ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILUIL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind analizarea deficiențelor prezentate la punctul 15 din Decizia nr. 33/2016 emisa de
Camera de Conturi Calarasi in urma misiunii de audit financiar efectiat la U.A.T. Minastirea,
judetul Calarasi.
Consiliul Local al Comunei Mînăstirea, judetul Călărași, întrunit în sedință ordinară în data de
22.02.2017, având în vedere:
 Raportul Comisiei de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Institutiei Primarului
comunei Minastirea, judetul Calarasi, constituita in baza Dispozitiei Primarului nr. 23/30.01.2017,
care a analizat Contractul nr. 3339 din 14.07.2010, incheiat intre U.A.T. Minastirea si SC Nicolas
Company SRL, modificat prin Actul Aditional nr. 2 din 29.06.2012, prin care au fost achizitionate
servicii de salubrizare, motiv pentru care U.A.T. Minastirea a fost sanctionata contraventional de
catre ANRMAP cu suma de 40.000 lei. Urmare a analizei documentelor, s-a constatat ca la data
incheierii Actului Aditional nr. 2 din 29.06.2012 la Contractul nr. 3339 din 14.07.2010, in cadrul
aparatului de specialitate al Institutiei Primarului nu exista un functionar calificat in domeniul
achizitiilor publice, ceea ce a determinat ca, in mod eronat, sa fie depasit pragul de 15.000 euro,
prevazut la art. 19 din O.U.G. nr 34/2006 modificata de punctul nr. 4, art. II din OUG nr. 19/2009, cu
suma de 277,40 euro din cauza faptului ca a fost folosit un curs valutar de 4,395 lei pentru un euro,
in loc de 4.315 lei. U.A.T. Minastirea a fost sanctionata de catre ANRMAP, conform Proces-Verbal
de Contraventie nr. 010/23.05.2013, cu suma de 80.000 lei, controlul desfasurandu-se prin
corespondenta. U.A.T. Minastirea a procedat la plata sumei de 40.000 lei reprezentand jumatate din
valoarea contraventiei, plata efectuandu-se in 48 de ore.
 Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea.
 Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala.
 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) si alin. 4 lit a) punct 4 din Legea nr. 215 /2001 privind adminstratia
publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aproba Raportul inregistrat sub nr. 858/14.02.2017, privind incadrarea sumei de 40.000
lei cheltuieli exceptionale.
Art. 2. Serviciul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Institutiei Primarului, vor
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 3. Secretarul comunei Minastirea, judetul Calarasi, va comunica prevederile prezentei hotarari,
persoanelor si institutiilor interesate.
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Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 10 voturi “pentru” și 4 împotrivă, din 14 consilieri prezenți și 15 în
funcție

