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CAMERA DE ca TUR! BUZĂU

B-dul Garii or.18-20

Tel: (0238)7] 0408 Fax:(0238)720921

r.203 din 02.05 .2007

SPITALUL JUDETEAN BUZĂU

JUDETUL BUZĂU,

In atentia domnului director,

Anexat, vă înaintăm Încheierea nr.06/2007 emisă în baza

prevederilor art.31, alin.(2) din Legea nr.94/1992, republicată,

modificată şi completată prin Legea nr.77/2002.



CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI
CAMERA DE CONTURI BUZAU
DIRECTIA DE CONTROL FINANCIAR ULTERIOR

INCHEIERE NR. 06
27 aprilie 2007

Completul format din:

1. TALPAN MIRCEA

2.DUMITRU SORA

3. STĂNILĂ LICA

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

Pe rol: examinarea raportului de control llf. 145/02.04.2007, întocmit
ca urmare verificării contului de execuţie, a bilanţului contabil încheiat pe
anul 2006 la Spitalul judeţean Buzău, precum şi a celorlalte documente
cuprinse în dosar, de către Nicolae Viorica şi Ion Nicolae, controlori
fmanciari, în baza dispoziţiilor art. 30, alin.(2) din Legea llf. 94/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată,

modificată şi completată prin Legea llf. 77/2002, şi a delegaţiilor llf. 9 si
11/2007.

Examinând raportul, completul

CONSTATĂ:

1. În anul 2006 instituţia 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 2.759 lei, ca urmare a faptului că,

s-au raportat servicii medicale în ambulatoriu pentru pacienţi 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 art.42 din Legea spitalelor llf.270/2003,
art.42, şi art.252(1) din Legea llf.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările ulterioare, art.43, art.50,alin.(2), art.58, alin.(1) şi

art.59 din RO llf.52/2005.
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În timpul controlului, instituţia a virat la Casa judeţeană de Asigurări
de Sănătate Buzău, în contul fondului asigurărilor de sănătate, veniturile
încasate necuvenit în sumă de 2.759 lei precum şi foloasele nerealizate de
155 lei.

2. În cursul anului 2006 au fost efectuate plăţi în sumă de 750 lei,
fără bază legală respectiv, fără ca acestea să aibă legătură cu activitatea
instituţiei ( taxă participare la concurs pentru ocuparea funcţiei de manager
al spitalului).

Au fost încălcate dispoziţiile art.l, alin.(l) şi (2) din Ordinul
Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1233/2006, art.22,alin.(l) şi (2) din
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice.

În timpul controlului, prejudiciul constatat în sumă de 750 lei a fost
recuperat integral împreună cu dobânzile legale de 21 lei.

3. Pentru anul 2006, Spitalul judeţean Buzău nu a actualizat chiria
aferentă spaţiilor medicale închiriate SC MEDCENTER SRL Bucureşti,

din care cauză nu s-au urmărit şi încasat venituri în valoare de 1.209,60 lei.
În timpul controlului s-a recuperat integral suma de 1.209,60 lei din

care, o cotă de 50 %, respectiv 604,8 lei a fost virată Consiliului judeţean
Buzău, potrivit art.16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică

şi regimul juridic al acesteia.
4. Contractul de executare a unei şarpante la Maternitatea Buzău a

fost atribuit societăţii comerciale CONCAS SA Buzău prin procedura de
negociere cu o singură sursă deşi, autoritatea contractantă (Spitalul judeţan
Buzău) nu se afla în nici una din situaţiile prevăzute la art. 12 din OUG nr.
60/2001 privind achiziţiile publice pentru a aplica această procedură

(situaţii neprevăzute, situaţii de forţă majoră, respectiv stare de necesitate
şi altele asemenea etc.). Pentru acest gen de lucrări, actul normativ
prevedea aplicarea procedurii de licitaţie publică, valoarea lucrărilor

depăşind echivalentul în lei a 100.000 euro.
S-a constatat, de asemenea că, pentru această lucrare de investiţii

Spitalul judeţean Buzău a achitat executantului SC CONCAS SA Buzău,

în mod nelegal suma de 22.943,39 lei, ca urmare a faptului că, în unele
situaţii de lucrări au fost înscrise tarife mai mari decât cele legale la
articolele de deviz" montat jgheaburi şi montat burlane tip lindab " .

Au fost încălcate prevederile art.l0, 12 şi 13 din OUG
nr.60/200 1privind achiziţiile publice, art.22 şi 52 din Legea finanţelor

publice nr.500/2002, art.6, alin.2 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu
modificările ulterioare, art.l0 din OUG nr.l19/1999 privind controlul
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intern şi controlul financiar preventiv şi pct.3 din Ordinul Ministrului
Finantelor Publice nr.l 792/2002.

În timpul controlului, s-a recuperat de la SC CONCAS SA Buzău
prejudiciul constatat în sumă de 22.943,39 lei împreună cu dobânzi le
legale în valoare de 1.005 lei.

5. S-a plătit nelegal din credite bugetare SC NAŢIONAL INSTAL
SRL Buzău, pentru lucrări de instalaţii sanitare, suma totală de 12.220,91
lei din care, 8.973,07 lei reprezintă contravaloarea unor materiale care nu
au fost utilizate la executarea lucrării respective sau materiale decontate la
preţuri mai mari decât cele înscrise în facturile de procurare, iar diferenţele

în sumă de 3.247,84 lei sunt cheltuieli indirecte, cotă profit şi TVA.
În timpul controlului s-a recuperat şi virat la bugetul statului,

prejudiciul în sumă de 12.220,91 lei împreună cu dobânzile legale în
valoare de 1.187 lei.

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 Buzau pentru exerciţiul bugetar al anului 2006 .

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.117/2003
aprobată prin Legea nr.49/2004.

Pronunţată în şedinţă, azi, 27 aprilie 2007

Completul,

TalpanMirce~~~

Dumitru Sor<i? I /

~ţ(

Stănilă Lica ~

3

Secretar de sedintă,

Ion Nicolae
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