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SPITALUL JUDEŢEANBUZĂU

Domnului director general, dr. Muşat Doboş

Anexat, vă înaintăm Încheierea nr.36/2006 emisă în baza

prevederilor art.3l, alin.(2) din Legea nr.94/1992, republicată,

modificată şi completată prin Legea nr.77/2002.



CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI BUZĂU
DIRECTIA DE CONTROL FINANCIAR ULTERIOR,

INCHEIERE NR. 36
18 decembrie 2006

Completul format din:

1. TALPAN MIRCEA

2.DUMITRU SORA

3. ION BOGDAN

- directorul Directiei de control financiar,

ulterior a Camerei de Conturi Buzău
- directorul adjunct al Direcţiei de control
financiar ulterior a Camerei de Conturi Buzău

- controlor financiar în cadrul Directiei de,

control financiar ulterior a Camerei de
Conturi Buzău

Pe rol: reexaminarea raportului de control nr. 234/2006, întocmit ca
urmare verificării contului de execuţie, a bilanţului contabil încheiat pe
anul 2005 la Spitalul judeţean Buzău, precum şi a celorlalte documente
cuprinse în dosar, de către Nicolae Viorica şi Stănilă Lica, controlori
financiari, în baza dispoziţiilor art. 30, alin.(2) din Legea nr. 94/1992,
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 77/2002, privind
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi şi a delegaţiilor nr. 96 şi

98/2006.
Examinând raportul, completul
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CONSTATĂ:

1. Spitalul judeţean Buzău a efectuat plăţi nelegale în sumă de 29.263
lei RON reprezentând drepturi salariale şi contribuţii sociale aferente,
pentru un număr de 8 asistenţi medicali care au fost detaşaţi la Centrul
Militar judeţean Buzău, în perioada ianuarie - octombrie 2006, în vederea
examinării medicale a recruţilor.

Potrivit prevederilor artA7, alin.(l) din Legea nr.53/2003 privind
Codul Muncii, drepturile cuvenite salariaţilor detaşaţi trebuiau acordate de
angajatorulla care s-a dispus angajarea, respectiv Centrul Militar judeţean
Buzău.

Pentru plăţile nelegale efectuate în sumă de 29.263 lei RON, în
timpul controlului s-au calculat foloase nerealizate de 2.272 lei RON.

A fost sesizată instanţa de judecată care prin sentinţa civilă

nr.1324/2006 a constatat recuperarea integrală a prejudiciului împreună cu
foloasele nerealizate.

2. În anul 2005 inştituţia verificată a solicitat şi încasat de la Casa
judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău, din fondul de asigurări de
sănătate, venituri necuvenite în sumă de 8985,48 lei RON ca urmare a
faptului că unii medici curanţi (care prestează activităţi medicale atât în
spital cât şi în ambulatoriu) au raportat servicii medicale în ambulatoriu
pentru unii bolnavi care erau deja internaţi în spital şi care beneficiau de
servicii medicale complete, inclusiv de cele care se acordă în ambulatoriu.

S-au încălcat dispoziţiile artA2 din Legea nr.270/2003, art.39,
alin. (2) din H.G. nr.1485/2003, precum şi prevederile art.15, lit. "j", art.
43, art.50, alin.(2) şi art. 58, alin.(l) din R.G. nr.52/2005.

În timpul controlului pentru sumele încasate în plus s-au calculat
dobânzi în valoare de 557,11 lei RON.

Ulterior încheierii controlului instituţia a virat la Casa judeţeană de
Asigurări de Sănătate Buzău, în contul fondului asigurărilor de sănătate

veniturile încasate necuvenit în sumă de 8985,45 lei RON precum şi

foloasele nerealizate de 569,69 lei RON.
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Faţă de cele reţinute, completul, în baza prevederilor art. 31, alin.(2)
din Legea nr. 94/1992, republicată, modificată şi completată prin Legea
nr.77/2002

DISPUNE:

Descărcarea de gestiune a ordonatorului de credite al Spitalului
judeţean Buzău, pentru exerciţiul bugetar al anului 2005 .

Împotriva încheierii prin care s-a dispus descărcarea de gestiune
poate fi formulată plângere la Tribunalul Buzău în termen de 30 zile de la
comunicare, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.ll?/2003
aprobată prin Legea nr.49/2004.

Pronunţată în şedinţă, azi, 18 decembrie 2006

Completul,

Talpan M~<f~ .
~I!~ţ---

Du~aţ
Ion Bogdan

~~W'
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Secretar de sedintă,

Păduraru Petre
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