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SPITALUL JUDETEAN BUZAU
Domnului director general,
dr.Dobos Musat
-n conformitate cu prevederile Legii de
anizare şi funcţionare a Curţii de Conturi a
âniei nr.94/1992;
>-''}''Şiii;\ompletul constituit în baza art. 31(1) litera
...
examinat "Raportul de control" în care
sun prezentate constatările în legatură cu
situ tia contului de executie întocmit pentru
adi ltatea SPITALULUI JUDETEAN BUZAU.
In consecinţă, completul a pronunţat
INCHEIEREA nr.41/04.07.200S prin care a
dispus

DESCĂRCAREADE GESTIUNE
pentru activitatea desfăşurată de instituţia pe
care o conduceţi în gestionarea resurselor
financiare şi a patrimoniului public pe anul
2004.
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Anexat

vă înaintăm

încheierea nrA1/04.07.2005,

emisă

prevederilor art.31, alin.(2) din Legea nr.94/1992,
modificată şi completată

conform

republicată,

prin-Legea nr. 77/2002.
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CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI
CAMERA DE CONTURI BUZAU
DIRECTIA DE CONTROL FINANCIAR ULTERIOR

INCHEIERE NR. 41
04 iulie 2005
Completul format din:
1. POPESCU MARIAN
2.TALPAN MIRCEA
3.IFRIM TUDOR

- directorul Directiei de control financiar
ulterior a Camerei de Conturi Buzau
- directorul adjunct al Directiei de control
financiar ulterior a Camerei de Conturi Buzau
- controlor financiar in cadrul Directiei de
control financiar ulterior a Camerei de
Conturi Buzau

La sedinta participa domnul Tanasescu Stefan, procuror financiar pe
langa Camera de Conturi Buzau.
Pe rol: reexaminarea raportului de control nr. 13712005, întocmit ca
urmare verificării contului de execuţie, a bilanţului contabil încheiat pe
anul 2004 la Spitalul judeţean Buzău, judeţul Buzău, precum şi a celorlalte
documente cuprinse în dosar, de către Ion Bogdan, Nicolae Viorica şi
Sandu Marcela, controlori financiari, în baza dispoziţiilor act. 30, alin.(2)
din Legea nr. 94/1992, republicată, modificată şi completată prin Legea nr.
7712002, privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi şi a
delegaţiilor nr.ll, 14 şi 1612005.
Examinând raportul, completul
CONSTATĂ:

1. Deoarece masurile dispuse prin decizie au fost indeplinite iar
prejudiciile constatate sunt recuperate asa cum se arata in sentinta
Tribunalului Buzau nr.152120 mai 2005 sunt intrunite condiţiilor prevăzute
de Legea nr.94/1992, republicată, modificată şi completată prin Legea
nr.77/2002 de obţinere a descărcării de gestiune, a ordonatorului de
credite, pentru exerciţiul bugetar supus verificării.
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Faţă

de cele reţinute, completul, în baza prevederilor act. 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
judetean Buzau, judeţul Buzau pentru exerciţiul bugetar al anului 2004 .
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 04.07.2005
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