşid 

Decontarea unor situaţii de 

lucrări cu o valoare mai 

mare decât cea stabilită în 

contractul de execuţie 

lucrări. 

 

Prejudiciu  

102.779 lei 

Adresa nr. 

97/19.03.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Zalău 

Dosarul nr. 5749/337/2009  

Soluţia pronunţată de Curtea de Apel 

Cluj:  

Admite recursul formulat de Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Zalău, împotriva 

sentinţei penale nr. 367/2011 a Judecătoriei 

Zalău, pe care casează în parte, cu privire la 

greşita condamnare a inculpaţilor pentru 

infracţiunea de abuz în serviciu contra 

intereselor publice prevăzută şi pedepsită de 

art.13
2
 din Legea nt. 78/2000 cu aplicarea 

lui 248 C. pen. şi la greşita achitare a doi 

inculpaţi pentru infracţiunea de înşelăciune 

prevăzută şi pedepsită de 215 alin. 1 şi alin. 

2 C. pen. 

Rejudecând cauza, în baza art. 334 Cod 

proc. pen. dispune schimbarea încadrării 

juridice, pentru doi inculpaţi din 

infracţiunea de înşelăciune prevăzută şi 

pedepsită  de 215 alin. 1 şi alin. 2 C. pen în 

complicitate la infracţiunea de abuz în 

serviciu contra intereselor publice 

prevăzută şi pedepsită de art. 13
2
 din Legea 

nr. 78/2000 cu aplicarea lui 248 C. pen. 

- dispune încetarea procesului penal faţă de 

doi inculpaţi în ceea ce priveşte infracţiunea 

de abuz în serviciu contra intereselor 

publice prevăzută şi pedepsită de art. 13
2
 

din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea lui 248 

C. pen., pentru alti doi inculpaţi în ceea ce 

priveşte infracţiunea de complicitate la 

infracţiunea de abuz în serviciu contra 

intereselor publice prevăzută şi pedesită de 

art. 26 C. pen., raportat la art. 13
2
 din Legea 

nr. 78/2000 cu aplicarea lui 248 C. pen 

- în temeiul art. 74
1
  alin. 2 teza a doua C. 

pen. raportat la art. 91 C. pen aplică 

inculpatei o amendă administrativă de 1000 

lei pentru fiecare inculpat 

- menţine condamnarea a 2 inculpaţi  pentru 

comiterea infracţiunii prevăzute şi 

pedepsite de art. 17 lit.c din Legea nr. 

78/2000 raportat la art. 289 C. pen., art.74 

lit. a) şi c) şi art. 76 lit. e)  (fals intelectual 

grav) şi pentru comiterea infracţiunii de uz 

de fals prevăzută şi pedepsită de art. 291 C. 

pen. cu aplicarea art  291 C. pen. cu 

aplicarea art. 74 lit. a) şi c) şi art. 76 lit. e) 

C. pen. 
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41. 

Camera de Conturi a 

Județului Sibiu/ 

Proces verbal de 

constatare  

nr. 800/50/03.11.2008 

 

 

 

Comuna  

Gura Râului 

 

Concesionare teren cu 

nerespectarea prevederilor 

legale  

 

Prejudiciu  

193.824 lei 

 

 

 

Adresa nr. 

864/20.11.2008 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Sibiu 

 

Prin Rezoluţia din 06.05.2009 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite 

de art. 246 C. pen  (abuz în serviciu contra 

intereselor persoanelor) şi  art. 248 C. pen. 

(abuz în serviciu contra intereselor publice). 

42. 

Camera de Conturi a 

Județului Suceava/ 

Proces verbal de 

constatare  

nr. 9/13.03.2008 

 

Direcţia 

Generală a 

Finanţelor 

Publice Suceava 

Achiziţionarea imobilului 

Administraţiei Finanţelor 

Publice Gura Humorului cu 

nerespectarea prevederilor 

legale. 

Prejudiciu  

880.000 lei 

 

 

Adresa nr. 

278/9/28.03.2008 

 

 

DNA – 

Serviciul 

Teritorial 

Suceava 

Prin Rezoluţia din 21.02.2011 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite 

de art. 13
2
 din Legea nr. 78/2000 raportat la 

art. 248 Cod penal (abuz în serviciu contra 

intereselor publice). 

43. 

Camera de Conturi a 

Județului Suceava/ 

Raport de control nr. 

10/14.03.2008 

Nota de completare  

nr. 22/05.05.2008 

 

 

Direcţia 

Generală a 

Finanţelor 

Publice Suceava 

 

Acordarea stimulentelor cu 

nerespectarea normelor 

aplicabile 

 

Prejudiciu  

163.886 lei 

 

Încheierea de sesizare 

nr. 

1/10/22/16.05.2008 

 

Adresa nr. 

507/22/16.05.2008 

 

 

 

DNA – 

Serviciul 

Teritorial 

Suceava 

Prin Rezoluţia din 21.02.2011 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite 

de art. 13
2
 din Legea nr. 78/2000 raportat la 

art. 248 Cod penal (abuz în serviciu contra 

intereselor publice). 

44. 

Camera de Conturi a 

Județului Suceava/ 

Proces verbal de 

constatare 

nr. 23/05.05.2008 

Direcţia 

Generală a 

Finanţelor 

Publice Suceava 

Rambursarea nelegală de 

TVA 

 

Prejudiciu  

40.076.654 lei 

 

Adresa nr. 

485/23/14.05.2008 

 

 

DNA – 

Serviciul 

Teritorial 

Suceava 

Prin Rezoluţia din 21.02.2011 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite 

de art. 13
2
 din Legea nr. 78/2000 raportat la 

art. 248 Cod penal (abuz în serviciu contra 

intereselor publice). 
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45. 

Camera de Conturi a 

Județului Suceava/ 

Proces verbal de 

constatare nr. 

5491/30.09.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna Moara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrări contabile 

inexacte care au condus la 

denaturarea situaţiilor 

financiare 

 

Prejudiciu  

6.294 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încheierea de sesizare 

nr. 

65/71/06.10.2008 

 

Adresa nr. 

961/71/ 06.10.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Suceava 

Dosarul nr. 5542/314/2010 

Soluţia pronunţată de Judecătoria 

Suceava: 

- condamnă pe inculpată la o pedeapsă 

de două luni închisoare pentru săvârşirea 

infracţiunii de fals intelectual prevăzută de 

art. 289 alin. 1 C. pen. raportat la art. 43 din 

Legea nr. 82/1991 cu aplicarea art. 41 alin. 

2 C. pen., art. 13 C. pen. , art. 320
1 

 alin. 7 

C. proc.pen, art. 74 lit. a C. pen.şi art. 76 lit. 

e C. pen. 

- încetează procesul penal în ceea ce 

priveşte săvârşirea infracţiunii de 

delapidare prevăzută de art. 215
1
 C. pen. cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen deoarece 

prejudiciul a fost recuperat integral. 

- în temeiul art. 74
1
  alin. 2 teza a doua C. 

pen. raportat la art. 91 C. pen aplică 

inculpatei o amendă administrativă de 

700 lei.  

46. 

Camera de Conturi a 

Județului Timiș/ 

Raport de control 

intermediar nr. 

S02/25.02.2008 

 

 

 

 

 

Institutul de 

Chimie din 

Timişoara 

 

 

Compensarea creanţelor de 

încasat din contractele de 

asociere în participaţiune cu 

cheltuielile de amenajare a 

spaţiilor aduse în asociere. 

 

Prejudiciu 

82.800 lei 

 

 

 

 

Încheiere de sesizare 

nr. 

12/04.03.2008 

 

Adresa nr. 

S57/04.03.2008 

 

 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Timiş 

 

Prin Rezoluţia din data de 10.07.2012 s-a 

dispus:  

- încetarea urmăririi penale faţă de 4 

învinuiţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

prevăzute şi pedepsite de art. 248 C.pen 

(abuz în serviciu contra intereselor publice); 

- neînceperea urmăririi penale faţă de un 

învinuit sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

prevăzute şi pedepsite de art. 248 C.pen 

(abuz în serviciu contra intereselor publice). 

47. 

Camera de Conturi a 

Județului Timiș/ 

Raport de control 

Intermediar nr. 

5954/24.11.2008 

 

 

Comuna 

Giarmata 

Realizarea de lucrări de 

reparaţii la drumurile 

comunale. 

Vânzarea unui imobil 

proprietate a statului român 

la o valoare subevaluată. 

 

Prejudiciu  

623.994 lei 

 

Încheierea de sesizare 

nr. 

56/10.12.2008 

 

Adresa nr. 

759/10.12.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Timișoara 

Prin Ordonanța din data de 07.11.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei. 
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48. 

Camera de Conturi a 

Judeţului  Vrancea/ 

Raport de control 

Intermediar nr. 

10225/11.07.2008 

Raport de control nr. 

376/11.07.2008 

 

 

 

Municipiul 

Adjud 

Vânzarea de clădiri ş 

terenuri care nu aveau 

destinaţia de cabinete 

medicale sau erau utilizate 

pentru desfăşurarea de 

activităţi conexe actului 

medical. 

Prejudiciu  

46.296 lei 

 

Încheierea de sesizare 

nr. 

27/18.07.2008 

 

Adresa nr. 

 376/18.07.2008 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Vrancea 

Prin Rezoluţia din data de 31.03.2009 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală 

sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz 

în serviciu prevăzută şi pedepsită de art. 

248 C.pen. 

49. 

 

 

Curtea de Conturi 

Secția de control 

financiar ulterior –  

Divizia I  

Proces verbal de 

constatare 

nr.1/2903/09.05.2008 

 

 

Compania 

Națională de 

Căi Ferate – 

CFR – SA 

București 

 

 

Utilizarea creditelor 

angajate cu cu garanția 

statului cu încălcarea 

reglementărilor legale. 

Prejudiciu estimat: 

31.768.262,59 lei 

 

 

 

 

Adresa nr. 

19423/30.05.2008 

 

Parchetul  

de pe lângă 

Judecătoria 

sectorului 1 

București  

 

 

Judecătoria 

sectorului 1 

București 

Prin rezoluția din 12.03.2013, prim 

procurorul Parchetului de pe lângă 

Judecătoria sectorului 1 București a respins 

definitiv plângerea formulată de CCR.  

 

 

Dosarul nr. 15130/299/2013 
Judecătoria sectorului 1 București menţine 

Rezolutia din 21.01.2013 pronuntata de 

Parchetul de pe langa Judecatoria 

Sectorului 1 Bucuresti in dosar nr. 

8901/P/2011 mentinuta prin Rezolutia din 

12.03.2013 pronuntata de prim-procurorul 

Parchetului de pe langa Judecatoria 

Sectorului 1 Bucuresti.  

50. 

Camera de Conturi a 

Judeţului  Harghita/ 

Raport de control 

Intermediar nr. 

394/30.05.2008 

 

 

 

Orașul Bălan 

Abuz în serviciu contra 

intereselor publice și fals 

intelectual 

Prejudiciu estimat 

80.146 lei 

Diferență la inventarierea 

patrimoniului 

Prejudiciu estimat 

5.074.153 lei 

Adresa 

nr.491/15.07.2008 

Parchetul de 

pe lângă 

judecătoria 

Miercurea 

Ciuc 

Prin Rezoluția din data de 02.12.2010 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală 

a învinuiților, respectiv neînceperea 

urmăririi penale. 

51. 

 

Camera de Conturi a 

Județului Alba 
Casa județeană 

de pensii Alba 
 

Adresa nr. 

402/27.05.2008 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul  

Alba 

Prin Rezoluția din data de 29.09.2010 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale. 
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1. 

Camera de Conturi a 

județului Olt/ 

Proces - verbal de 

constatare nr. 

35/27.04.2007 
 

Comuna 

Crâmpoia 

Achitarea nelegală a sumei 

de 17.104 lei pentru lucrări 

de reparaţii a caselor 

afectate de inundaţii în anul 

2005, neefectuate de firma 

contractantă. 

Prejudiciul 

17.104 lei 

Adresa 

nr.232/23.05.2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria  

Slatina 

Prin Ordonanţa din data de 01.07.2008 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală 

sub aspectul săvârşirii infracţiunilor 

prevăzute şi pedepsite de art.290 Cp - falsul 

intelectual    şi art 291 -  falsul în înscrisuri 

sub semnătură privată și aplicarea unei 

sancțiuni cu caracter administrativ. 

2. 

Camera de Conturi a 

județului Botoșani / 

Raport de control 

intermediar nr. 

1270/14.12.2006 

 

Comuna  

 Hilişeu Horia 

Nerespectarea prevederilor 

legale  de către casierul 

primăriei, cu privire la 

încasări si plăţi, lipsa 

documentelor justificative.  

Prejudiciul  

129. 306 lei 

Încheiere de sesizare 

nr.2/26.01.2007 

 

Adresa 

nr.70/29.01.2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Dorohoi  

 

 

 

 

Curtea de 

Apel Suceava 

Prin rechizitoriu s-a dispus începerea 

urmăririi penale față de inculpați. 

 

Dosarul nr.2912/222/2009 

Curtea de Apel Suceava  

- condamnă 2 inculpaţi la pedeapsa 

închisorii de 1 an   sub aspectul săvârşirii 

infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 

215
1
 alin 1 Cp (delapidare),  art.288 alin 2 

Cp ( fals material in înscrisuri oficiale)  şi  

291 teza1 Cp (uz de fals), condamnă un 

inculpat la pedeapsa închisorii de 4 luni   

sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute 

şi pedepsite de art. 249 alin  Cp (neglijenţă 

în serviciu),  

STIR
IP

ESURSE.R
O



57 
 

3. 

Camera de Conturi a 

județului Dolj/ 

Proces - verbal de 

constatare nr. 

S4/288/10.04.2007 

D.G.F.P. Dolj 

 

 

 

Creanţe nerecuperate - fapte 

prevăzute si pedepsite de 

art. 248 Cp   (abuz in 

serviciu contra intereselor 

publice). 

 Prejudiciul 

5.490.459 lei 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa 

nr.334/23.04.2007 

 

 

 

 

DNA - 

Serviciul 

Teritorial 

Craiova 

 

 

Parchetul de 

pe lângă  

Judecătoria 

Craiova 

Prin ordonanţă,  DNA - Serviciul Teritorial 

Craiova a dispus:  

A) Neînceperea urmăririi penale  
pentru o parte dintre făptuitori sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite 

de art. 248/1 Cp – abuz în serviciu contra 

intereselor publice. 

B)  Disjungerea cauzei  

şi declinarea competentei in favoarea 

Parchetului de pe lângă  Judecătoria 

Craiova, pentru o parte dintre făptuitori,  

sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute 

şi pedepsite de art. 248/1 Cp – abuz în 

serviciu contra intereselor publice. 

 

Prin Rezoluţia din 29.04.2009 neînceperea 

urmăririi penale  sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 

248/1 Cp – abuz în serviciu contra 

intereselor publice. 

4. 

Camera de Conturi a 

județului Prahova/  

Proces –verbal de 

constatare nr. 

1014/27.02.2007 

Comuna  

Baba Ana 

În perioada 2003-2006 au 

fost efectuate cheltuieli 

nelegale pentru lucrări de 

investiţii sau prestări 

servicii fictive, 

supraevaluate, încălcarea 

procedurilor de achiziţii 

publice 

Prejudiciul   

170.518 lei 

Adresa nr 

338/24.04.2007 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Mizil 

Prin Ordonanța din  13.11.2008 s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală sub 

aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute 

şi pedepsite de art. 248 Cp - abuz in 

serviciu contra intereselor publice, 

art.289Cp - fals, art.291 Cp - uz de fals şi 

215/1 Cp – delapidarea. 

5. 

Camera de Conturi a 

județului Dolj/ 

Proces –verbal de 

constatare nr.                

S 13/614/17.07.2007 

Comuna Rast 

La reconstrucţia caselor 

afectate de inundaţii în anul 

2006, nu s-a ţinut evidenţa  

contabilă a materialelor de 

construcţie, nu au fost 

gestionate  şi utilizate în 

scopul pentru care au fost  

primite de la ANL.  

Adresa nr. 

639/ 27.07.2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul  

Dolj 

Prin Rezoluția din 23.10.2007 s-a dispus 

neînceperea urmăriri penale cu privire la 

săvârşirea infracţiunilor  prevăzute şi 

pedepsite de art. 217 Cp    ( distrugerea), 

art. 220 Cp ( tulburarea de posesie ), art. 

246 Cp (abuzul în serviciu contra 

intereselor persoanelor). STIR
IP
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6. 

Camera de Conturi a 

județului Botoșani/ 

Raport  de Control 

Intermediar nr. 

738/13.07.2007 

 

 

Direcţia Sanitar 

Veterinară şi 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Botoşani 

Plata unor sume  de bani 

reprezentând contravaloarea 

unor servicii sanitar 

veterinare şi de identificare 

animală neefectuate.  

Încheiere de sesizare 

nr. 25/01.08.2007 

 

Adresa nr. 

806/01.08.2007 

DNA – 

Serviciul 

Teritorial 

Suceava 

Curtea de 

Apel Suceava 

Prin rechizitoriu s-a dispus trimiterea în 

judecată a inculpaților. 

 

Dosar nr.2449/40/2010 

Condamnă pe inculpați pentru săvârșirea 

infr. de abuz în serviciu contra intereselor 

publice. 

7. 

Camera de Conturi a 

județului Dolj/ 

Raport  de Control 

Intermediar nr. 

S14/633/23.07.2007 

Consiliul 

Judeţean Dolj 

Plăţi nelegale  pentru 

cantităţi majorate  de 

materiale întreţinere 

drumuri.  

Prejudiciul  

20.386 lei 

Încheierea nr. 

25/31.07.2007 

 

Adresa nr.652/ 

01.08.2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Craiova 

Prin rezoluția din 01.10.2010 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale  sub 

aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute 

şi pedepsite de art.289Cp- fals, art. 291 Cp 

- uz de fals şi art.215 Cp - înşelăciune. 

  Prin Decizia Curţii de Apel 

nr.2474/27.11.2008 a fost respins recursul 

declarat de Camera de Conturi Dolj. 

8. 
Camera de Conturi a 

Judeţului  Dolj 

Consiliul Local 

al Municipiului 

Craiova 

Debite prescrise 

Încheierea nr. 

29/03.09.2007 

Adresa nr. 

713/03.09.2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Craiova 

Prin rezoluția din 28.10.2010 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale,  sub 

aspectul  săvârşirii infracţiunilor prevăzute 

şi pedepsite de art.248 Cp - abuz in serviciu 

contra intereselor publice şi art.249 Cp - 

neglijenţă în serviciu. 

9. 

Camera de Conturi a 

Judeţului Hunedoara/ 

Proces verbal nr. 

459/30.07.2007 

Compania 

Națională a 

Huilei Petroşani 

Plata cu întârziere a 

redevenţei miniere pe 

trimestrul IV 2004 şi 

trimestrele I-IV pe anul 

2005, plata cu întârziere a 

obligaţiilor fiscale către 

bugetul local, cheltuieli 

nelegale cu plata salariilor 

şi sporurilor aferente 

personalului din conducerea 

companiei Prejudiciul 

neestimat. 

Adresa nr 

577/10.10.2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Petroşani 

 

 

Prin ordonanță s-a dispus neînceperea 

urmăririi penale    sub aspectul  săvârşirii 

infracţiunii  prevăzută şi pedepsită de art. 

248 Cp - abuz în serviciu. 
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10. 

Camera de Conturi a 

Judeţului Maramureş/ 

Raport  de Control 

Intermediar nr. 

58/A/31.07.2007 

Oraşului  

Baia Sprie 

Sustragerea de sume din 

casieria instituţiei, 

prejudicierea patrimoniului 

public prin acceptarea 

revocării actului de donaţie 

pentru un teren. 

Prejudiciul 

427.363 lei 

 

 

Încheierea nr.  

32/08.10.2007 

 

Adresa nr. 

576/23.10.2007 

DIICOT –  

Biroul 

teritorial 

Maramureș 

Trimiterea în judecată a 3 inculpați pentru 

săvârșirea infracțiunilor de introducere, 

modificare și ștergere, fără drept, de date 

informatice, în scopul obținerii unui 

beneficiu material. 

 

11. 
Camera de Conturi a 

Judeţului  Hunedoara 

Comuna  

Lunca Cernii 

Sustragerea de sume de 

bani reprezentând impozite 

şi taxe de către casierul 

primăriei.  

Prejudiciul în valoare de 

16.000 lei, recuperat 

integral.   

Încheiere de sesizare 

nr. 1/26.10.2007 

 

Adresa nr     

628/31.10.2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Hunedoara 

Prin ordonanță s-a dispus scoaterea de sub 

urmărire penală sub aspectul  săvârşirii 

infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 

215/1 Cp - delapidare,  art.  art.240 Cp 

neglijenţă în serviciu.  

Amendă administrativă 1.000 lei 

12. 
Camera de Conturi a 

Judeţului  Hunedoara 

Comuna  

Râu de Mori 

 Neachitarea prejudiciului 

stabilit prin S.C. nr. 

408/CA/2005, creat prin 

depăşirea cotei legale de 

benzină, neînregistrarea in 

registrul de casă a sumelor 

provenite din chirie, 

sustragerea unor sume de 

bani de pe cardurile de 

salariu. 

Prejudiciul estimat 

7.574 lei 

Încheiere sesizare nr. 

2/26.10.2007 

 

Adresa nr 

640/07.11.2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Hunedoara 

Prin ordonanță s-a dispus scoaterea de sub 

urmărire penală  sub aspectul  săvârşirii   

infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 

289 Cp - fals intelectual. Amendă 

administrativă 500 lei. 

13. 

Camera de Conturi a 

Judeţului  Olt/ 

 Proces -verbal de 

constatare nr. 

33/18.04.2007 

Oraşul 

Potcoava 

Achitarea unor lucrări de 

reparaţii  a caselor afectate 

de inundaţii, fără 

documente legale. 

Prejudiciul integral 

recuperat. 

Adresa 

nr.231/23.05.2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria  

Slatina 

Prin Ordonanţa  din 06.12.2007   s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală sub 

aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute 

şi pedepsite de art.290 Cp - falsul 

intelectual    şi art 291 Cp -  falsul în 

înscrisuri sub semnãturã privatã și 

aplicarea unei sancțiuni cu caracter 

administrativ în cuantum de 100 lei. STIR
IP
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14. 

Camera de Conturi a 

Judeţului  Vâlcea/ 

Raportul de control 

intermediar nr. 

68/1070/13.12.2007 

Oraşul Băbeni 

Lipsă active corporale       

(centrală termică de cartier, 

baie de la Liceul Băbeni, 

teren Izlaz Valea Mare, 

sume chirie neîncasate), 

cheltuirea nelegală  a 

fondurilor publice pentru 

protocol sau produse ce nu 

au legătură cu activitatea 

primăriei. 

Prejudiciul estimat  

1.000.000 lei   

 

 

Adresa nr 

68/1070/19.12.2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Rm. Vâlcea 

Prin rechizitoriu s-a început urmărirea 

penală faţă de 3 persoane din cadrul 

Primăriei Băbeni sub aspectul săvârşirii 

faptelor prevăzute şi pedepsite  de art. 289 -  

fals intelectual, art 291 -  fals în înscrisuri 

sub semnătură privată şi art. 43 din Legea 

82/1991. 

 

15. 

Camera de Conturi a 

Judeţului  Olt/ 

Proces -verbal de 

constatare nr. 

34/24.04.2007 

Comuna 

Movileni 

Achitarea nelegala a unor 

sume de bani pentru lucrări 

de reparaţii  a caselor 

afectate de inundaţii , 

neefectuate de firma 

contractantă. 

 

Adresa 

nr.232/23.05.2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria  

Slatina 

Prin Ordonanţa nr. 10.04.2008  s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală sub 

aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute 

şi pedepsite de art.290 Cp - falsul 

intelectual    şi art 291  Cp-  falsul în 

înscrisuri sub semnãturã privată și 

aplicarea unei sancțiuni cu caracter 

administrativ, în cuantum de 1.000 lei. 

16. 

Departamentul V Ministerul 

Sănătăţii 

  

 

DNA – 

Servicul 

Teritorial 

București 

 

Prin Ordonanța din data de 01.06.2009 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale. 

17. 

Camera de Conturi a 

Judeţului Timiș / 

Raportul de control 

intermediar 

nr.3863/31.10.2007  

Comuna 

Tomnatic 

Abuz în serviciu contra 

intereselor publice 

 

Prejudiciu estimat 

15.671.376 lei 

Adresa 

nr.341/12.11.2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Deta 

Prin Rezoluția nr.902/P/2007 din data de 

24.05.2008 s-a dispus neînceperea 

urmăririi penale. 
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18. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Raportul de control 

intermediar nr. S 

16/02.02.2007 

Comuna 

Săcălaz 

Infracțiunile prevăzute de 

art. 246, 248, 302 Cp, art. 

13 din Legea nr. 78/2000. 

Prejudiciu de 39.243.541,04 

lei ron. 

Adresa S 

20/20.02.2007 către 

DNA - S.T. Timișoara 

- Dosar nr. 22/P/2007 

DNA - S.T. 

Timișoara 

DNA - S.T. Timișoara cu adresa nr. 

856/II/6/07.06.2007 comunică: „Se află în 

lucru spre instrumentare nefiind 

soluționat”.  Prin adresa nr. 

1160/P/20.01.2009 Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de 

urmărire penală și criminalistică, ne 

comunică Rezoluția nr. 1160/P/2008 din 

20.01.2009 prin care s-a dispus începerea 

urmăririi penale sub aspectul săvârșirii 

infracțiunilor prev. de art. 246, 248, 302 

CP. art. 13 din Legea nr. 78/2000.  

19. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Procesul verbal de 

constatare 

nr.1618/01.06.2007 

Comuna 

BIRDA 

Prejudiciu adus 

patrimoniului privat al 

statului de 2.921.231,08 lei 

ron. 

Adresa S 

167/14.06.2007 către 

Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Timiș. 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Timiș 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș 

comunică Rezoluția nr. 

537/P/2007/13.11.2007 de neîncepere a 

urmăririi penale; Cu adresa nr. 

749/29.11.2007 Camera de Conturi Timiș a 

introdus plângere împotriva soluției de 

N.U.P.; Prin Rezoluția nr. 

193/1172/20.02.2009 se respinge plângerea 

formulată ca neîntemeiată. 
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20. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Raportul de control 

intermediar nr. S 

249/17.09.2007 

Orașul  

CIACOVA 

Legea nr. 18/1991; Legea 

nr. 112/1995; Legea nr. 

213/1998; Legea nr. 

215/2001; Legea 

contabilității nr. 82/1991 și 

OUG nr. 45/2003. 

Efectuarea cercetărilor cu 

privire la prejudicierea 

patrimoniului privat al 

statului român aflat în 

administrarea Consiliului 

Local al Orașului Ciacova 

pentru suprafața de 

37.415,38 mp, în valoare de 

1.788.891,09 lei, ca urmare 

a vânzării și/sau atribuirii 

cu titlu gratuit a terenurilor 

aferente imobilelor 

cumpărate în baza Legii nr. 

112/1995, fără ca acestea să 

fie trecute în domeniul 

privat al orașului. 

Adresa nr. S 

274/03.10.2007 către 

Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Deta - 

Dosar nr. 809/P/2007. 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Deta 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta a 

comunicat Rezoluția de neîncepere a 

urmăririi penale dată în Dosarul nr. 

809/P/2007; Cu adresa nr. 31/17.01.2008 

Camera de Conturi Timiș a introdus 

plângere împotriva soluției de N.U.P.; Prin 

Rezoluția nr. 537/P/13.11.2007 se respinge 

plângerea formulată ca neîntemeiată. 

21. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Raportul de control 

intermediar nr. S 

288/12.10.2007 

Comuna  

CHECEA 

Efectuarea cercetărilor cu 

privire la modul de atribuire 

și de derulare a contractelor 

de achiziții publice pentru 

piatră spartă (pentru 

reparații străzi) nr. 

1885/26.06.2006 și nr. 

4088/22.12.2006 

  

Adresa nr. 

303/24.10.2007 către 

Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Timiș 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Timiș 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara 

a comunicat Rezoluția de scoatere de sub 

urmărire penală cu adresa nr. 

13771/P/2007/11.04.2009 înregistrată la 

Camera de Conturi Timiș sub nr. 

814/01.06.2009.  
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22. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Raportul de control 

intermediar nr. S 

294/18.10.2007 

Comuna  

SÂNANDREI 

Efectuarea cercetărilor 

pentru transferul ilegal 

(gratuit) al dreptului de 

proprietate asupra 

terenurilor intravilane 

înstrăinate nelegal (gratuit) 

aferente imobilelor 

cumpărate în baza Legii nr. 

112/1995; înstrăinării 

ilegale a terenurilor 

intravilane în suprafață 

totală de 2.000 mp; 

înstrăinării ilegale a 

terenurilor extravilane în 

suprafață de 10 și respectiv 

2 ha. în valoare totală de 

7.976.844,4 ron. 

Adresa nr. 

335/08.11.2007 către 

Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Timișoara 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Timiș 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara 

a comunicat Rezoluția de neîncepere a 

urmăririi penale, cu adresa nr. 

D/13793/P/2007/14.04.2009 înregistrată la 

Camera de Conturi Timiș sub nr. 

820/02.06.2009. 

23. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Raportul de control 

intermediar nr. S 

309/31.10.2007 

Orașul 

DETA 

Efectuarea cercetărilor 

pentru înstrăinarea ilegală 

cu titlu gratuit a imobilelor 

(terenuri intravilane în 

suprafață de 60.516,07 mp), 

în valoare totală de 

4.249.044,9 ron, ale căror 

proprietar este statul român. 

Adresa nr. S 

336/08.11.2007 

Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Deta - 

Dosar nr. 902/P/2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Deta 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta a 

comunicat Rezoluția de neîncepere a 

urmăririi penale cu adresa nr. 

902/P/2007/24.05.2008; Camera de Conturi 

Timiș cu adresa nr. 349/13.06.2008 a 

introdus plângere împotriva soluției de 

N.U.P.; Prin Rezoluția nr. 

81/II/2/09.07.2008 se respinge plângerea 

formulată ca neîntemeiată.  
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24. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Raportul de control 

intermediar nr. S 

345/19.11.2007 

Comuna  

DUDEȘTII  

NOI 

Efectuarea cercetărilor cu 

privire la modul de trecere 

din proprietatea Statului 

Român în proprietatea 

privată a comunei, pentru 

suprafața de 73.915 mp la 

valoarea evaluată de 

194.174 lei, pe baza unor 

adeverințe emise de secretar 

și primar, prin care s-a 

atestat că acestea sunt în 

proprietatea privată a 

comunei, deși proprietarul 

era statul român (art. 248). 

Adresa nr. 

S371/23.11.2007 

Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Timiș  

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Timiș 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a 

comunicat Rezoluția de neîncepere a 

urmării penale, cu adresa nr. 

D/14532/8P/2007/14.04.2009 înregistrată la 

Camera de Conturi  Timiș sub nr. 

813/01.06.2009. 

25. 

Camera de Conturi a 

Judeţului  Timiș/ Raport 

de control Intermediar 

nr. 394/05.12.2007 

 

Comuna Mașloc 

Abuz în serviciu contra 

intereselor publice 

 

 

 

Adresa nr. 

425/19.12.2007 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Curtea de 

Apel 

Timișoara 

Prin Rezoluția din 06.05.2011 s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală a 

învinuiților.  
 

26. 

Camera de Conturi a 

Judeţului  Timiș/ Raport 

de control Intermediar 

nr. 124/07.05.2007 

 

Casa județeană 

de asigurări de 

sănătate Timiș 

Abuz în serviciu contra 

intereselor publice 

Prejudiciu estimat 

402.922 lei 

 

 

Adresa nr. 

136/25.05.2007 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Curtea de 

Apel 

Timișoara 

Prin Rezoluția nr.326/P/2010 din 

28.07.2011 s-a dispus scoaterea de sub 

urmărire penală a învinuiților.  

27. 
Camera de Conturi a 

Judeţului Mureș  

 

SC Transport 

local SA 

Abuz în serviciu contra 

intereselor publice 

 

Adresa 

nr.793/05.11.2007 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Mureș 

 

Prin Ordonanța din data de 09.09.2014 s-a 

dispus clasarea cauzei.. 

28. 

Camera de Conturi a 

Municipiului București /             

Rap. Intermediar nr.  

198/22.12. 2006 

SC Transport 

cu Metroul (SC 

TMB 

METROREX 

SA) 

Plăţi necuvenite către SC 

ALSTOM TRANSPORT 

SA şi avansuri nerecuperate 

în condiţiile legii 

12.779.829 lei 

Adresa nr. 112/02.02. 

2007 (transmis la 

Divizia III) 

Direcția 

Națională 

Anticorupție 

Prin Ordonanţa din data de 14.03.2007 s-a 

dispus  neînceperea urmăririi penale. 
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29. 

Camera de Conturi a 

municipiului București /            

Rap. Intermediar nr. 

7/28.02.2007 

Institutul de 

Pneumoftizio 

logie ,,Marius 

Nasta'' 

Acordarea contractului de 

închiriere fără respectarea 

prevederilor legale; 

neurmărirea încasării 

chiriei/Prejudiciu estimat 

26.054 lei 

Încheierea nr.9/ 

15.03.2007 

Adresa 

nr.215/15.03.2007 

Parchetului de 

pe lângă 

Judecătoria 

Sector 5 

Bucuresti 

Prin Rezoluţia din 04.06.2009 s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală. 

30. 

Camera de Conturi a 

Municipiului București /            

Rap. Intermediar nr.  

16/19.03.2007 

S.C. Horticola 

S.A. 

Administrarea defectuoasă 

a patrimoniului: 

Înstrăinarea de active şi 

terenuri fără respectarea 

prevederilor legale, 

participarea la majorarea 

capitalului social al altor 

societăţi comerciale 

dezavantajoase pentru 

entitate 

Adresa nr. 295/12.04. 

2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Bucureşti 

Prin Rezoluţia din data de 14.09.2007 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale. 

31. 

Camera de Conturi a 

Municipiului București /            

Rap. Intermediar nr. 

40/07.05.2007 

Societatea de 

Administrare 

Active 

Feroviare 

(S.A.A.F.) SA 

Înstrăinarea fără temei legal 

a suprafeţei de 211.130 mp 

proprietate publică pentru 

punerea în executare a unei 

sentinţe judecătoreşti în 

favoarea SC Tunele  Braşov 

- 18.127.951 lei 

Adresa nr. 429/31.05. 

2007 

Parchetul de 

pe langa 

Tribunalul 

Bucuresti 

Prin Rezoluția din data de  04.05.2010 s-a 

dispus neinceperea urmaririi penale. 
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32. 

Camera de Conturi a 

Municipiului București /            

Rap. Intermediar nr.. 

39/07.05.2007 

Societatea de 

Administrare 

Active 

Feroviare 

(S.A.A.F.) SA 

Imobilizări surse începând 

cu 1999 în lucrări de 

investiţii nefinalizate şi 

nerecepţionate executate 

fără respectarea 

prevederilor legale; 

efectuarea unor cheltuieli 

pentru demolarea unor 

clădiri fără respectarea 

prevederilor legale privind 

scoaterea din funcţiune a 

activelor şi valorificarea 

rezultatelor casării 

Adresa nr. 451/12.06. 

2007 

Parchetul de 

pe langa 

Tribunalul 

Bucuresti 

Prin Rezoluţia din 04.02.2011    s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale. 

33. 

Camera de Conturi a 

Municipiului București /            

Rap. Intermediar nr. 

nr.104/31.10.    2007 

Autoritatea 

Naţională 

pentru 

Persoanele cu 

Handicap 

Selectarea şi finanţarea a 2 

proiecte 

neeligibile/Prejudiciu 

estimat 1.143.310 lei 

Încheierea nr. 53/ 

26.11.2007 

Adresa nr.            941/ 

26.11.2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Bucureşti 

DNA 

Prin Rezoluţia 336/P/2009 din 26.05.2010 

şi Odonanţa 34/P/2008 din 07.05.2009 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale. 

34. 

Camera de Conturi a 

municipiului București /            

Rap. Intermediar nr. 

117/31.10.    2007 

Autoritatea 

Naţională 

pentru Protecţia 

Drepturilor 

Copilului 

Angajarea contractelor de 

finanţare fără respectarea 

criteriilor de evaluare; 

prejudiciu estimat 

14.000.298 lei; plăţi fără 

documente justificative 

legal întocmite/ Prejudiciu 

estimat 1.239.004 lei 

Incheierea nr.48/ 

15.11.2007 

Adresa nr.907/ 

15.11.2007 

Directia 

Nationala 

Anticoruptie 

Prin Rezoluția din data de 27.10.2008 s-a 

dispus neinceperea urmaririi penale. 

ANUL SESIZĂRII -2006 
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1. 

Camera de Conturi a 

județului Dolj/ 

Proces –verbal de 

constatare nr. S 

2/211/15.02.2006 

Comuna  

Scăeşti 

Achiziţionarea unui imobil 

degradat si nefuncţional 

pentru sediul primăriei si 

consiliului local, la un preţ 

supraevaluat. 

Prejudiciu  

308.000 lei 

Adresa nr.  

260/ 23.02.2006 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Filiaşi  

 

Judecătoria 

Filiaşi 

 

 

Curtea de 

Apel Craiova 

Prin rechizitoriu s-a dispus începerea 

urmăririi penale față de inculpați. 

 

Dosarul nr. 74/230/2011 

Soluţionat: 

 - condamnă  ambii inculpaţi la pedeapsa 

cu  închisoarea de 1 an şi 6 luni cu 

suspendarea condiţionată a pedepsei. 

 

Respinge recursul parchetului ca 

nefondat. Admite recursurile 

inculpaţilor. Casează sentinţa cu privire 

la latura penală a cauzei. In baza art. 11 

pct.2 lit.a rap. la art. 10 lit.d Cpp. 

Achită pe inculpaţii trimişi în judecată 

pentru săvârşirea infracţiunii prev. de 

art. 248 C.p. 

2. 

Camera de Conturi a 

județului Prahova/ 

Proces - verbal de 

constatare nr. 

420/10.04.2006 

 

 

 

Electrica 

Muntenia Nord 

-F.D.E.E. 

În urma licitaţiei, SC 

EUROPP ENERGOCONS 

SRL Ploieşti a fost 

declarată câştigătoare, deși 

a prezentat documente 

false. 

Prejudiciul  

69.845 lei 

 

 

 

Adresa nr. 

433/12.04.2006 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Prahova 

 

Prin Rezoluție s-a dispus scoaterea de sub 

urmărire penală. 
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3. 

Camera de Conturi a 

județului Prahova/ 

Proces–verbal de 

constatare nr. 

7041/12.10.2006 Proces–

verbal nr. 

7043/12.10.2006 

 

 

 

 

Comuna  

Puchenii Mari 

Nerespectarea dispoziţiilor 

legale privind achiziţiile 

publice pentru transport 

balast, achiziţionarea unui  

buldoescavator 

nefuncţional, amenajarea 

Casei de bătrâni, 

achiziţionarea lemnelor de 

foc, materiale de 

construcţii. 

 

Prejudiciul  

l25.800 lei 

 

 

 

Adresa nr. 

1106/31.10.2006 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Ploieşti 

 

 

Prin Ordonanța din data de 03.06.2009 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală. 

 

4. 

Camera de Conturi a 

județului Neamț/  

Raport de control 

intermediar nr. 

676/21.06.2006 

 

 

Comuna 

Ceahlău 

 Garantarea  unui împrumut 

de 130.000 USD cu  un 

teren în  suprafaţă de 32.8 

ha, din domeniul privat al 

comunei – s-au încălcat 

dispoziţiile OUG nr. 

45/2003. 

Prejudiciu estimat 

507.000 lei 

 

 

Adresa nr. 

637/28.06.2006 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Neamț 

 

 

Prin Rechizitoriul din data de 30.07.2014   

s-a dispus trimiterea în judecată a 

inculpaților. 
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5. 
Departamentul V 

 

 

Casa de 

Asigurări de 

Sănătate Arad,  

Casa de 

Asigurări de 

Sănătate 

Bucureşti,  

Casa de 

Asigurări de 

Sănătate 

Constanţa,  

Casa de 

Asigurări de 

Sănătate 

Hunedoara 

 

Nereguli referitoare la 

derularea unor contracte 

 

Adresa nr. 

22424/27.11.2006 

 

Parchetul de 

pe lângă  

Înalta Curte de 

Casaţie şi 

Justiţie - 

Direcţia 

Naţională 

Anticorupţie 

 

 

Prin Ordonanța din data de 24.08.2008 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale .  

 

6. 

Camera de Conturi a 

județului Prahova/ 

Proces –verbal de 

constatare nr. 

1117/01.11.2006 

Societatea 

Națională a 

Cărbunelui – 

Exploatarea 

Minieră 

Filipeştii de 

Pădure 

Au fost încheiate,  contracte 

prin negociere directă, fără 

valoare stabilită, fără 

program şi buget prestabilit, 

pentru produse ce nu au fost 

absolut necesare societăţii. 

 

Prejudiciul  

388.959 lei 

 

 

Adresa nr 

1161/15.11.2006 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Ploiești 

 

 

Prin Rezoluția din 23.07.2008 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale. 
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7. 

Camera de Conturi a 

Judeţului  Prahova/ 

Proces –verbal de 

constatare nr. 

14616/27.11.2006 

S.C. HALE și 

PIEŢE S.A. 

Ploieşti 

Fapte privind lipsa de 

preocupare în realizarea 

veniturilor prin 

încredinţarea directă a unor 

contracte de închiriere, 

concesiune a patrimoniului 

public sau privat al 

municipiului Ploieşti şi 

efectuarea de cheltuieli de 

sponsorizare şi protocol fără 

documente justificative. 

 

Adresa nr.  

17/11.01.2007 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Ploiești 

 

Prin Rezoluția din 20.09.2010 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale. 
 

.  

8. 

Camera de Conturi a 

Judeţului Dolj/ 

 Proces–verbal de 

constatare nr.  

S 47/892/24.10.2007 

 

 

 

Comuna  

Brădeşti 

 

Vizează neregulile 

constatate pe perioada 

anilor 2005-2008 – reparaţii 

drumuri comunale in anii 

2005,2006,2007, achiziţia 

unor staţii de autobuz, 

neînregistrarea veniturilor 

în evidenţa contabilă. 

 

 

 

 

 

Încheiere de sesizare 

nr. 46/24.10.2008 

 

Adresa nr. 

892/1/24.10.2008 

 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Filiaşi 

 

 

 

 

Prin Rechizitoriul din data de 28.12.2010 s-

a dispus trimiterea în judecată în stare de 

libertate a inculpaților. 

 

9. 
Camera de Conturi a 

judeţului Alba 

 

Municipiul Blaj   Adresa 

nr.93/02.02.2006 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul  

Alba 

Prin Rezoluția din 02.05.2007 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale. 

CCR a formulat plângere. 

Prin Rezoluția din data de 22.05.2007 s-a 

respins plângerea CCR. 
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10. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Procesul verbal de 

constatare 

nr.S170/28.07.2014 

GRUP 

ȘCOLAR 

INDUSTRIAL 

DE 

CONSTRUCȚI

I MONTAJ 

TIMIȘOARA 

Infracțiunea de fals în 

înscrisuri sub semnătură 

privată (art. 249 CP).  

Prejudiciu de 17.352,63 lei 

ron (recuperat în timpul 

controlului).  

Adresa S 

180/04.08.2006 

Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Timiș - 

Dosar nr. 807/P/2006 

Trimis la Parchetul de 

pe lângă Judecătoria 

Timișoara - Dosar nr. 

9641/P/2006 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Timiș 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara 

a comunicat Ordonanța de scoatere de sub 

urmărire penală și aplicarea unei 

sancțiuni administrative de 700 lei. 

11. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Raportul de control 

intermediar nr. 

8677/28.12.2006 

Comuna 

PERIAM 

Infracțiunile de fals abuz în 

serviciu contra intereselor 

publice și fals intelectual 

(art. 248
1
 și 289 CP).  

Prejudiciu de 24.507.599 lei 

ron. 

DNA Serviciul 

Teritorial Timișoara - 

Dosar 10/P/2007 

declinat competența de 

soluționare în data de 

23.03.2007 la 

Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Sânnicolau 

Mare - Dosar nr. 

391/P/2007. 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Sânnicolau 

Mare 

Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Sânnicolau Mare a comunicat Rezoluția nr. 

391/P/2007 de scoatere de sub urmărire 

penală; Cu adresa nr. 391/14.08.2008 

Camera de Conturi Timiș a introdus 

plângere împotriva soluției de S.U.P.                                           

Prin Rezoluția nr. 207/II/2/2008/03.09.2008 

se respinge plângerea formulată ca 

neîntemeiată. 

12. 

Camera de Conturi a 

Municipiului București /            

Rap. Intermediar nr. 

76/28.04.2006 

Spitalul Clinic 

de Urgenta 

,,Bagdasar-

Arseni'' 

Neutilizarea procedurilor 

legale de achiziţie; 

Materiale sanitare expirate. 

Prejudiciu estimat 844.625 

lei. 

Încheierea nr.27/ 

08.05.2006; 

Adresa nr.531/ 

09.05.2006 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Bucureşti 

Prin Ordonanța din data de 07.11.2008 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală.  

13. 

Camera de Conturi a 

Municipiului București /             

Rap. Intermediar nr. 

88/30.06.2006 

Autoritatea 

Naţională 

pentru 

Persoanele cu 

Handicap 

Selectarea şi finanţarea a 2 

proiecte neeligibile. 

Prejudiciu estimat 124.682 

lei 

Încheierea nr.38/06.07.    

2006; Adresa nr.700/ 

06.07.2006 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Bucureşti 

Prin Ordonanța din data de 13.05.2008 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală.  
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14. 

 

Camera de Conturi a 

Judeţului Mureș / 

Dosarul nr.93/2005 

 

SC Drumuri și 

poduri SA 

Nerespectarea prevederilor 

legale referitoare la 

încredințarea contractelor 

de achiziții publice privind 

aprovizionarea cu materii 

prime. 

 

 

 

 

Adresa nr. 

79/25.01.2006 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Târgu Mureș 

 

Dosarul nr. 2378/P/2005 

Prin Ordonanța din 12.12.2013 s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală a 

învinuiților și aplicarea unei sancțiuni cu 

caracter administrativ. (comunicat în 

02.04.2015). 

15. 

 

 

Camera de Conturi a 

Judeţului Mureș 

 

 

SC 

ENERGOMUR 

SA 

Abuz în serviciu contra 

intereselor publice 

 

 

 

 

 

Adresa nr. 

598/04.09.2006 

DNA – 

Serviciul 

teritorial 

Mureș 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Târgu Mureș 

 

Dosarul nr. 183/VIII-1/2006 

A fost declinat spre Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Târgu Mureș. 

 

Dosarul nr. 2455/P/2007 

Prin Ordonanță s-a dispus încetarea 

urmăririi penale și aplicarea unei 

sancțiuni cu caracter administrativ. 

(comunicat în 02.04.2015). 

16. 

Camera de Conturi a 

Municipiului București /            

Rap. Intermediar nr.  

66/07.04.2006 
SC Primcom SA 

Abateri de la prevederile 

legale în vigoare cu privire 

la valorificarea activelor 

disponibile ale societății. 

Adresa nr. 

521/09.05.2006 

DNA – 

Serviciul 

teritorial 

București 

 

Dosarul nr. 4/P/2006 

Prin Rezoluția din 15.03.2012 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale. (comunicat 

2015). 

ANUL SESIZĂRII -2005 

1. 

Camera de Conturi a 

judeţului Neamț / 

Încheierea 

nr.14/09.03.2005 

Comuna 

Pângăraţi 

a)Vânzarea unor terenuri 

din proprietatea publică a 

comunei. Prejudiciul 

estimat  prin expertiză 

tehnică de evaluare – 

39.973 RON 

 b) Deficienţele constatate 

în derularea procedurii de 

achiziţie de materiale şi 

edificarea obiectivului de 

investiţii ”alimentarea cu 

apă”. 

Adresa nr. 

309/10.03.2005 

a) Parchetul 

de pe lângă  

Tribunalul 

Neamţ 

 

 

b) DNA –

Serviciul 

Teritorial 

Bacău 

a)  Neînceperea urmăririi penale  sub 

aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute 

de art. 10 lit. a, art.17 1lit. b, c, d, din Legea 

nr. 78/2000           ( terenurile fac parte din 

domeniul privat al comunei)  

 b) In ceea ce priveşte deficienţele 

constatate în derularea procedurii de 

achiziţie de materiale şi edificarea 

obiectivului de investiţii ”alimentarea cu 

apă”, acestea fac obiectul cercetărilor DNA 

Serviciul Teritorial Bacău.  STIR
IP
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2. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj /  

Proces verbal de 

constatare nr. 

721/2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Construct Bavaria SRL 

Craiova. Prejudiciu 

97.811 RON 

Adresa nr.  

9057/26/15.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 359/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 08.02.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului București. 

Dosarul nr.5565/3/2006* 

Prin Decizia penală nr.1521/04.12.2014  

s-a dispus condamnarea inculpaților. 

3. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj /  

Proces verbal de 

constatare nr. 

705/31.05.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC IND Bavaria SRL 

Craiova. Prejudiciu 

3.829.754 RON 

Adresa nr. 

9058/D/19.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 359/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 08.02.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului București. 

Dosarul nr.5565/3/2006* 

Prin Decizia penală nr.1521/04.12.2014 s-

a dispus condamnarea inculpaților. 

4. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj /  

Proces verbal de 

constatare nr. 

935/15.06.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Dumars Intermed SRL 

Craiova.   

Prejudiciu 

5.182.040 RON 

 

 

Adresa nr. 

9066/33/20.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 

din dosarul nr.8719/3/2006 s-a dispus 

condamnarea inculpaților. 

5. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj /  

Proces verbal de 

constatare nr. 

976/22.06.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Darely Impex SRL. 

Prejudiciul 

361.826 RON 

 

Adresa nr. 

9075/40/ /20.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 

6. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj /  

Proces verbal de 

constatare nr. 

1034/29.06.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Evergreen 

International SRL. 

Prejudiciu 

994.321 RON 

 

Adresa nr. 

9070/37/20.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 33/D/P/2004 conexat cu 

655/D/P/2005 

Prin Ordonanța din 21.11.2014 (comunicată 

CCR în data de 15.04.2015) s-a dispus 

clasarea cauzei. 
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7. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj /  

Proces verbal de 

constatare nr. 

1015/27.06.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Siperol SRL. 

 Prejudiciul  

93.480 RON 

Adresa nr.9069/36/D/ 

20.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 

8. 

Camera de conturi a 

judeţului  Dolj /  

Proces verbal de 

constatare nr. 

936/15.06.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC ABM Holding SRL. 

Prejudiciul  

1.726.589 RON 

Adresa nr.9067/34/D/ 

20.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 

9. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

937/16.06.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Borado SRL.  

Prejudiciul  

5.276.911 RON 

Adresa nr.9063/30/ 

21.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 

10. 

Camera de conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

949/20.06.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Geovenus Impex SRL. 
Prejudiciul  

1.986.193 RON 

Adresa nr.9065/32/ 

21.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 359/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 08.02.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului București. 

Dosarul nr.5565/3/2006* 

Prin Sentința penală nr.1431/13.05.2015 

s-a dispus condamnarea inculpaților. 

11. 

Camera de conturi a 

judeţului Dolj/  

Proces –verbal de 

constatare nr. 

1035/29.06.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Nicdoral Com SRL. 

Prejudiciul  

1.649.264 RON 

Adresa nr.9071/38/ 

21.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 
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12. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj /  

Proces –verbal de 

constatare nr. 

1016/27.06.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Marnel Impex SRL. 

Prejudiciul  

2.322.823 RON 

Adresa nr.9068/35/ 

D/21.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 

13. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj /  

Proces –verbal de 

constatare nr. 

965/21.06.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Dragstro SRL.  

Prejudiciul 

1.116.697 RON 

Adresa nr.9072/39/D/ 

21.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 325/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 14.02.2008 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Dosar 5247/63/2008  - Tribunalul  Dolj a 

condamnat inculpaţii la pedeapsa 

închisorii cuprinsă intre 3 ani şi 6 luni şi 7 

ani şi 6 luni, sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.  

215 alin.1,2,5  C.p. – înşelăciunea. 

Curtea de Apel Craiova –  

Hotarâre  nr. 595/2014  din 28.04.2014, 

definitivă de condamnare. 

14. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj /  

Proces –verbal de 

constatare nr. 

1022/27.06.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Crasim SRL.  

Prejudiciul  

896.500 RON 

Adresa nr.9074/41/ 

D/22.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 744/D/P/2005  

Prin Ordonanța din data de 16.02.2007 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale.  

15. 

Camera de conturi  a 

judeţului Dolj/ 

 Proces verbal de 

constatare nr. 

964/21.06.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către  

SC Buiflor SRL.  

Prejudiciul  

2.754.705 RON 

Adresa nr.9076/43/D/ 

25.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 

16. 

Camera de conturi  a 

judeţului Dolj /  

Proces verbal de 

constatare nr. 

966/21.06.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Marolet Impex SRL. 

Prejudiciul  

1.184.308RON 

Adresa nr.9075/42/ 

D/25.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 
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17. 

Camera de conturi  a 

judeţului Dolj /  

Proces verbal de 

constatare nr. 

1071/04.07.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Iormet SRL. Prejudiciul  

997.399 RON 

Adresa nr.9078/45/D/ 

25.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 33/D/P/2004 conexat cu 

655/D/P/2005 

Prin Ordonanța din 21.11.2014 (comunicată 

CCR în data de 15.04.2015) s-a dispus 

clasarea cauzei. 

18. 

Camera de conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1143/12.07.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Dovimar Impex SRL.  

Prejudiciul  

1.606.113 RON 

Adresa nr.9080/47/D/ 

25.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 

19. 

Camera de conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1070/04.07.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Mont Salt Com SRL.  

Prejudiciu  

997.994 RON 

Adresa nr.9077/44/D/ 

26.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 33/D/P/2004 conexat cu 

655/D/P/2005 

Prin Ordonanța din 21.11.2014 (comunicată 

CCR în data de 15.04.2015) s-a dispus 

clasarea cauzei. 

20. 

Camera de conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1111/11.07.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Romulus Gen.Com.  

Prejudiciul  

 684.238 RON 

Adresa nr.9079/ 46/ 

27.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 

21. 

Camera de conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1137/12.07.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Network Cable SRL.  

Prejudiciul 

 6.332.567 RON 

Adresa nr.9082/ 32/ 

D/27.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 

22. 

Camera de conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1131/12.07.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC NCG Trans SRL.  

Prejudiciu  

1.787.069 RON 

Adresa nr.9084/51/D/ 

27.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 143/D/P/2005  

Prin Rechizitoriul din data de 22.07.2005 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului București. STIR
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23. 

Camera de conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

934/15.06.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Boncici Com SRL 

Craiova. Prejudiciul  

5.689.007 RON 

Adresa nr.9064/31/ 

03.08.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 

24. 

Camera de conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1302/03.08.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către  

SC Boero Group SRL.  

Prejudiciul  

207.730 RON 

Adresa nr.1355/ 

11.08.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 520/D/P/2005 

Prin Ordonanța din 08.10.2013 (comunicată 

CCR în data de 15.04.2015) s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală. 

 

25. 

Camera de conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1319/04.08.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Eci Holding SRL.  

Prejudiciul  

2.234.779 RON 

Adresa nr.1377/ 

12.08.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 

26. 

Camera de conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1078/05.07.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Belgium Industries. 

 Prejudiciul  

4.437.027 RON   

Adresa nr.1581/ 

14.10.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților.2015 

27. 

Camera de conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1106/12.07.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Miriam SRL.  

Prejudiciul  

1.157.834 RON 

Adresa nr.1581/ 

14.10.2005 

DIICOT – 

Serviciul 

teritorial Dolj 

Dosarul nr. 2/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 12.12.2005 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

28. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1132/12.07.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Sistem Construct Grup 

SRL. Prejudiciul 

2.692.604 RON 

Adresa nr.1581/ 

14.10.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților.2015 
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29. 

Camera de Conturi a 

judeţului Hunedoara / 

Încheiere nr. 

54/21.10.2005 

Casa Judeţeană 

de Pensii 

Hunedoara 

  Diminuarea obligaţiilor 

fiscale ale  SC LIDO SA cu 

ocazia achiziţionării 

sediului Casei de Pensii. 

Adresa nr. 

922/07.11.2005 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Hunedoara 

Scoaterea de sub urmărire penală - 

infracţiuni prevăzute şi pedepsite de   art. 

291 C.p (uz de fals). 

30. 

Camera de Conturi a 

judeţului Hunedoara / 

Încheiere nr. 

53/15.06.2005 

Comuna  

Lupeni 

Acordarea de ajutoare cu 

încălcarea Legii 416/2001,  

încălcarea Legii 219/1998 

privind regimul 

concesiunilor prin divizarea 

concesiunii şi neplata sumei 

aferente suprafeţei 

suplimentare de 150 mp, 

neîncasarea  taxei de 

autorizaţie aferentă valorii 

lucrărilor.  

Prejudiciul  

 90.422 RON 

Adresa nr. 

922/07.11.2005 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Hunedoara 

Neînceperea urmăririi penale pentru 

infracţiuni prevăzute şi pedepsite de  art. 

291Cp - uz de fals,  art 289 Cp- fals 

intelectual,  art.248 Cp - abuz în serviciu 

contra intereselor publice 

31. 

Camera de Conturi a 

judeţului Mehedinți / 

Proces verbal de 

constatare 

nr.169/05.11.2005 

 

Comuna Salcia 

 Lipsă în  gestiune 

Prejudiciul  

3.950 lei 

 

Adresa nr. 

169/24.11.2005 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Vânju Mare 

Prin Ordonanţa din 05.12.2006 s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală sub 

aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute 

şi pedepsite de art.248 Cp -  abuz în 

serviciu contra intereselor publice, art 289 

Cp - falsul intelectual  şi art 291 -  falsul în 

înscrisuri sub semnãturã privatã și aplicarea 

unei amenzi administrative în cuantum de 

1.000 lei. 
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32. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1822/14.02.2005 

Direcţia Apelor 

Jiu Craiova 

Compensarea  nelegală a 

unor  creanţe şi 

achiziţionarea de 

autovehicule şi carburanţi la 

preţuri mai mari decât 

preţurile de pe piaţa de 

profil.  

Prejudiciul 

755.746 RON, 

Adresa nr.1877/ 

27.11.2005 

A) Parchetul 

de pe lângă 

Curtea de 

Apel Craiova  

 

 

 

B) Parchetul 

de pe lângă 

Judecătoria 

Craiova 

 

A) Prin Ordonanţa din 20.10.2007 s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale 

pentru săvârşirea  infracţiunilor prevăzute şi 

pedepsite de  art. 246 Cp - abuzul în 

serviciu contra intereselor persoanelor, art. 

289 Cp - fals intelectual  , art. 291 Cp - uz 

de fals. 

 

 B) Prin Ordonanța din 28.02.2011 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală a 

inculpaților. 

 

33. 

Camera de Conturi a 

judeţului Mehedinți / 

Raport de control 

intermediar nr. 

176/05.12.2005  

Încheiere de sesizare nr. 

47/23.12.2005 

Comuna 

Devesel 

Efectuarea unor operaţiuni 

prin casierie fără 

respectarea prevederilor 

legale.  

Prejudiciul  

20.553 lei ( recuperat) 

Adresa nr. 

176/05.12.2005 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Drobeta Turnu 

Severin 

 

  

Judecătoria 

Drobeta Turnu 

Severin 

Prin Rechizitoriul din 03.05.2007   s-a 

dispus punerea în mișcare a acțiunii 

penale și trimiterea în judecată în stare 

de libertate a inculpatei.  

 

Dosarul nr.3512/225/2007 

Judecătoria  Drobeta Turnu Severin 

condamnă inculpata  pentru săvârşirea 

infracţiunilor  prevăzute şi pedepsite de   

art. 215/1 Cp – delapidare, art. 289 Cp -  

fals intelectual  art. 291Cp - uz de fals, la 

pedeapsa închisorii de 8 luni, cu 

suspendarea condiţionată a executării. 

34. 

Camera de Conturi a 

judeţului Mehedinți / 

Raport de control 

intermediar nr. 

180/06.02.2005 

Comuna 

Bălăciţa 

Deficienţe în gestionarea 

resurselor bugetare.  

Prejudiciul  

16.100 lei. 

Adresa nr. 

180/23.12.2005 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Vânju Mare 

Prin Ordonanţa din 05.12.2006 s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală sub 

aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute 

şi pedepsite de art. 215/1 -  delapidarea, 248 

alin. 1 Cp -  abuz în serviciu contra 

intereselor publice, şi art. 302/1 Cp - 

deturnare de fonduri. STIR
IP
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35. 

Secţia de Control 

Financiar Ulterior-

Divizia a IV-a/ 

Raport de control 

nr.13952/AI/08.04.2005 

Încheierea de sesizare nr. 

7/25.05.2005 

Secretariatul de 

Stat pentru 

Problemele 

Revoluţiona 

rilor din 

Decembrie 1989 

Plăţi nelegale către 

Asociaţia Club 22, la care 

se adaugă  dobânzile legale, 

calculate de la data 

producerii pagubei. 

 

Prejudiciul 

299.568 RON 

Adresa nr.22128/SZ.E/ 

07.06.2005 

Parchetul de 

pe lângă  

Înalta Curte de 

Casaţie şi 

Justiţie – 

DNA 

Dosarul nr. 3605/299/2009  
Curtea de Apel București – Secția I-a 

Penală condamnă inculpaţii la pedeapsa 

închisorii de 3 ani, respectiv 5 ani sub 

aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute şi 

pedepsite de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 

78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie cu referire 

la art. 248 Cp -  abuz în serviciu contra 

intereselor publice, şi art. 248
1
 C.pen. abuz 

în serviciu în forma calificată. 

36. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1132/12.07.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Cavali Grup SRL.   

Prejudiciul  

1.558.000 RON 

Adresa nr.1581/ 

14.10.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj.  

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților.  

37. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1218/25.07.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Districom SRL.  

Prejudiciul  

1.852.224 RON 

 

Adresa nr.1581/ 

14.10.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 

38. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1245/27.07.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Kira Grup SRL.  

Prejudiciul 15.738.278 

RON 

Adresa nr.1581/ 

14.10.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj.  

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 
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39. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1822/14.12.2005 

D.G.F.P. Dolj 

Compensări sume ce nu 

reprezentau creanţe  

înregistrate în contabilitate, 

cu diverse firme, în baza 

unor documente ce 

conţineau date fictive, 

achiziţii publice la preţuri 

mai mari decât cele 

practicate pe piaţa de profil.  

Prejudiciul  

1.384.535 RON 

Adresa nr.1887/ 

27.12.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

Dosarul nr. 327/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 03.08.2006 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

Prin Sentința penală nr.61/11.02.2013 s-a 

dispus condamnarea inculpaților. 

40. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj / 

Proces verbal de 

constatare nr. 

1022/27.06.2005 

D.G.F.P. Dolj 

TVA restituit nelegal  către 

SC Regina SRL Craiova. 

 Prejudiciul  

1.533.401 RON 

Adresa nr.9074/41/ 

D/22.07.2005 

DIICOT – 

Structura 

centrală 

 

Dosarul nr. 325/D/P/2004  

Prin Rechizitoriul din data de 14.02.2008 s-

a început urmărirea penală. Dosarul a 

fost înaintat spre competentă soluţionare  

Tribunalului Dolj. 

 

Dosar 5247/63/2008  - Tribunalul  Dolj a 

condamnat inculpaţii la pedeapsa 

închisorii cuprinsă intre 3 ani şi 6 luni şi 7 

ani şi 6 luni, sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.  

215 alin.1,2,5  C.p. – înşelăciunea. 

Curtea de Apel Craiova –  

Hotarâre  nr. 595/2014  din 
28.04.2014, definitivă de condamnare.  

41. 

Camera de Conturi a 

judeţului Dolj / 

Încheiere de sesizare nr. 

9044/23/D/2005 

Direcţia de 

Drumuri şi 

Poduri Craiova 

Concesionarea lucrărilor de 

întreţinere a infrastructurii 

rutiere și încheierea 

contractului de execuţie 

lucrări, fără licitaţie, prin 

negociere cu o singură 

sursă, fără ca lucrările 

respective să se încadreze în 

prevederile art. 12 din OUG 

nr. 60/2001. 

Adresa nr. 

1021/27.06.205 

Parchetul de 

pe lângă 

Curtea de 

Apel Craiova  

Prin Rezoluţia din 15.03.2006 s-a dispus 

neinceperea urmăririi penale   sub 

aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute 

şi pedepsite de art.248 Cp -  abuz în 

serviciu contra intereselor publice, art 289 

Cp - falsul intelectual  şi art 291 Cp– uz de 
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42. 

Curtea de Conturi / 

Secția de control 

financiar ulterior – 

Divizia de privatizare 

Procesul-verbal de 

constatare 

nr.46977/26.04.2005 

Ministerul 

Agriculturii și 

Alimentației 

Vânzarea pachetului de 

acțiuni deținut de stat la SN 

TUTUNUL ROMÂNESC 

SA. 

Prejudiciu estimat      

2.200.000 lei 

Adresa 

nr.31115/16d/2005 

DNA – Secția 

de combatere 

a 

infracțiunilor 

conexe 

infracțiunilor 

de corupție 

 

Tribunalul 

București 

Dosarul nr.90/P/2005 

Prin Ordonanța din data de 26.03.2010 s-a 

dispus clasarea cauzei.  

CCR a formulat plângere. 

Prin Ordonanța din data de 31.10.2014 s-a 

respins ca neîntemeiată plângerea CCR. 

CCR a formulat plângere. 

 

Dosarul nr.41676/3/2014 

Prin Încheierea din 29.12.2014, 

comunicată în anul 2015, s-a respins 

plăngerea CCR. 

 

43. 

Camera de Conturi a 

judeţului Mureș / 

Dosarul de control 

nr.73/2004 

Orașul Ungheni  

Abuz în serviciu, fals 

intelectual și uz de fals 

Prejudiciu estimat 

296.745 lei 

Adresa 

nr.979/14.09.2005 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Târgu  Mureș 

Dosarul nr.4675/P/2005 

Prin Rezoluția din 02.10.2013 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale. (comunicat 

în 02.04.2015). 

44. 

Camera de Conturi a 

judeţului Mureș / 

Dosarul de control 

nr.74/2004 

Orașul Ungheni  

Abuz în serviciu, fals 

intelectual și uz de fals 

Prejudiciu estimat 

276.382 lei 

Adresa 

nr.978/14.09.2005 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Târgu  Mureș 

Dosarul nr.4675/P/2005 

Prin Rezoluția din 02.10.2013 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale. (comunicat 

în 02.04.2015). 

45. 
Camera de Conturi a 

judeţului Mureș  

 

Inspectoratul 

școlar județean 

Mureș  

Plăți nelegale pentru lucrări 

de investiții 

Prejudiciu estimat 

163.382 lei 

Adresa 

nr.1069/17.10.2005 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul  

Mureș 

Prin Rezoluția din 22.11.2005 s-a dispus 

neînceperea urmăririi penale. 
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46. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș /  

Raport de control 

intermediar 

nr.324/16.08.2005 

Orașul 

Sânnicolau 

Mare  

Abuz în serviciu 

Prejudiciu estimat 

1.246.880 lei 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Sânnicolau 

Mare 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Timișoara 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Sânnicolau 

Mare 

 

Dosarul nr.324/P/2006 

Prin Ordonanța din 06.07.2007 s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală. 

 

 

Dosarul nr.438/P/2006 

Prin Ordonanța din data de 11.12.2007 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală, 

disjungerea cauzei și declinarea 

competenței.  
 

Dosarul nr.892/P/2006 

Prin Ordonanța din data de 10.12.2007 s-a 

dispus scoaterea de sub urmărire penală. 

 

47. 

Camera de Conturi a 

Municipiului Bucureşti /     

Rap. Intermediar nr. 

262/22.10. 2005 

Primăria Sector 

4 

Eliberare Autorizaţie 

construcţie pentru o clădire 

aparţinând S.C. ANA 

CONSTRUCT 2000 S.R.L. 

pe un teren aparţinând 

domeniului public al 

statului dat în administrarea 

Institutului HORTING.  

Adresa nr. 

1214/07.11.2005 

 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Sector 4 

Bcurești 

 

Dosarul nr. 8443/P/2007 

Prin Ordonanța din 04.12.2008 (transmisă 

CCR la data de 31.03.2015)    s-a dispus 

scoaterea de sub urmărire penală a 

învinuiților. 

CCR a formulat plângere. 

Prin Ordonanța din 10.06.2015 s-a dispus 

respingerea plângerii CCR. 

CCR nu a formulat plângere. 

 

STIR
IP

ESURSE.R
O



84 
 

48. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Raportul de control 

intermediar nr. S 

214/01.06.2005 

Comuna 

Tormac 

Infracțiunea de fals 

intelectual în înscrisuri 

oficiale, uzul de fals (art. 

289 și 291 CP). 

Prejudiciu estimat 

14.750 lei 

Adresa nr. S 

251/28.06.2005 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Deta 

Prin adresa nr. 497/P/2005 din 28/12/2005 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta ne 

comunică Rezoluția din 28.12.2005 prin 

care s-a dispus neînceperea urmăririi 

penale. 

49. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Raportul de control 

intermediar nr. S 

379/03.10.2005 

Comuna Pișchia 

Delapidare, fals material în 

înscrisuri oficiale, uz de 

fals, distrugere de înscrisuri 

(art. 215, 288, 242 și 291 

CP). 

Prejudiciu estimat      

106.639,03 lei 

 

Adresa procurorului 

financiar nr. 

9309/22/D/04.11.2005 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Timișoara 

Sentința penală nr. 1170/01.06.2007 a 

Judecătoriei Timișoara în Dosar nr. 

474/325/12.01.2007 - condamnare la 3 ani 

închisoare și obligare de  la plata sumei de 

106.639,03 ron. 

50. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Raportul de control 

intermediar nr. S 

362/30.09.2005 

Comuna 

Sânmihaiu 

Român 

Infracțiunea de neglijență în 

serviciu (art. 249 CP). 

Prejudiciu estimat 

5.562 lei  

Adresa procurorului 

financiar nr. 

S490/15.12.2005 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Timișoara 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara 

prin Ordonanța nr. 272/P/2006 dispune 

scoaterea de sub urmărire penală și 

aplicarea unei sancțiuni cu caracter 

administrativ: amendă în sumă de 600 lei 

pentru fiecare învinuit. 

51. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Raportul de control 

intermediar nr. S 

343/31.08.2005 

Comuna 

Ghizela 

Infracțiunea de abuz în 

serviciu contra intereselor 

publice (art. 248 CP).  

Prejudiciu 359.998 lei  

 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Timiș 

Prin Rezoluția 76/P/2006 din 26.06.2006 s-

a dispus scoaterea de sub urmărire 

penală. 

 Prin Încheierea nr. 63/25.11.2005 s-a 

sesizat Tribunalul Timiș în vederea stabilirii 

răspunderii civile. Prin Sentința 

608/13.11.2006 se constată recuperarea 

prejudiciului 359.998 lei ron în timpul 

soluționării cauzei. STIR
IP
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52. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Procesul verbal de 

constatare nr. S 

483/12.12.2005 

SNTFM CFR 

MARFĂ 

Infracțiunea de abuz în 

serviciu contra intereselor 

publice, neglijență în 

serviciu, fals în înscrisuri 

sub semnătură privată (art. 

248, 249 și 290 CP). 

Prejudiciu de 234.950 lei  

Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Timiș - 

Dosar 29/VIII/I/2006 

Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Timișoara 

- Dosar nr. 303/P/2006 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Timiș 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara 

comunică Rezoluția nr. 

5906/P/2006/18.08.2008 de neîncepere a 

urmăririi penale. Cu adresa nr. S 

225/08.09.2008 Camera de Conturi Timiș a 

introdus plângere împotriva soluției de 

N.U.P.; Prin Rezoluția nr. 

2353/II/2/2008/25.11.2008 se respinge 

plângerea formulată ca neîntemeiată. 

53. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Raportul de control 

intermediar nr. 

17871/15.12.2005 

A.N. APELE 

ROMÂNE - 

DIRECȚIA 

APELOR 

MUREȘ 

BANAT 

Infracțiunea de abuz în 

serviciu contra intereselor 

publice (art. 248 CP). 

Prejudiciu 468.863 lei 

Adresa S1/09.01.2006 

Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Timiș - 

Dosar nr. 492/P/2006. 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Timiș 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș 

comunică Rezoluția nr. 429/P/08.02.2007 - 

neînceperea urmăririi penale. Din 

conținutul Rezoluției rezultă că s-a 

recuperat prejudiciul de 468.863 lei ron în 

timpul soluționării dosarului. 

54. 

Camera de Conturi a 

judeţului Timiș  / 

Procesul verbal de 

constatare nr. 

495/15.12.2005 

SUCURSALA 

REGIONALĂ 

CFR 

TIMIȘOARA 

Infracțiunile de abuz în 

serviciu contra intereselor 

publice, fals în înscrisuri 

sub semnătură privată, 

neglijență în serviciu (art. 

248, 249 și 290 CP).  

Prejudiciu de 358.350 lei  

Adresa nr. 

S524/28.11.2005 

Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Timiș; 

Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Timișoara 

- Dosar 301/P/2006 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Timiș 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara 

comunică Rezoluția nr. 

301/P/2006/30.06.2008 de scoatere de sub 

urmărire penală. 

Cu adresa nr. 466/18.09.2008 Camera de 

Conturi Timiș a introdus plângere 

împotriva soluției de S.U.P.; Prin Rezoluția 

nr. 6041/2007/II/2/2007/28.10.2008 se 

respinge plângerea formulată ca 

neîntemeiată. 
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55. 

Camera de Conturi a 

Municipiului Bucureşti / 

Rap. intermediar nr. 

192/30.06. 2005 

Liceul Teoretic 

"Ion Barbu" 

Organizarea unor licitaţii 

formale în anii 2003 şi 2004 

pentru reparaţia şi 

modernizarea instituţiei 

şcolare la preţuri 

supraevaluate în sumă totală 

de 17.040 lei. 

Adresa nr.  

808/10.07.2005 

Parchetul de 

pe lângă 

Tribunalul 

Bucureşti 

 

Dosarul nr. 6196/P/2005 

Prin Ordonanța din 05.02.2009, transmisă 

CCR la data de 19.03.2015, a fost dispusă 

scoaterea de sub urmărire penală a 

învinuiților. 

CCR a formulat plângere. 

Prin Ordonanța nr.193/II-2/2015    s-a 

dispus respingerea plângerii CCR. 

CCR  a formulat referat pentru 

neexercitarea plângerii împotriva 

Ordonanța nr.193/II-2/2015. 

56. 

Camera de Conturi a 

Municipiului Bucureşti / 

Rap. intermediar nr. 118 

bis/29.04.2005 

Colegiul 

Naţional 

"Gheorghe 

Lazăr" 

Organizarea unor licitaţii 

formale la preţuri 

supraevaluate în sumă de 

30.878 lei, fără a exista 

prevederi bugetare 

asprobate pentru aceste 

cheltuieli. 

Adresa nr. 

1706/16.06.2005 

Parchetul de 

pe lângă 

Judecătoria 

Sector 5 

București 

Dosarul nr. 6196/P/2005 

Prin Ordonanța din 05.02.2009, transmisă 

CCR la data de 19.03.2015, a fost dispusă 

scoaterea de sub urmărire penală a 

învinuiților. 

CCR a formulat plângere. 

Prin Ordonanța nr.193/II-2/2015    s-a 

dispus respingerea plângerii CCR. 

CCR  a formulat referat pentru 

neexercitarea plângerii împotriva 

Ordonanța nr.193/II-2/2015. 
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