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Biroul administrarea domeniului public și privat
Nr. 5127 din 24.06.2020.
Raport de specialitate
În perioada iunie - decembrie 2019 s-a desfășurat inspecția economico
financiară privind activitatea desfășurată de către SC Parc Balneomar SA.
În raportul final inspectorii din cadrul ANAF printre altele au constatat
următoarele:
” In perioada 01.10.2016-20.10.2016 operatorul economic a efectuat
cheltuieli nejustificate constand in achizitii de bunuri si servicii pentru Strandul
Municipal Marghita, care nu era preluat inca in administrare de la proprietar,
acestea reprezentand: reparatii pompa, dezinfectie, executie plinte, reparatii retea
electrica, materiale igienizare, etc.
In data de 17.10.2016 Primaria Municipiului Marghita a emis dispozitia
nr. 515/17.10.2016 cu privire la constituirea comisiei de inventariere in vederea
efectuarii inventarierii si predarea - primirea gestiunii de la serviciul public
comunitar de interes local ”Strand Municipal Marghita”. Referitor la acest
aspect au fost prezentate listele de inventariere a bunurilor care au facut obiectul
predarii-primirii de la serviciul public comunitar de interes local ”Strand
Municipal Marghita”, precum si procesul verbal nr. 8573/21.10.2016 incheiat cu
ocazia finalizarii lucrarilor de inventariere desfasurate, care este semnat
bilateral: de catre comisia de inventariere si gestionar din partea Municipiului
Marghita si de catre SC Parc Balneomar SRL Marghita. Potrivit procesului
verbal nr. 8573/21.10.2016, rezulta ca bunurile din domeniul public si privat al
unitatii administrativ-teritoriale Municipiul Marghita au fost inventariate si au
fost predate catre SC Parc Balneomar SRL Marghita in data de 21.10.2016, data
incheierii acestuia, ca urmare, cheltuielile efectuate de catre societate la bunurile
preluate in administrare, pana la data de 21.10.2016 nu se justifica a fi efectuate

de catre SC Balneomar Parc SRL (forma juridica a operatorului economic la
momentul infiintarii). Precizam ca dupa data de 21.10.2016 operatorul economic
nu a desfasurat activitate, sezonul estival 2016 fiind inchis, iar in acest sezon
estival Strandul Municipal Marghita a functionat in subordinea si coordonarea
U.A.T. Marghita, toate veniturile aferente realizate in anul 2016 fiind venituri
proprii ale Municipiului Marghita. Aceste venituri au fost inregistrate in
evidenta contabila a Municipiului Marghita, Activitatea Economica, in baza
bonurilor fiscale emise de casa de marcat, proprietatea Municipiului Marghita.
Ca urmare s-a constatat ca toate aceste cheltuieli inregistrate in evidenta
contabila a operatorului economic, pana la data de 21.10.2016, in cazul
materialelor consumabile si dezinfectie, acestea fiind inregistrate in evidenta
contabila chiar si dupa aceasta data, dar consumate in sezonul estival 2016, nu
au legatura cu activitatea desfasurata de catre operatorul economic, ele avand
legatura cu functionarea strandului aflat in administrarea Municipiului Marghita,
entitate publica care a realizat in exercitiul financiar 2016 si veniturile aferente.
Cheltuielile nejustificate efectuate de catre societate la bunurile preluate in
administrare privind serviciul public comunitar de interes local ”Strand
Municipal Marghita” pana la data de 21.10.2016 sunt in suma totala de 36.832,3
lei si reprezinta urmatoarele achizitii de bunuri si servicii:
1. Factura nr. 08/04.10.2016 emisa de catre SC Bksct Visuals SRL cu suma
de 1.600 lei, reprezentand montare poarta;
2. Factura nr. 126/04.10.2016 emisa de catre SC Tipografia Autograf SRL
cu suma de 1.470 lei, reprezentand inscriptionare panouri;
3. Factura nr. 7043/07.10.2016 emisa de catre SC Preinstal SRL, cu suma de
917,95 lei, reprezentand materiale sanitare;
4. Factura nr. 09/10.10.2016 emisa de catre SC Bksct Visuals SRL cu suma
de 1.000 lei, reprezentand prestari servicii executat plinte;
5. Factura nr. 116/10.10.2016 emisa de catre SC Julicas SRL cu suma de
2.000 lei, cu mentiunea inscrisa pe factura ”conform contract nr.
106/03.10.2016, care nu a fost prezentat organelor de inspectie
economico-financiara;
6. Factura nr. 189/10.10.2016 emisa de catre PF Winkler Robert cu suma de
2.500 lei, reprezentand reparat, bobinat pompa golire bazin, schimbat
rulmenti pompa;
7. Factura nr. 3/10.10.2016 emisa de catre Magic Pool SRL cu suma de
15.754,50 lei, reprezentand dezimfectant bazine;
8. Factura nr. 678/10.10.2016 emisa de catre SC Maroco SRL cu suma de
3.720 lei, reprezentand achizitie dezimfectant bazine;
9. Factura nr. 152/11.10.2016 emisa de catre Florakatona SRL in suma de
1.584 lei, reprezentand achizitie flori;
10. Factura nr. 987/18.10.2016 emisa de catre II Balog Ioan, in suma de 288
lei, reprezentand cherestea brad;

11. Factura nr. 401/19.10.2016 emisa de catre SC Mokkati Exim SRL cu
suma de 285 lei, reprezentand usa lemn;
12. Factura nr. 401/19.10.2016 emisa de catre SC Mokkati Exim SRL cu
suma de 122 lei;
13. Factura nr. 315/20.10.2016 emisa de catre SC Insert Sistem SRL cu suma
de 3.258 lei, reprezentand realizare retea electrica cu impamantare;
14. Factura nr. 943/04.11.2016 emisa de catre SC Smart Distribution SRL cu
suma de 2.332,85 lei, reprezentand materiale de igienizare si curatenie
(100 role saci) care s-au trecut direct pe cheltuieli, fiind consumate in
sezonul estival.
Au fost încălcate prevederile art. 5, alin. 1) din O.G. nr. 119/1999
republicata, actualizata, privind controlul intern si controlul financiar preventiv,
potrivit carora, ”persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul
public au obligaţia să realizeze o buna gestiune financiară prin asigurarea
legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficientei în utilizarea
fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public”.
În vederea corectării deficienței constatate a fost dispusa ca masura:
refacturarea sumelor inregistrate in evidenta contabila a operatorului economic,
in conturile de cheltuieli, reprezentand bunuri si servicii, care nu au legatura cu
activitatea desfasurata de catre SC Parc Balneomar SRL, respectiv recuperarea
acestora de la persoanele vinovate sau de la Municipiul Marghita, institutie care
a administrat strandul in sezonul estival 2016. ”
Suma sus menționată a fost facturată municipiului Marghita de către SC
Parc Balneomar SA dar s-a refuzat plata de către biroul de contabilitate
Prin adresa nr. 29 din 2 aprilie 2020 a societății înregistrată la Primăria
Marghita sub nr. 2852 din 03.04.2020 societatea economică a solicitat sprijinul
autorității locale în vederea posibilității plății acestei sume sau în identificarea
persoanelor vinovate pentru plata acestei sume.
Având în vedere cele prezentate, în baza art. 129 alin. 2 lit. c și d, din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, propun aprobarea unei hotărâri de consiliu privind constituirea unei
comisii mixte formată din angajați ai Municipiului Marghita, consilieri locali și
membri ai Consiliului de administrație al societății pentru analiza cheltuielilor
efectuate în cursul lunii octombrie 2016, analiza posibilității plății acestei sume
sau identificarea persoanelor vinovate pentru plata acestei sume.
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