
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Mihai Busuioc, Președintele Curții de Conturi a României 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992) Încheierea nr.        

66/05.11.2018; Decizia nr. 20/08.05.2018 

 

Stimate Domnule Președinte, 

Prin Hotărârea 43/2020 din 14.02.2020, Tribunalul Alba a respins acţiunea în           

contencios administrativ formulată de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială        

Municipiul Alba Iulia, în contradictoriu cu pârâtele Curtea de Conturi a României și Camera              

de Conturi Alba, prin care UAT Alba Iulia a contestat concluziile unui raport al Camerei de                

Conturi din anul 2018, referitor la modul în care au fost cheltuite fondurile publice. 

În fapt, în anul 2014, Serviciul Poliție locală a municipiului Alba Iulia a achiziționat o               

mașină utilizare specială – autospecială dotată cu rampă luminoasă și acustică (n.r. – girofar),              

Stație portabilă și omologare RAR + montaj. În fapt, a fost achiziționat un Volkswagen              

Touareg care avea printre specificațiile tehnice obligatorii următoarele: -sistem audio cu           

minim 8 incintă acustică, touchscreen color cu diagonala de minim 15 cm, sistem de camere               

video (minim 4), sistem de navigație integrat cu touchscreen color cu diagonala de minim 15               

cm (probabil să nu se rătăcească în Alba Iulia deși, teoretic, Poliţia Locală Alba Iulia nu are ce                  

să caute în alt oraș), climatronic cu 4 zone și tapiserie și volan de piele (se știe că pielea de                    

polițist local e sensibilă). 

Specificațiile tehnice ale sirenei, girofarului și stației de emisie nu au fost instalate pe              

mașină nici după doi ani de la achiziționarea acesteia iar mașina a fost transferată unui               

serviciu din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a fost dată în folosința exclusivă               

a primarului municipiului Alba Iulia, domnul Mircea Gheorghe Hava. 
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Astfel, primarul municipiului Alba Iulia a folosit mai mulți ani un luxos autovehicul             

de teren marca Volkswagen Touareg, înmatriculat cu numărul AB 10 WPA, care a fost              

achiziționat cu destinație pentru misiunile Poliției locale. 

Inspectorii Camerei de Conturi Alba au descoperit faptul că Primăria Alba Iulia nu a              

putut justifica cu documente consumul a circa 380 de litri de carburant folosit pentru              

deplasările efectuate de autoturismul de serviciu al primarului Mircea Gheorghe Hava. În anul             

2017, s-a achiziţionat cantitatea de 5.464,14 litri combustibil în sumă de 30.526,09 lei, din              

care, cantitatea de 2.245,53 litri în sumă de 11.000 lei, a fost achiziţionată cu bonuri valorice                

de carburant, iar cantitatea de 3.218,53 litri în sumă de 19.523,09 lei a fost achiziţionată pe                

baza de bonuri fiscale decontate prin casieria unităţii şi înregistrare în contabilitate, aşa cum              

rezultă din procesul-verbal de constatare. De asemenea, din valoarea totală de 19.526,09 lei au              

fost efectuate cheltuieli în cuantum de 1.507,87 lei cu vignete şi taxe de drum, rezultând astfel                

că în anul 2017 a fost cheltuită suma de 18.018,22 lei cu consumul de carburant ce a fost                  

achiziţionat de bază de bonuri fiscale. Toate acestea au fost constatate și în hotărârea pe fond                

a Tribunalului Alba. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 192 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă Curtea de Conturi a României a sesizat organele de urmărire penală privind             

săvârșirea infracțiunilor de deturnare de fonduri publice și abuz în serviciu în urma             

constatării făcute la UAT Alba Iulia? 

2. Dacă Curtea de Conturi a României a constatat modul ilegal în care sunt utilizate              

autospecialele Serviciului de Poliție Locală a municipiului Alba Iulia? 

3. Dacă Curtea de Conturi a României a constatat existența și a altor prejudicii în urma               

controalelor efectuate la UAT Alba Iulia? 

4. Dacă s-a recuperat prejudiciul produs de UAT Alba Iulia? 
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Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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