Scandal la Camera de Conturi
Călărași:
Se
încearcă
acoperirea unui prejudiciu de
jumătate de milion de euro!
Redacția noastră va sesiza
parchetul competent!
Situație explozivă la Camera de
Conturi Călărași, în urma derulării
unui control privind gestionarea
resurselor publice, pentru perioada
stării
de
urgență,
de
către
Consiliul Județean Călărași.
Într-o fază preliminară, cei doi auditori delegați cu
efectuarea controlului, Viorel Loloț și Daniel Dumitrescu, au
constatat că reprezentanții Consiliului Județean Călărași au
cheltuit, nelegal, suma de aproximativ 500.000 de euro,
aceasta fiind înregistrată drept prejudiciu adus bugetului
public.

Marius Silviu Culea, directorul Camerei
de Conturi Călărași, nu a putut coordona
respectivul control, fiind rudă cu
directorul Direcției Dezvoltare și
Relații Externe din cadrul Consiliului
Județean Călărași, un individ condamnat

la pușcărie.

Directorul adjunct al Camerei de Conturi Călărași, Daniel

Constantin, și-a prezentat demisia în data de 12 iunie 2020,
deși fusese numit în acest post cu două zile în urmă, prin
Ordinul nr. 1639/10.06.2020. Astfel, nici Daniel Constantin nu
a mai putut fi desemnat drept coordonator al controlului
efectuat la Consiliul Județean Călărași. Urmare acestui fapt,
Marius Culea, prin adresa nr. 630/12.06.2020, cere
Departamentului VI din cadrul Curții de Conturi a României să
nominalizeze o altă persoană care să coordoneze și să
valorifice constatările celor doi auditori, Viorel Loloț și
Daniel Dumitrescu.

Răspunsul îl primește în data de 15
iunie 2020, însă ședința de analiză
a proiectului de raport este
efectuată tot în ziua de 12 iunie,
drept coordonatoare fiind desemnată
Elena Vasilescu, în calitate de șef
serviciu. Abuzul este unul evident.
Chestionat în legătură cu acest aspect, Marius Culea a avut
următoarea reacție:

Nu sunt împuternicit să comunic nimic oficial. Pentru un
punct de vedere oficial, adresați-vă la București,
serviciului de comunicare. Am înțeles ce vă interesează.
Adresați-vă serviciului de comunicare.

Procesul-verbal

al

ședinței

de

analiză

a

proiectului

Raportului de control întocmit la UATJ Călărași are același
număr de înregistrare ca și adresa emisă de Marius Culea, în
calitate de director al Camerei de Conturi Călărași, către
Departamentul VI al Curții de Conturi a României. Ori vorbim
de o eroare materială, ori de un fals grosolan.

Întrebat despre această situație, unul dintre auditori, Viorel
Loloț a fost extrem de lapidar:

Nu știu de ce vorbiți cu mine, nu am voie să vorbesc cu
presa.
Cum vă explicați că adresa emisă către Departamentul VI
al Curții de Conturi are același număr de înregistrare
ca și raportul de analiză?
Nu știu. O să mă uit și eu și văd despre ce este vorba.
Dar cel mai bine este să-l întrebați pe domnul director,
dacă poate să vă răspundă.
L-am întrebat.
Eu nu știu aspectul ăsta.

Constatările celor doi auditori, Viorel Loloț și Daniel
Dumitrescu, sunt explozive. Controlul a vizat modul de
gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență,
în cadrul Consiliului Județean Călărași. Pentru prevenirea și
combaterea infectării cu coronavirus, Consiliul Județean
Călărași a procedat la rectificarea bugetului propriu, alocând
următoarele sume:

1.500.000 lei, pentru dotarea Spitalului Municipal
Oltenița
153.000 lei pentru personalul din servicii sociale
500.000 lei pentru realizarea unor lucrări la stația de
tratare a apei din Lehliu Gară

În perioada stării de urgență, Consiliul Județean Călărași a
încheiat mai multe protocoale de asociere cu Inspectoratul de
Jandarmi Județean Călărași și cu Inspectoratul pentru Situații
de Urgență Județean Călărași. Inspectoratul de Poliție
Județean Călărași, reprezentat de cms. șef. Marian Iorga, a
refuzat să semneze un astfel de protocol.

Protocolul care avea ca obiect
dotarea de către Consiliul Județean
Călărași cu materiale de protecție
împotriva infecției cu coronavirus
și transmiterea, cu titlu gratuit,
spre folosință, către IPJ Călărași,
nu este leagal câtă vreme în cauză
e incident Ordinul MAI 53/2017,
privind acceptarea donațiilor,
darurilor manuale, comodatelor și
sponsorizărilor, ne-au delarat
reprezentanții IPJ Călărași.

Echipa de audit a reținut că nu
există prevederi legale care să
permită
sau
care
să
oblige
Consiliul Județean Călărași să
acorde, gratuit, echipamente de
protecție
către
angajații
Inspectoratului
de
Jandarmi
Județean Călărași și Inspectoratul
pentru
Situații
de
Urgență
Călărași.
În concluzie, acordarea, fără plată, a măștilor de protecție,

mănușilor și dezinfectanților către Inspectoratul de Jandarmi
Județean Călărași și Inspectoratul pentru Situații de Urgență
al Județului Călărași, este nelegală, se arată în Raportul de
audit.

Spre exemplu, în data de 16.04.2020, Consiliul Județean
Călărași a achiziționat 200 de litri de dezinfectant, pe bază
de alcool,denumit Klintesiv, la un preț de 80 de lei/litru, de
la un chioșc din București, cu un singur angajat, cu sediul
social în strada Ritmului, nr. 16. Prețul uzual este de 15
lei/litru.

Aceeași încălcare flagrantă a legii și folosirea în mod
nelegal a banilor publici sunt constatate și în cazul

protocoalelor de asociere între Consiliul Județețean Călărași
și Protopopiatele Călărași, Lehliu și Oltenița. Consiliul
Județean Călărași a procedat la predarea, cu titlu gratuit, de
măști achiziționate din bani publici, către reprezentanții
lăcașurilor de cult.

45.000 de măști medicinale a achiziționat Consiliul Județean
Călărași în condițiile în care avea obligația legală de a
asigura echipamente de protecție doar pentru proprii angajați.
Mai mult, Consiliul Județean Călărași a distribuit echipamente
de protecție și către UAT-urile din județ, valoarea medie a
acestora fiind de 1.700 lei.

Primăria Fundeni, spre exemplu, a achiziționat numai
combinezoane de protecție în valoare de 57.000 lei. Achiziția
a fost efectuată la data de 9.04.2020. Aceeași instituție a
achiziționat măști de protecție în sumă de 54.000 lei, la data
de 6.04.2020.

Se reține, astfel, că s-a prejudiciat bugetul Consiliului
Județean Călărași, numai în acest caz, astfel:

61.094 lei reprezentând valoarea măștilor de protecție,
mănușilor și dezinfectanților, echipamente predate IJJ
Călărași și ISU Călărași
31.808 lei reprezentând contravaloarea măștilor predate
către Protopopiatele Călărași, Lehliu și Oltenița
10.602 lei reprezentând contravaloare măști predate ADI
Ecoaqua
120.000 lei reprezentând suma virată Inspectoratului
Școlar județean Călărași în vederea achiziționării de
tablete
140.000 lei reprezentând contravaloarea măștilor de

protecție distribuite UAT-urilor

1.500.000 lei a dat Consiliul Județean Călărași către UATM
Oltenița, pentru dotarea Spitalului Municipal Oltenița.

Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a
motivat că suma este necesară Spitalului Municipal Oltenița
câtă vreme acesta este spital suport pentru tratarea
pacienților cu coronavirus.

Alocarea sumei a fost făcută la data de 26.03.2020, în vreme
ce Spitalul Municipal Oltenița a fost declarat spital suport
Covid la data de 7.04.2020. Alocarea sumei s-a făcut pe baza
unei adrese cu nr. 6518/25.03.2020, emisă de Primăria Orașului

Oltenița, dar care nu este înregistrată la Consiliul Județean
Călărași. Cel mai probabil, adresa emisă de PM Oltenița a fost
înaintată în timpul controlului reprezentanților Camerei de
Conturi.

Spitalul Municipal Oltenița se află în subordinea Primăriei
Municipiului Oltenița.

Același lucru a fost constatat și în cazul repartizării sumei
de 500.000 lei către UAT Lehliu Gară pentru realizarea unor
lucrări la stația de tratare a apei. Suma de 500.000 lei nu a
mai fost virată în conturile UAT Lehliu Gară.

Alexandru Botezatu, rugat să aibă un punct de vedere, ca
reprezentant al Consiliului Județean Călărași în raport cu
presa, a avut o reacție halucinantă:

Nu știu ce să vă spun.
Dar cine ar putea să ne spună un punct de vedere?
Habar nu am!

Constatările celor doi auditori, Viorel Loloț și Daniel
Dumitrescu, au fost îngropate de Elena Vasilescu, în calitate
de șef serviciu, într-un proces-verbal de analiză efectuat la
o dată când aceasta nu putea avea această calitate.

Elena Vasilescu motivează legalitatea
alocării acestor fonduri prin faptul că

respectivele hotărâri ale Consiliului
Județean Călărași nu au fost atacate, la
instanța
de
contencios,
de
către
Instituția Prefectului. Lucru absolut
scandalos!
În una dintre concluzii, tot aceasta, încercând să acopere
acest prejudiciu uriaș constatat de cei doi auditori, afirmă:

…Abaterile descrise par a fi indisciplină
contabilă, pentru care s-ar impune recomandări

financiar-

Desigur, singura recomandare este
aceea
de
a
sesiza
parchetul
competent, în acest caz, câtă vreme
faptele de mai sus PAR a fi, mai
degrabă, un cumul de infracțiuni!

