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UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
A MUNICIPIULUI Motru

Domnului Primar
MOR.EGA COSTEL COSMIN

in temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea 94/1992 privind
organizarea gi funclionarea Cur,tii de Conturi, republicatS, qi ale pct. 180 din
Regulamentul privind organizarea gi desfrqurarea activitalilor specifice Curfii de

Conturi, precum qi valorificarea actelor rezultate din aceste activitdti, aprobat prin
Hotirdrea plenului Cu(ii de Conturi rr. 15512014, vi transmitem aldturat, pentru

a asigura punerea in execufie, Decizia nr. 68 din 20 octombrie 2020 privind
inliturarea deficientelor constatate $i consemnate in Raportul de audit financiar nr.

31630 din 25.09.2020 incheiat in urma misiunii la UATM Motru qi inregistrat la
Camera de Conturi Gorj sub nr. 1403 din25-09.2020.

Vi precizdm cd in situalia in care, din motive justificate, misurile dispuse
prin decizie nu pot fi realizate qi/sau termenul stabilit pentru ducerea la indeplinire
a mdsurilor este insuficient, aveli posibilitatea de a solicita analizarea acestora prin
formularea unei contestalii, conform prevederilor pct. 204 din regulamentul mai
sus menfionat.

Solulionarea eventualei contestalii la decizie se va face de citre Comisia de

solulionare a contestafiilor constituite h nivelul Cu4ii de Conturi.

Director Camera de Conturi Gorj

Dr. ec. VIOLETA TATARU
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CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI

CAMERA DE CONTURI GORJ

Tdrgu Jiu, Bulevardul Constantin Br6ncuqi nr.47, cod 210188;
Telefon: +(40) 253.216.7 87 ; F ax: +(40) 253.218.933

Website: www. curteadeconturi.ro, E-mail : cceori@rcc.ro

DECIZIA
nr. 68 din 20 octombrie 2020

CONSTATA:

1

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 9411992 privind organizarea Ei

funcfionarea Curfii de Conturi, republicatd qi ale Regulamentulu! privind
orgatizarea;i desfiqurarea activitatilor specifice Curfii de Conturi, piecum gi

valorificarea actelor rezultate din aceste activitili, aprobat prin HotiirArea

Plenului Curfii de Conturi nr. 155129.05.2014, publicat in Monitorul Oficial al

Rom6niei, Partea I, w. 547 din 24 iulie 2014, modificat qi completat prin
Hotiirdrea Plenului Cu4ii de Conturi nr.205131.05.2017, publicat in Monitorul
Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 500 din 30 iunie 2017.

ExaminAnd deficien{ele consemnate in Raportul de audit financiar nr.

31630125.09.2020, incheiat in urma misiunii de audit financiar asuprq contului

anual de execufie bugetard in anul 2019 la Unitatea Administrativ Teritoriali a

municipiutui Motru inregistrat la Camera de Conturi Gorj sub nr.

1403125.09.2020, precum qi obiecliunile formulate qi inregistrate sub nr'
1476/12.10.2020, directorul Camerei de Conturi Gorj,

l. Urmare auditirii situaliilor financiare cu privire la modul de
organizare gi finere la zi a evidenfei patrimoniului, s-au constatat
urmdtoarele:

1.1. Neinregistrarea in evidenla contabilE Ei tehnico-operativI, precum gi in
evidenlele de cadastru qi publicitate imobiliari a unor terenuri din'categoria
piqunilor naturale qi terenurilor neagricole in suprafali de 11,3031 ha apar,tindnd
domeniului privat al unitdtii administrativ - teritoriale. Prin neinrdgistrarea
acestor terenuri nu s-a asigurat completarea qi actualizarea inventarului bunurilor
care alcituiesc domeniul privat al municipiului Motru.

1.2. Nerespectarea prevederilor legale in privinla organizErii qi conducerii
contabilitilii activelor imobilizate, a evidenlei plililor nete de casl qi a



cheltuielilor finanfate din surse bugetare pe structura clasifica]iei bugetare,

potrivit bugetului aprobat, prin inregistrare pe cheltuieli a sumei de 30.269 lei,
reprezentdnd rate achitate pentru achizilionarea echipamentelor/software -
centrald telefonicd.

De asemenea, s-a constatat nerespectarea prevederilor legale iir privin{a
angajErii, ordonanlirii gi plnfii de cheltuieli bugetare pe structura clasificaliei
bugetare, entitatea auditat6 achizilionAnd active fixe corporale atat in anul 2018

cet $i in anul 2019, in mod nelegal din credite bugetare de la sec.tiunea de

funclionare, in condiliile in care nu existau credite bugetare disponibile la
subdiviziunea corespunzitoare din bugetul aprobat, conform prevederilor legale.

Au fost incdlcate prevederile: Legii nr. 27312006 privind finanlelg publice

locale, cu modificirile gi completirile ulterioare: art. 23, alin. (2); T.egea nr.

82/1991 a contabilit5lii, republicat5, cu modificirile gi completirile u{erioare:
art. 9, alin. (l); O.G. nr. 8l/2003 privind reevaluarea gi amortizarea activelor fixe
aflate in patrimoniul instituliilor publice: art. 2 1 Ei 2n2, Legea nr. 18/1991 a
fondului funciar, republicat5, cu modificdrile Ei completlrile ulterioare: art. 33,

art. 44; O.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile qi

completdrile ulterioare: art. 155; O.M.F.P. nr. 286112009 pentru aprobarea

Normelor privind organi zarea qi efectuarea inventarierii elementelor de natura

activelor datoriilor qi capitalurilor proprii, cu modificirile qi completlrile
ulterioare: pct. l, alin. (2),4 alin. (1) qi 5; Legea nr. 711996 a cadastrului 9i a

publicitali imobiliare, republicati, cu modificirile qi completirile ulterioare: art.

l, Ordinul nr. 1.9171 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice' privind
organizarea qi conducerea contabilitElii instituliilor publice, Planul dd conturi
pentru instituliile publice gi instrucliunile de aplicare a acesnlia, cu modificlrile
gi completErile ulterioare; O.M.F.P. nr. 1.79212002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanlarea gi plata cheltuielilor
institufiilor publice, precum qi organizarea, evidenla qi raportarea angajamentelor

bugetare qi legale, cu modific[rile gi completdrile ulterioare.
Descrierea abaterii de la legalitate Si regularitate, prevederile legale

incdlcate, consecinlele economico-f nanciare ale abaterii, persoanele cu atribuyii
in domeniul tn care s-a constatat abaterea, mdsurile luate de entitate in timpul
controlului, sunt prezentate in Procesul verbal de constatare, anexd la Raportul
de audit fnanciar inregistrat la entitatea auditatd sub nr. 31630/25.09.2020 Si la
Camera de Conturi Gorj sub nr. 1403/25.09.2020 (pa4. I - 7).

2. Din verificlrile efectuate privind implementarea standardelor de

control intern managerial s-au constatat pentru anul 2019 urmitoarele abateri:
2.1. La nivelul entitiilii auditate Standardul I 5 Evaluarea sistetnului de

control intern managerial Si Standardului 2 Atribulii, funclii, sarcini nu sunt
implementate constatandu-se cd ROF-ul entitii{ii nu a fost actualizat din anul
2018, fiqele posturilor nu sunt in concordanli cu atribu{iile prevdzute in
regulament.

De asemenea, Standardul 14 Raportare contabild Si financiard este

implementat par,tial, constatAndu-se cE dispozilia privind exercitmea' vizei de
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control financiar preventiv nu a fost acf;alizati din anul 2008 qi nu s-a asigurat
stabilirea,/actualizarea printr-un act administrativ a proiectelor de operatiuni
supuse controlului financiar preventiv in func1ie de specificul entitSlii.

Raportul anual asupra sistemului de control intem managerial la finele
anului 2019, care constituie indicator de performanla pentru conducitorul
entitatii publice, este intocmit formal, frrI a fi suslinut de o autoevaluare a

stadiului implementirii qi dezvolt[rii sistemului de control intem managerial.
2.2. Dn analiza modului de planificare qi realizare a misiunilor de

audit intern pe anul 2019, s-a constatat ci planul de audit public chiar:dacd este

insolit de referatul de justificare prin care se fundamenteazi misiunile de audit
intem cuprinse in auditare, acesta este intocmit formal.

Referatul intocmit de citre auditorul public intern nu cuprinde rezultatele
analizei riscurilor, criteriile luate in considerare gi daci criteriile de selecfie
prezentate concordl cu tipul $i natura misiunilor incluse in plan gi alte elemente

de fundamentare, care trebuie awte in vedere la selectarea misiunilor in auditare.

Responsabilitatea planificlrii activitelii de audit intem revine gefului
compartimentului de audit intem, care trebuie si realizeze planificarea pe baza

riscurilor cu care se confrunt6 entitatea public4 pentru definirea priorit4ilor in
acord cu obiectivele acesteia.

Au fost incdlcate prevederile: O.G. nr. 11911999 privind controlul intem $i
controlul financiar preventiv, cu modificlrile qi completirile ulterioare: art. 4,

alin. (l), qi raportarea angajamentelor bugetare gi legale, cu modificlrile qi

completirile ulterioare; O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intem managerial al entitdfilor publice; Legea nr. 67212002 privind
auditul public intem, cu modifictrrile gi completdrile ulterioare: art.2; H.G. nr.

1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activit{ii de

audit public intem: pct. 2.4.1.4., 2.4.1.5; O.G. nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modific6rile gi completirile ulterioare: art. 129.

Descrierea abaterii de la legalitate Si regularitate, prevederile legale
tncdlcate, consecinlele economico-financiare ale abaterii, persoanele cu atribulii
in domeniul tn care s-a constatat abaterea, mdsurile luate de entitate in timpul
controlului, sunt prezentate in Procesul verbal de constatare, anexd la Raportul
de audit financiar inregistrat la entitatea auditatd sub nr. 3 1630/25.09.2020 Si la
Camerade Conturi Gorj sub nr. 1403/25.09.2020 (pag. 7 - 17).

3. Din analiza modului de stabilire, evidenliere Ei urmirire a incasirii
veniturilor bugetului local al municipiului Motru, s-a constatat cd prin
nerespectarea prevederilor legale privind indexarea anuali a impozitelor gi

taxelor cuvenite bugetului local qi neaplicarea nivelurilor maxime prevdzute de

Codul fiscal, au fost subevaluate veniturile cuvenite bugetului local.

in conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 27312006 privind
finanfele publice locale, autoritSlile administraliei publice locale au competenta
de a stabili gi aproba impozitele qi taxele locale in limitele si in conditiile lesii.



De asemenea, prevederile Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal, instituie
in sarcina autoritSlii publice locale obligafia de a adopta, pAni la data de 30
aprilie a fiecirui an fiscal, o hotilr6re in vederea indexirii sumelor
reprezentAnd impozite qi taxe locale, prin stabilirea cotei impozitelor qi taxelor
c6nd acestea se determinl pe bazd de coti procentualE, precum qi cuantumul
acestora previzute in sumi fixtr, cAnd prin lege se stabilesc limite minime Ei

maxime, precum gi amenzile aplicate
O prevedere sanclionatorie a Codului fiscal se referi la cazul in care

hot6r6rea consiliului local nu a fost adoptatE cu cel pu{in 3 zile lucrltoare ir:rainte

de expirarea exerciliului bugetar, caz in care, in anul fiscal urm[tor, impozitele qi

taxele locale se determini prin aplicarea de c6tre compartimentul de resort din
aparatul de specialitate al primarului, a nivelurilor maxime prevazute de Codul
fiscal, indexate potrivit legii.

S-a constatat ce pentru anul 2019, Consiliul Local al municipiului Motru
nu a indexat cu rata inflaliei (in procent de 1,34%) nivelul impozitelor gi taxelor
locale ;i prin H.C.L. Motnr nr. 186 din 29.11.2018,, a mentinut nivelul aplicabil
in anul 2018, gi nici nu au fost aplicate nivelurile maxime previzute de Codul
fiscal, indexate potrivit legii de citre compartimentul de resort din aparatul
de specialitate al primarului.

Valoarea operaliunilor care constituie abateri din e$antionul analizat este

in sumd totali de 1.272.316 lei qi reprezintl diferenla dintre nivelul impozitului
pe clidiri persoane fizice qi juridice stabilit in conformitate cu prevederile

H.C.L. nr. 186129.11,2018 qi nivelurile maxime prevazute in Codul fiscal,
indexate potrivit legii (1.268.061 lei persoane fizice 9i 4.255 lei persoane
juridice).

Au fost incdlcate prevederile: Legii nr. 27312006 privind finanlele publice
locale, cu modificIrile gi completdrile: art.l6, alin. (2), art.20, alin. (l), lit. b) qi

art. 23, alin. (2), lit. b); Legea w. 21512001 a administraliei publice locale,

republicatE, cu modificlrile qi completlrile, ulterioare: art.27 (in vigoare p6nd la
data de 04 iulie 2019); O.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu

modificirile qi completirile ulterioare: art. 129, art. 155; Legea nr. 22712015

privind Codul fiscal, cu modificlrile qi completlrile ulterioare: art.454, afi.457,
art. 458, art. 460, art. 489, art. 490, art. 491, art. 493; Legea nr. 82ll99l a

contabilitilii, republicatd, cu modificlrile gi completirile ulterioare: art. 9, alin.
(l), O.M.F.P. nr. 112020 pentru modificarea qi completarea Ordinului ministrului
finanfelor publice nr.3.26512019 privind reguli de elaborare de citre instituliile
publice a situaliilor financiare intocmite incepind cu finele trimestrului III al

anului 2019, precum gi de modificare gi completare a altor acte normative in
domeniul contabilitilii instituliilor publice, art. I, alin. (l^2).

Descrierea abaterii de la legalitate Si regularitate, prevederile legale
incdlcate, consecinlele economico-financiare ale abaterii, persoanele cu atribulii
tn domeniul in care s-a constatat abaterea, mdsurile luate de entitate in timpul
controlului, sunt prezentate tn Procesul verbal de constatare, anexd la Raportul
de audit financiar inregistrat la entitatea auditatd sub nr. 3 1630/2 5.09.2020 ;i la
Camera de Conturi Gorj sub nr. I 403/2 5. 09. 20 20 (pag. I 7 - 2 5 ).
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4. Urmare verificdrii modului de urmirire qi incasare a veniturilor
rezultate din concesionarea gi inchirierea unor bunuri din patrimoniul
public/privat al municipiului Motru, precum gi de administrare a acestor
bunuri, s-au constatat urmatoarele abateri de la legalitate qi regularitate ce au

aurt drept consecinli diminuarea veniturilor bugetului local gi denaturarea

datelor raportate prin situaliile financiare.

4.1. Urmare a nerespectirii prevederilor din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executirii lucririlor de construc(ii, republicati, s-a constatat cA o
societate care inilial a fost autorizatl sE construiascl pe o suprafafE de 70 mp, a
efectuat lucrlri de construclii pe o suprafald mai mare decit cea autorizate $i a
refuzat si incheie un nou contract de inchiriere, a fost obligati prin hotir6re
judec6toreascd rlmasi definitivi in ianuarie 2020 la plata sumei de 669.145,29
lei c6tre Primiria Municipiului Motru reprezentdnd chirie pentru suprafa{a de

858 mp ocupate in mod abuziv, pentru perioada noiembrie 20ll - iu4ie 2017,
precum qi la ridicarea construcliilor realizate pe terenul Primdriei Municipiului
Motru.

La data auditului, valoarea chiriei neincasate este de 1.106.467,26 lei, din
care pentru suma de 669.145,29 lei a fost admisi cererea de incuviinlare a

execu6rii silite, insl pentru diferenla de 437.321'97 lei, chirie calculati pentru
perioada iulie 2017 - august 2020, nu a fost efectuat nici un demers pentru
incasarea chiriei, nefiind formulati acliune in instanli pentru recuperarea

acesteia.
Din valoarea toale a chiriei neincasate, pentru suma de 51.249,45 lei s-a

prescris dreptul de incasare, potrivit legii.
De asemenea, s-a mai constatat ci in perioada noiembrie 2011 - august

2020, chiriaqul a efectuat plIli benevole in sumi de 1.185 lei, reprezentdnd chirie
calculati pentru suprafala de 70 mp in cuantum de 10,5 lei pe lun{ actublizati cu
rata inflaliei, qi in mod eronat in evidenfa contabile a primdriei aceaste suma a

fost inregistratE pentru intreaga suprafap construitd de 858 mp, in condiliile in
care contractul de inchiriere era nul de drept prin refurul chiriaqului de a incheia
un alt contract in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. l1 din 31.03.1998.

Av6nd in vedere ci prevederile Codului de proceduri fiscali consacrl
dreptul organelor fiscale de a determina situalia fiscali a contribuabilului prin
stabilirea starii de fapt, ca element al rolului activ al acestor autoritali publice in
exercitarea competentelor care le sunt incredin{ate, s-a constatat inacliunea
organelor fiscale a primlriei Motru in a stabili qi impune clidirea construitii pe o
suprafali de 858 mp ocupatd abuziv, in care societatea desfbEoari activitate de
alimentalie public6.

Dar, Primdria Municipiului Motru a incasat in anul 2019 de la chiriaq,
impozit pe clidiri doar in suml de 1.27 4 lei, calculat pe baza unui raport de
evaluare, in condiliile in care valoarea impozabili determinati de evaluatorul
autorizat este stabilitA doar la o suprafali construiti de 83,84 mp.



4.2. O ahl situalie privind edificarea frrE autorizatie de construire a unor
construclii pe un teren apa4in6nd primiriei Municipiului Motru a fost constatatl

;i in cazul unui contract de concesiune pentru o suprafa!6 de 250 mp.
Inci din luna octombrie 2014, primdria Motru a sanclionat

contravenlional concesionarul pentru ce a executat firi autorizalie de construire
extinderea spaliului comercial, dispunAndu-se totodatA oprirea lucririlor, intrarea
in legalitate sau desfiinlarea dupd caz.

Din anul 2014 qi p6na in anul 2020 primlria Motru a incheiat contracte de

concesiune qi acte adilionale la acestea cu mai mulli agenli economici pentru
aceeagi suprafali de 250 mp, in condiliile in care a constatat deja cI au fost
ridicate constructii ftri autorizagie.

Ultimul concesionar a fost sanclionat contravenlional in august 2016
pentru construirea frr6 autorizalie a unei anexe in suprafall de 15 mp.

Astfel, ci suprafafa totala pe care s-au ridicat construclii frri autorizatie
de construire este de 105,30 mp.

a-In timpul misiunii de audit financiar a fost calculati de cetre" entitatea
auditati lipsa de folosinp a terenului proprietatea Primdriei Municipiului Motru
pentru fiecare concesionar, rezultdnd o pigubire a bugetului local cu. suma de

184.646 lei.
S-a constatat cA pentru doi concesionari, instanla de judecatd.a dispus

deschiderea procedurii falimentului fiindu-le ridicat dreptul de administrare, iar
pentru un altul, instanra de judecatd a dispus inchiderea procedurii falimentului qi

radierea acesteia din registrele in care a fost inregistrati.
Urmare a nelutrrii de mlsuri privind intrarea in legalitate sau desfiinlarea

dupl caz a construcfiile executate Ihri autorizalie de construire pe terenuri
aparlindnd domeniului public/privat al municipiului Motru, bugetul primiriei
Municipiului Motru a fost prejudiciat cu suma de 184.646 lei, reprezent6nd lipsa
de folosinli a terenului in suprafalE de 105,30 mp.

4.3. Pe domeniul public al UATM Motru s-a constatat ce un agent
economic desftqoari activitEti de alimentafie public6 (terasl sezonieri) pe un
teren de 265 mp situat pe domeniul public al localit51ii, in condiliile in care
hotdr6rea consiliului local de acordare a dreptului de superficie a fost atacate t1
instan{6.

Prin raportul de audit financiar inregistrat la Camera de Conturi Gorj sub
nr. 950/30.05.2019 ca urnare a efectuirii misiunii de audit financiar asupra
contului anual de execu(ie bugetari pe anul 2018 la U.A.T.M. Motru gi
valorificat prin Decizia nr.47/05.07.2019, s-a constatat constituirea dreptului de

6

Prin neurmirirea incaslrii veniturilor din inchirieri a fost diminuat gradul
de incasare a veniturilor, Ei implicit imposibilitatea realizdrii execufiei bugetului
de venituri gi cheltuieli in concordanjl cu scopul, obiectivele $i atxibuliile
prevezute in actele normative prin care a fost infiin{ati entitate4 in condiliile in
care la finele anului 2019 au fost inregistrate pl61i restante gi arierate in sumd de
1.591.081 lei.



superficie asupra unei suprafele de 265 mp teren situate in Parcul Central Motru,
suprafali care prin efectul Legii nr. 21311998 privind bunurile proprietate
publicS, republicatd (in vigoare pdni in data de 04 iulie 2019), ulterior O.U.G. nr.
5712019 privind Codul administrativ, face parte din domeniul public al
Municipiului Motru.

Hotirdrea de consiliul local prin care s-a aprobat constituirea dreptului de
superhcie a fost contestat5 de legalitate de Institulia Prefectului, procesul fiind in
deslEqurare Ei potrivit legii pAnA la solu{ionarea cauzei actul atacat este

suspendat de drept.
Potrivit Regulamentului privind organizuea qi funclionarea teraselor

sezoniere din Municipiul Motru, agentul economic nu putea sA desfdqoare

activitate dec6t dupi oblinerea avizului de funclionare qi autorizaliei de

funclionare, dar atAta timp c6t actul de acordare a superficiei este atacat Ei
instanfa nu s-a pronunlat inc5, Primlria Municipiului Motnr av6nd competenta
suspenddrii activitaii.

4.4. Din verificarea efectuatd asupra unui eqantion reprezent6nd venituri
din inchirieri datorate bugetului local al Municipiului Motru, s-a constatat ca

prim6ria Motru nu s-a inscris pe lista creditorilor gi a menfinut nejustificat in
evidenfa fiscala qi contabile debite reprezentdnd chirie teren datorata de un agent

economic pentru care instanla de judecati a dispus inchiderea procedurii
falimentului qi radierea acesteia ince din anul 2014.

UATM Motru nu a putut face dovada depunerii la instan,ti a cererii de

inscriere a creanlei in tabelul creditorilor, insolite de documente justificative din
care sE rezulte debitul pretins, contrar prevederilor legii privind procedura
insolven!ei.

Valoarea creanlelor nefiscale cu care Primtrria Municipiul Motru nu s-a

inscris pAnE la termenul limitl in tabelul creditorilor este de 5.264 lei,
reprezentAnd chirie pentru dou5 terenuri in suprafald de 12 mp fiecare, conform
contractelor de inchiriere.

UATM Motru este in imposibilitatea incasErii acestora, intrucdt a pierdut
calitatea de creditor prin neinregistrarea in tabelul definitiv de creanfe, debitul in
sumi de 5.264lei constituind prejudiciu.

Au fost incdlcate prevederile: Legea nr. 273/2006 privind frnanlele publice
locale, cu modificirile qi completirile: art. 20 alin. ( 1), lit. b) qi art. 23,.alin. (2),
lit. b); O.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modifictrrile qi

completdrile ulterioare: art. 129, art. 155; Legea nr. 28712009 privind Codul civil,
republicatE, cu modificdrile gi completirile ulterioare: art. 14, art.55l, art. 871,
art.872, art. 1.169, art. 1.170, art. 1.349, art. 1.357, art. 1.381, afi.2.523, art.
2.537, art.2.538 9i art.2.540; Legea nr. 5011991 privind autorizarea executilrii
lucririlor de construcfii, republicatS, cu modificdrile qi completirile ulterioare:
aft. l, art.2, art.3, art.26, art.28, art.32, art. 33; Ordinul nr. 839/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50ll99l: art. 59, art.
62; Legea nr. 20712015 privind Codul de proceduri fiscal5, cu modificirile gi

completirile ulterioare: art. 7; Legea rtr. 22712015 privind Codul fiscal, cu
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modificirile qi completirile ulterioare: art. 475; Legea nr. 8512006 privind
procedura insolvenfei, cu modifictrrile qi complet6rile ulterioare (in vigoare pAnI
ladatade25.06.2014): art.5(1)pct. 19, art.7*,aln. (l),(8)qi(9),art.6l,alin.
(1) Ei (3), art. 64, alin. (1), art. 65, alin. (1), (2), Legea nr. 8211991 a

contabilitilii, republicatd cu modificirile Ei completirile ulterioare: art.7, alin.
(1) qi (3) 9i art. 8, alin. (1); Legea nr. 55412004 privind contenciosul
administrativ, cu modificfile Ei completirile ulterioare: art. 3; O.S.G.G. nr.

600/2018 privind aprobarea Codului controlului intem managerial al entiElilor
publice.

Descrierea abaterii de la legalitate Si regularitate, prevederile legale
incdlcate, consecinlele economico-financiare ale abaterii, persoanele cu atribulii
tn domeniul in care s-a constatat abaterea, mdsurile luate de entitate in timpul
controlului, sunt prezentate tn Procesul verbal de conslatare, anexd la.Raportul
de audit financiar inregistrat la entitatea auditatd sub nr. 3 1630/2 5.09.2020 Si la
Camera de Conturi Gorj sub nr. 1403/25.09.2020 (pag. 25 - 43).

5. Din verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind
angajarea lichidare4 ordonan{area qi plata cheltuielilor de capital in anul 2019

s-au constatat pl51i nelegale in sumi de 88.375'50 lei, reprezentAnd studiu de
fezabilitate platit Ei neutilizat de c6tre Primiria Municipiului Motru.

Consiliul Local al Municipiului Motru a aprobat la finele anului 201E

rectificarea bugetului local qi modificarea programului de investilii, fiind
aprobate in trimestrul IV credite bugetare Ei pentru realizare unui studiu de

fezabilitate in valoare 140 mii lei, care nu a mai fost realizat in anul 2018.
in anul 2019, anterior aprobarii Bugetului local al Consiliului Local

Motru, Prim6ria Municipiului Motru a efectuat achizilia directd a docuhentaliei
tehnice: "studiu de fezabilitate construire instalalie pe biogaz in tmtnicipiul
Motru", public6nd in SEAP/SICAP invitalia de participare.

Contractul a fost semnat de cltre ordonatorul principal de credite, doi qefi

de servicii, vizat de legalitate de c6tre compartimentul juridic din cadrul entitdtii
qi totodatd vizat de control financiar preventiv de cdtre Eeful serviciului buget,
fi nanle. contabilitate.

Serviciile prestate au fost facturate in termenul de 30 de zile stabilit in
contract, documentalia executate fiind receplionatd in martie 2019.

Consiliul Local al Municipiului Motru a respins proiectul de hot2irAre

privind aprobarea documentaliei tehnico - economice (faza SF) qi a indicatorilor
tehnico - economici pentru obiectivul "Construire instalalie biogaz", precum qi

aprobarea proiectului "Construire instalalie biogaz" Si a cheltuielilor legate de
proiect prin accesarea de fonduri nerambursabile GRANTUNLE SEE $I
NORVEGIENE 2014 - 2021 in cadrul apelului "Energt Programme in Romdnia"
- schema de finanlare 3 "Energie regenerabild, eficienld energeticd, securitate
energeticd, cre;terea accesului la energie".

Ulterior achiziliei, in data de 25.04.2019 prin hotlrAre de consiliul local a
fost aprobat Bugetul local al Consiliului Local Motnr qi Programul investi{iilor
pe anul 2019 in care a fost prevAzut a se realiza din bugetul local "Studiu de



fezabilitate construire instalayie pe biogaz in municipiul Motru" in valoare 118

mii lei, nefiind prevlzut a se realiza in anul 2019 obiectivul de investilii:
"Construire instalalie biogaz", fiind efectuatl ti plata serviciilor prestate in mai
2019.

Primiria Municipiului Motru a incheiat angajamentul legal pentru
realizarea documentafiei tehnice: "Studiu de fezabilitate construire instalie pe
biogaz tn municipiul Motru" deqi nu era asigurati gi aprobati nici sursa de
finan{are gi nici Programul investi{iilor publice (documentafia tehnici),
contrar prevederilor legale, potrivit cdrora este interzis ordonatorilor de credite
aprobarea unor angajamente legale f?iri asigurarea ca au fost rezervate gi

fondurile publice necesare plii(ii acestora in exerciliul bugetar, angajarea
cheltuielilor trebuie si se faci intotdeauna in limita disponibilului de credite
bugetare.

Au fost incdlcate prevederile: Legea nr. 27312006 privind frnanlele
publice locale, cu modificlrile qi completiirile ulterioare: art. 14, art.20, arI.23,
art.4l, art.41, art.44, art.45, art.46; O.M.F.P nr. 1.79212002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanfarea gi plata

cheltuielilor instituliilor publice, precum qi organizarea, evidenta gi raportarea
angajamentelor bugetare qi legale, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;
O.G. nr. ll9ll999 privind controlul intem qi controlul financiar preventiv, cu
modificlrile qi complet[rile ulterioare: art.5, alin. (1), at. 10, alin. (1-6) gi art.

1l; O.M.F.P nr. 92312014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de

norme profesionale pentru persoanele care deslziqoari activitatea de control
financiar preventiv propriu, republicat, cu modificirile gi completdrile ulterioare:
pct. l-4; H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conlinutul-cadru al
documentafiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii
Iinan{ate din fonduri publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare: art.7,
alin. (7); O.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificlrile gi

completlrile ulterioare: art. 129.
Descrierea abaterii de la legalitate Si regularitate, prevederile legale

tncdlcate, consecinlele economico-financiare ale abaterii, persoanele cu atribulii
in domeniul in care s-a cowtatat abaterea, mdsurile luate de entilate in timpul
controlului, sunt prezentate tn Procesul verbal de constatare, anexd la Raportul
de audit financiar inregistrat la entitatea auditatd sub nr. 31630/25.09.2020 ;i la
Camera de Conturi Gorj sub nr. 1403/25.09.2020 (pag. 43 - 55).

6. Din verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind
angajarea lichidareq ordonanlarea qi plata cheltuielilor cu bunurile Ei serviciile
s-au constatat pl51i nelegale in sumi de 52.299,23 lei reprezentdnd cheltuieli de
executare ca urnare a nepunerii in executare de bunivoie a unei hotdr6ri
judecdtore;ti defrnitivi qi irevocabild, cheltuielile de intrelinere qi penalitifi
calculate pentru intarzierile la plata intrelinerii datorate de cEtre chiria;ii din
blocurile proprietate a Municipiului Motru cltre asocialiile de proprietari.

Urmare litigiului cu operatorul economic care produce Ei distribuie agentul
termic in Municipiul Motru, al cdrui ac{ionar unic este Consiliul Local Motru,
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Prim6ria Municipiul Motru a fost a obligatl de instanla de judecati s6.pl5teasci
subvenlia pentru diferenla de prel intre preful local de referinfi 9i preful plitit de
populalie, precum gi ajutoarele de incilzire pentru persoanele cu venituri mici in
sumd de 1.440.018.50 lei.

Ca urmare a refuzului de a efectua plata de buni voie, entitatea verificati a
fost obligatl la plata cheltuielilor de executare silitd in sum6 de 23.799,23[ei.

De asemenea, tot ca urmare a unor litigii, de aceasti dati cu asociafiile de
proprietari, Municipiul Motru a fost a obligat de instan{ele de judecatl si
pldteascl cheltuielile de intrefinere gi penalitali calculate pentru intdrzierile la
plata intrelinerii datorate de citre chiriaqii din blocurile proprietate a
Municipiului Motru cAtre asocialiile de proprietari in sumi de 26.789,15 lei.

Plata citre asocialiile de proprietari nu a fost efectuatd de buni voie, astfel
cE au fost achitate gi de aceastE datd cheltuieli de executare siliti in sumd de

1.710,85 lei.
Prin decontarea acestor cheltuieli au fost incdlcate principiile unei bune

gestiuni financiare, ale unui management financiar senetos, ale economiei Ei

eficienlei cheltuielilor aqa cum se prevede la art. 5(l) din O.G. ru. ll9ll999
privind auditul intern gi controlul financiar preventiv cu modificdrile gi

completirile ulterioare.
Au fost incdlcate prevederile: Legii nr. 27312006 privind finanlele publice

locale, cu modificirile gi complet6rile ulterioare: art. 3 , art. 4, art. 5, art. 14, art.
22-24, art. 26, art. 49, art. 51, art. 54; O.M.F.P. rc. 1.79212002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanlarea qi plata
cheltuielilor instituliilor publice, precum qi organizare4 evidenta gi raportarea
angajamentelor bugetare qi legale; Legea nr. 13412010 privind Codul de
procedur[ civil6, republicati, cu modificirile qi completirile ulterioare: art.622,
alin. (l-3), art. 666. alin. (l-7), art. 667, alin. (l-2), art. 668, art. 669; O.G. nr.
11911999, privind auditul intem gi controlul financiar preventiv cu modificirile qi

completirile ulterioare: art.2, lit. m), s), art. 5, alin. (l); O.U.G. nr. 5712019
privind Codul administrativ, cu modific5rile ulterioare: art. 155, aft. 499, art.
500; OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intem
managerial al entitililor publice.

Descrierea abaterii de la legalitate Si regularitate, prevederile legale
incdlcate, consecinlele economico-f nanciare ale abaterii, persoanele cu atribulii
in domeniul tn care s-a constatat abaterea, mdsurile luate de entitale in timpul
controlului, sunt prezentate tn Procesul verbal de constatare, anexd la Raportul
de audit financiar inregistrat la entitatea auditatd sub nr. 31630/25.09.2020 Si la
Camera de Conturi Gorj sub nr. 1403/25.09.2020 (pag. 55 - 61).

7. Urmare verificirii modului de acordare a locuinlelor sociale de citre
U.A.T.M. Motnr, din eqantionul selectat, s-a constatat ci prin Hotirarea
Consiliului Local al Municipiului Motru din anul 20I5 a fost aprobat
Regulamentul privind repartizareq inchirierea, exploatarea gi administrarea
locuinlelor sociale din municipiul Motru, lista cu actele justificative pe care
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solicitanlii de locuinle sociale trebuie si le prezinte in vederea analizirii
cererilor, precum ;i criteriile de ierarhizare in repartizarea locuinlelor sociale.

Prin aceiaqi hotit'are s-a aprobat qi constituirea Comisiei cu atribulii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinle sociale,
componenta acesteia, hotdr6re modificati in anul 2016.

Hotir6rea Consiliului Local al Municipiului Motru prin care au fost
aprobate criteriile de repartizare $i criteriile privind categoriile de persoane care
pot beneficia de locuin{e sociale nu a mai fost act:ualizatA din anul 2015, contrar
prevederilor legii privind locuinlele.

Totodati, s-a constatat ci au fost rcpartizate locuinle sociale fEr6 existenta
tuturor documentelor pe care solicitanlii locuinlelor sociale trebuie si le prezinte
in vederea analiz6rii cererilor (declaralii notariale ale solicitantului din care sI
reiese cE nu delin in proprietate sau coproprietate o locuin1d, inclusiv casl de
vacanfe, nu au instrlinat o locuinli dupi I ianuarie 1990, nu au beneficiat qi/sau

nu beneficiaz6 de sprijinul statului in credite qi execufie pentru realizarea unei
locuinle, nu defin, in calitate de chiriag al Consiliului Local Motru, o alti
locuinf6, acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru
fiecare membru de familie major, declaralie notariali din care sd rezulte ci nu
realizeazd venituri, nu oblin venituri din vreo activitate autorizati, in condiliile
legii, precum qi cI nu realizeazd alte venituri decit cele prezentate la dosar).

Au fost incllcate prevederile: Legea nr. 11411996 privind locuin{ele,
republicat5, cu modificlrile Ei completirile ulterioare: art. 43; HG nr. 1.27512000
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicarea
prevederilor Legii locuinlei nr. 11411996:. art.21; OG nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile qi completirile ulterioare: art. 129, alin. (l), (2),
lit. a)-e) qi alin. (7), lit. q).

Descrierea abaterii de la legalitate Si regularitate, prevederile legale
incdlcate, consecinlele economico-financiare ale abaterii, persoane le cu atribulii
in domeniul in care s-a constatat abaterea, mdsurile luate de entitate in timpul
controlului, sunt prezentate in Procesul verbal de constatare, anexd la Raportul
de audit financiar inregistrat la entitatea audilatd sub nr. i 1630/25.09.2020 ;i la
Camera de Conturi Gorj sub nr. 1403/25.09.2020 (pa4. 62 -65).

I. Potrivit prevederilor art. 43, din Legea nr. 9411992, republicattr, qi

ale pct 174 din Regulamentul sus-menlionat,

DECIDE:

l. inliturarea conform prevederilor art.43.lit. c) din lege a
neregulilor in activitatea financiar-contabiH gi fiscalii controlati, astfel:

a) l. Evaluarea qi inregistrarea in contabilitate a terenurilor apa(in6nd
domeniului privat in conformitate cu prevederile legale.
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inregistrarea terenurilor in documentele cadastrale qi actualizarea
inventarului bunurilor din domeniul privat al unitafii administrativ-teritoriale.

2. inregistrarea in evidenla contabilE Ei tehnico-operativA a activelor
fi xe corporale reprezent6nd echipamente/software - centrala telefonicS.

Termen de realizare: 28.02.2021

b) 1. Luarea misurilor necesare pentru actualizare4 implementarea gi

dezvoltarea continue a sistemului de control intem managerial, inclusiv prin
implementarea tuturor standardelor de control intem managerial gi elaborarea
raportului anual sE fie suslinutE de autoevaluarea stadiului implementdrii
sistemului de control intem managerial.

2. Se vor lua mdsuri pentru respectarea prevederilor legale privind
activitatea de audit public intern: planul anual sd fie insolit de referatul de
justificare a modului in care au fost selectate misiunile cuprinse in plan,
analiza riscurilor; elaborarea Ei aprobarea unei proceduri privind efectuarea
misiunilor de audit public intem.

Termen de realizare: 28.02.2021

c) Stabilirea impozitelor qi taxelor cuvenite bugetului local, precum Ei
a amenzilor contravenfionale prevlzute de Codul fiscal pentru anul 2019, la
nivelurile maxime prevdzute, indexate potrivit legii, precum qi urmirirea
incas6rii acestora prin parcurgerea tuturor formelor de executare siliti prevlzute
de lege.

Termen de realizare: 28.02.2021

d) Se vor lua misurile legale de:
l. urmirire gi incasare a veniturilor rezultate din inchirieri de bunuri

pentru chiria datorati in sumi de 437.321,97 lei (mai pufin suma prescrisl)
de societatea comerciali care ocupi abuziv o suprafafi de 858 mp, (perioada
iulie 2017 - august 2020), precum Ei pentru chiria datorati qi dupi aceasta

dati Ei determinarea corecti a situaliei fiscale a acestui contribuabil qi

incasarea sumelor datorate;
2. administrare a domeniului public ai privat al municipiului prin

dispunerea de misuri cu privire la menlinerea sau desfiinlarea construcliilor,
lucririlor gi amenajfilor cu caracter provizoriu executate ilegal, IEri
autoriza{ie de construire gi extinderea verificdrilor asupra tuturor
construcli ilor r ealizate ilegal;

3. respectare a prevederilor Regulamentului privind organizarea qi

funclionarea teraselor sezoniere din Municipiul Motru, potrivit cAruia
operatorii economici nu vor putea desfrqura activitate decdt dupi oblinerea
avizului de funcfionare qi autorizaliei de funcfionare.

Termen de realizare: 28,02.2021
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e) 1. Se vor lua mlsuri de respectare a prevederilor legale privind intocmirea
programului de achizilii publice in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul
viitor care si cuprindi necesitalile de produse, servicii qi lucriri identificate.

2. Inilierea demersurilor pentru aprobarea indicatorilor tehnico
economici qi realizarea obiectivului de investi{ii "Construire instalalie biogaz"
pentru care s-a aprobat studiul "Studiu de fezabilitate construire instalalie pe
biogaz tn municipiul Motru" .

Termen de realizare: 28.02,2021

f) Actualizarea anuali a hotnr6rii consiliului local privind criteriile de
acordare gi de stabilire a ordinii de prioritate la locuinlele sociale destinate
inchirierii, repartizarea gi inchirierea in baza tuturor documentelor justificative
aprobate prin Regulamentul aprobat.

Termen de realizare: 28.02.2021

II. Potrivit prevederilor art 33 alin. (3) din Legea nr. 9411992,
republicati gi ale pct. 174 din Regulamentul sus-menfionat,

DECIDE:

Aplicarea urm6toarelor mlsuri pentru stabilirea intinderii prejudiciilor qi
recuperarea acestora:

a) Stabilirea intinderii prejudiciului qi dispunerea mdsurilor pentru
recuperarea acestui4 reprezentAnd chirie teren pentru care s-a prescris drepful de
incasare, potrivit legii qi inregistrarea in contabilitate a sumelor stabilite.

Termen de realizare: 28.02.2021

b) Stabilirea intinderii prejudiciului qi dispunerea mdsurilor pentru
recuperarea acestuia, reprezentand lipsa de folosinld asupra terenului in suprafali
de 105,30 mp qi inregistrarea in contabilitate a sumelor stabilite.

Termen de realizare: 28.02.2021

c) Stabilirea intinderii prejudiciului gi dispunerea m6surilor pentru
recuperarea acestuia, reprezentdnd chirie neincasatA, urmare neinregistririi in
tabelul definitiv de creanle, inregistrarea in contabilitate a sumelor stabilite.

Termen de realizare: 28.02.2021

d) Stabilirea intinderii prejudiciului qi dispunerea mdsurilor pentru
recuperarea acestuia, reprezent6nd penalitafl de intArziere, cheltuieli de
executare, cheltuielile de intrelinere gi penalitali calculate pentru intarzierile la
plata intrefinerii datorate de citre chiriaqi, plitite de entitate Ei nerecuperate. cu
perceperea de dobdnzi qi penalitali de intdrziere sau majordri de intdrziere, dupi
caz, calcrtlate pentru perioada de cdnd s-a efectuat plata gi pdnd la recuperarea
sumelor, inregistrarea in contabilitate a sumelor stabilite.

Termen de realizare: 28.02.2021
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Pe 16ng[ mdsurile prezentate mai sus, vI rugim sd dispuneli gi orice alte

mdsuri pe care le considerafi necesare pentru remedierea deficienlelor constatate

de Curtea de Conturi in urma ac{iunii de verificare, inclusiv implicarea

compartimentului de audit intem in urm[rirea modului de implementare a
mlsurilor dispuse prin decizie de Curtea de Conturi.

Despre mdsurile luate qi rezultatele oblinute ne vefi comunica la termenele

prevazute pentru realizarea acestor mesuri.
La expirarea termenelor stabilite prin decizie pentru ducerea la indeplinire

a misurilor dispuse, structura de specialitate poate efectua verificarea, frr6 o
notificare prealabild.

ln termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei,
conducdtorul entitali verificate poate depune/transmite contestalie impotriva
unor mlsuri din decizie sau a termenelor stabilite pentru realizarea acestora, la
Camera de Conturi Gorj, din Tdrgu Jiu, Bulevardul Constantin Brdncuqi nr. 47.

Analiza eventualei contestalii se face de cdtre Comisia de solu{ionare a

contestaliilor constituitE la nivelul Curlii de Conturi, in conformitate cu

prevederile pct. 213 din regulamentul men{ionat mai sus.

Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii gi a neurmlririi de

citre conducere a misurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie
infracliune qi se pedepseEte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda qi

dacd fapta a fost s[vdryiti din culpd pedeapsa este amendl conform prevederilor
art. 64 din Legea nr. 9411992 privind organizarea gi funcfionarea Cu4ii de

Conturi, republicatd.
in termen de I 0 zile calendaristice de la data primirii deciziei, avefi

obligativitatea de a prezenta Consiliului Local al Municipiul Motru, o copie de pe

raportul de audit financiar nr. 1403125.09.2020 gi o copie de pe prezenta decizie.
DupE prezentarea,/transmiterea acestora, ne veli informa in scris cu privire

la indeplinirea acestei obligalii.

Director Camera de Conturi Gorj,
DT. ec. VIOLETA TATARU
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INFORMARE,

Subscrisul Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul UATM Motru, prin Sef Serviciu Ec.
Gadau lon si Cons. Juridic lovescu Valeria, va aducem la cunostinta urmatoarele ;

Urmare misiunii de "Audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale
Unitatii Administrativ Teritoriale a municipiului Motru pe anul 2019" misiune desfasurata in perioada
03.08.2020-25.09.2020 de catre Cqmera de Conturi Gorj- Curtea de Conturi a Romaniei au fost
incheiate:

- Nota de conciliere din data de 23.09.2020
- Procesul-verbal de constatare nr. 31630/25.09.2020
- Raportul de audit Jinanciar nr. 317 30/25.09.2020
- Decizia nr. 68/20.10.2020 inregistrata la noi cu nr. 35143/28.10.2020.

Prin pct. I, lit. c) din Decizia nr. 68/2020, adoptat in considerarea conslatarilor mentiondte la
pct. 5.1.4.1. din Raportul de audit, detaliate in Sectiunea l, pct.D, abaterea nr.3, pag. 17-25 din
Procesul-verbal de constatare , s-a retinut cd "impozitele si tarele locale aferente anului 2019, nu au
fost indexate cu rata inflotiei comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice aferenta
anului 2017, stabilita in procent de 1,341% obligatie legala a autoritatii deliberative stabilita de Codul
Fiscal, si nici nu au fost aplicate nivelurile mmime prevazute de Codul Fiscal, infuxate potrivit legii
de catre compartimentul de resort din apdratul de specialitate al primarului ca urmare a nerespectarii
prevederilor legale de afi indexate patw la data fu 30 aprilie sau cel putin 3 zile lucratoare inainte de
expirarea exercitiului bugetar pentru anul fiscol urmator".

De osemenea, s-q decis inlaturarea neregulilor cowtatate prin "Stabilirea impozitelor si taxelor
curenite bugetului local , precum si a amenzilor contraventionale prevazute de Codul Fiscal penftu anul
2019, la nivelurile maxime prevazute, indexate potrivit legii, precum si urmarirea incasarii acestoro
prin parcurgereq tuturor formelor de executare silita prevazute de lege", cu termen de realizare
28.02.2021.

Masura de mai sus presupune ca pana la data de 28.02.2021 sa fie stabilite cu certitudine
diferentele intre nivelul impozitelor si tatelor locale stabilite prin HCL nr.186/2018 si nivelul maxim,
indexat prevazut de Codul Fiscal asa cum a fost modificat prin OUG nr. 111/2018. publicat in
Monitorul Oficial nr. I I I 6/29. I 2.20 I 8.

Aceasta operatiune va fi efectuata de catre creatorul si administatorul programului informatic
SC CENTRUL DE CALCUL SA TG-JIU, la solicitarea oficiala a institutiei.

Dupa emitereo matricolelor cu diferentele de impozite si taxe locale ce urmeaza a fi achitate de
catre contribuabili persoane fizice si juridice, pentnt ca aceste sume sa poata fi incosale , SC
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CENTRUL DE CALCUL SA la solicitareo noostra, va genera titlurile de creanta, respecliv Deciziile de

-impunere pentru toti contribuabilii care datoreaza aceste diferente.
Serviciul ITL va intocmi aceste Dectzii de impunere conform prevederilor Legii 207/2015 prtvind

Codul de Procedura Fiscala , decizii ce urmeaza a Ji comunicate prin posta Jiecarui contribuabil
persoana Jizica si juridica.

Avand in vedere:
- impactul negativ al acestei masuri asupra conlribuabililor persoane fizice si

juridice tinand cont de conditiile economice, sociale, geografice specifice zonei
mono indus tr iale Motru,

- conditiile economice si sociale actuale provocate de pandemia de COVID-|9,
- multiplele facilitati fiscale constand in reduceri, scutiri, amanarL esalonari ,

suspendarea executarii silite , etc. la plata impozitelor si taxelor acordate de catre
Guvernul Romaniei,

- normele legale prevazute de legislatia Jiscala in vigoare precum si fu Codul Civil,
- posibilitatea legala a aprobarii esalonarii platii diferentelor de impozite si tarc

locale de catre Consiliul Local , prin hotarare,
va rugam sa arutlizati si sa decideti in consecinta .

COMP. JURIDIC,
TR. VALERLA VESCU


