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                                    PROIECT   DE    HOTĂRÂRE   

   

          Privind  scoaterea din evidenta contabila, cont 473-decontari din operatiuni 

in curs de clarificare, a sumei de 1060598,66 lei , reprezentand   sume  restituite 

catre OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia  

 

          Consiliul local al comunei Frâncesti, întrunit în şedinţa ordinară  in data  31 

octombrie 2022, la care participă un numar de __ consilieri din  totalul de 15 in 

functie; 

     Văzând ca prin HCL nr. 62/2022, domnul consilier Vlădescu Ion a fost ales 

presediunte de sedinta; 

   Avand in vedere: 

 -Referatul de aprobare prezentat de  către domnul Paraschiv Daniel Florin  prin 

care se propune  scoaterea din evidenta contabila, cont 473-decontari din 

operatiuni in curs de clarificare a sumei de 1060598,66 lei prin intocmirea notei 

contabile, inregistrat sub numarul 10636 din 12.10. 2022; 

-  Raportul compartimentului de specialitate prin care se propune initierea unui 

proiect de  hotarare privind scoaterea din evidenta contabila, cont 473-decontari 

din operatiuni in curs de clarificare a sumei de 1060598,66 lei prin intocmirea 

notei contabile10635 din 12.10. 2022; 

        -Avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  ___/__.10.2022; 

       - Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  ___ 

din __.10.2022 ; 



        - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul  

___/ .__10.2022;  

     -raportul de avizare a legalitatii proiectului  de hotarare inregistrat sub numarul  

____/    .10. 2022, intocmit de secretarul general al  comunei  Frâncesti; 

   -  Decizia   nr. 30 din 29.08.2016 a Camerei de Conturi Vâlcea care decide la 

Sectiunea I, litera i) ,, Inregistrarea in evidenta contabila a entitatii a sumei 

restituite catre OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia,,respectiv 1.060.598,66 

lei. 

   - Raportul Camerei de Conturi Vâlcea privind modul de ducere la indeplinire a 

masurilor dispuse prin decizie, intocmit in data de 17 decembrie 2019, unde se 

precizeaza,, Cu Nota Contabilă nr. 39/28.12.2016, suma restituita catre OIR 

POSDRU Regiunea Sud – Vest Oltenia a fost inregistrată in evidenta contabila, 

contul 473; 

    -  Adresa  Directiei Natională Anticoruptie- Serviciul Teritorial Pitesti, 

inregistrată sub numarul 6029/03.07.2019, prin care s-a comunicat  Ordonanta din 

4 iunie 2018 emisa in dosarul penal nr. 25/P/2012, prin care se dispune clasarea 

cauzei ; 

    In conformitate cu prevederile: 

- OMF nr. 1917/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 

conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de  conturi pentru institutiile 

publice si instructiunile de aplicare a acestuia,publicat in Monitorul oficial nr. 1186 

din 29  decembrie 2005; 

  -Legii nr. 82/24.12. 1991 a contabilitatii , cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

  - art.129 a l i n .(2)lit. b) si alin. (4) lit. a) , a l i n ( 1 4 )  din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   

- prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proces 

verbal nr. 10638 din 12.10.2022 privind anuntul nr. 10637/ 12.10.2022; 

-  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 266 alin. 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală;  

     In temeiul  art. 87 alin. 5), art.106 alin. 3), art.129, alin. (2) lit. b, alin. 4) lit. b), 

art. 133 alin. 1, art. 136 alin.1, art.139 alin.(3) lit.a)coroborat cu art.196 alin. (1) lit. 



a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Consiliul local Frâncesti, cu un numar de __ voturi ,, 

pentru,, 

                                                HOTARAȘTE : 

           ART.1. Se aprobă scoaterea din evidenta contabila, cont 473-decontari din 

operatiuni in curs de clarificare, a sumei de 1060598,66 lei , reprezentand   sume  

restituite catre OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia , pentru care nu exista 

hotarare definită  de identificare si stabilire persoane vinovate. 

           ART.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se va 

realiza de către Biroul Financiar Contabil  din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului.  

         ART.3. Secretarul comunei Frâncesti, judetul Valcea va aduce la cunostiinta 

publica prezenta hotărâre,  prin afisare la sediul institutiei si pe pagina proprie la 

rubrica Monitorul oficial local, si o va  comunica : 

-  Instituției Prefectului - Judetul Vâlcea, în vederea exercitării controlului cu 

privire la legalitate 

-  Primarului Comunei Frâncesti 

 -Biroului Financiar Contabil și Achiziții Publice.  

      

 

 INITIATOR PROIECT,                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

     PRIMAR                                             SECRETAR GENERAL COMUNA  

DANIEL FLORIN PARASCHIV            ELENA GABRIELA LAZĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primaria  comunei Frâncesti 

 Judetul Vâlcea 

Nr. 10636  din  12.10.  2022 

 

 

 

                                          REFERAT DE APROBARE 

          Privind scoaterea din evidenta contabila, cont 473-decontari din operatiuni in 

curs de clarificare a sumei de 1060598,66 lei prin intocmirea notei contabile. 

         Prin raportul compartimentului Contabilitate,Buget, Finante din cadrul 

Primariei Frâncesti s-a propus initierea unui proiect de hotarare cu privire la 

scoaterea din evidenta contabila, cont 473-decontari din operatiuni in curs de 

clarificare a sumei de 1060598,66 lei prin intocmirea notei contabile, avandu-se in 

vedere urmatoarele : 

     Prin procesul  verbal de constatare incheiat la data de 29.07.2016,  de catre 

reprezentantii Camerei de Conturi Vâlcea, ca urmare  a actiunii de audit financiar 

efectuat la  UATC  Frâncesti, au constatat ca UATC Frâncesti nu a inregistrat in 

contabilitate  suma de 1.060.598,66 lei,  restituită catre OIR POSDRU Regiunea 

Sud- Vest Oltenia pentru implementarea proiectului POSDRU/53/6.1/g/19288,, 

Dezvoltarea unei economii sociale de tipul intreprindere socială pentru 

comunitatea rroma,, ca urmare  a constatii unor nereguli asupra modului de 

indeplinire. 

   Prin  decizia nr. 30 din 29.08.2016  transmisa de Camera de Conturi Valcea, ca 

urmare  a actiunii de audit financiar efectuat la  UATC  Frâncesti s-a dispus masura 

inregistrarii in contabilitatea U.A.T.C Francesti, in contul 473- decontari din 

operatiuni in curs de clarificare a sumei de 1060598,66 lei, suma alocata pana la 

momentul efectuarii verificarilor,  pentru proiectul “Dezvoltarea unei economii 

sociale de tipul intreprindere socială pentru comunitatea rroma” ; 

- DNA-Serviciul Teritorial Pitesti, cu adresa inregistrată la Primaria Frâncesti sub  

nr 553 din 25.01. 2016, comunica inceperea urmaririi penale “in rem” cu privire la 

infractiuni  prevazute de Legea 78/2000, in cadrul implementarii proiectului 

mentionat anterior; 



- Cu adresa inregistrată la Primaria comunei Frâncesti, sub numarul 6029  din  data 

de 03.07.2019, este  comunicata Ordonanta emisa de procuror sef in cadrul 

Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Pitesti in dosarul penal nr. 

25/P/ 2012 prin care se comunica incetarea urmaririi penale /clasarea cauzei cu 

privire la infractiuni  prevazute de Legea 78/2000, in cadrul implementarii 

proiectului mentionat anterior; 

      Intrucat nu au fost identificate si stabilite persoane vinovate, si nici cuantumul 

sumei de recuperat pe baza unei Hotarari judecatoresti definitive, propun scoaterea 

din evidenta contabila, contul 473-decontari din operatiuni in curs de clarificare a 

sumei de 1060598,66 lei  prin intocmirea notei contabile. 

     Fata de cele prezentate vă propun analizarea si avizarea proiectului de hotarare 

in forma prezentată. 

 

 

 

 

 

                                                     PRIMAR, 

                                 DANIEL FLORIN PARASCHIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 

   JUDETUL VALCEA  

NR.10635  DIN 12.10.2022 

 

                                                          

 

                                  RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

          Cu privire la  scoaterea din evidenta contabila, cont 473-decontari din 

operatiuni in curs de clarificare a sumei de 1060598,66 lei prin intocmirea notei 

contabile. 
 

     Avand in  vedere  Procesul   verbal de constatare incheiat la data de 29.07.2016,  

de catre reprezentantii Camerei de Conturi Vâlcea, ca urmare  a actiunii de audit 

financiar efectuat la  UATC  Frâncesti, s-a constatat ca UATC Frâncesti nu a 

inregistrat in contabilitate  suma de 1.060.598,66 lei,  restituită catre OIR 

POSDRU Regiunea Sud- Vest Oltenia pentru implementarea proiectului 

POSDRU/53/6.1/G/19288,, Dezvoltarea unei economii sociale de tipul 

intreprindere socială pentru comunitatea rroma,, ca urmare  a constatii unor 

nereguli asupra modului de indeplinire. 

       Prin  decizia nr. 30 din 29.08.2016  transmisa de Camera de Conturi Valcea, ca 

urmare  a actiunii de audit financiar efectuat la  UATC  Frâncesti s-a dispus masura 

inregistrarii in contabilitatea U.A.T.C Francesti, in contul 473- decontari din 

operatiuni in curs de clarificare a sumei de 1060598,66 lei, suma alocata pana la 

momentul efectuarii verificarilor,  pentru proiectul “Dezvoltarea unei economii 

sociale de tipul intreprindere socială pentru comunitatea rroma” ; 

        Directia Natională Anticoruptie -Serviciul Teritorial Pitesti, cu adresa 

inregistrată la Primaria Frâncesti sub  nr 553 din 25.01. 2016, comunica inceperea 

urmaririi penale “in rem” cu privire la infractiuni  prevazute de Legea 78/2000, in 

cadrul implementarii proiectului mentionat anterior; 

       Cu adresa inregistrată la Primaria comunei Frâncesti, sub numarul 6029  din  

data de 03.07.2019, este  comunicata Ordonanta emisa in dosarul penal nr. 25/P/ 

2012 de procurorul  sef din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul 

Teritorial Pitesti, prin care se dispune  clasarea cauzei cu privire la infractiuni  

prevazute de Legea 78/2000, in cadrul implementarii proiectului mentionat 

anterior; 



 

       Intrucat nu au fost identificate si stabilite persoane vinovate, si nici cuantumul 

sumei de recuperat pe baza unei Hotarari judecatoresti definitive, propun scoaterea 

din evidenta contabila, contul 473-decontari din operatiuni in curs de clarificare a 

sumei de 1060598,66 lei prin intocmirea notei contabile. 

 

   

                                                 INSPECTOR  SUPERIOR 

                                                 ANTONIE LUMINITA 
 


	- art.129 alin.(2)lit. b) si alin. (4) lit. a) , alin(14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

