
S Tighina"

D5 2019

ACT

"Cu referire la ancheta de serviciu iniliatd
prin ordinul iS iS nghtua nr. 52 din 0j.04.2019"

i de serviciu si i irea Comisiei

inbazaordinului iS tS Tighina nr.52 din 03 .04.2019 ,,,Cu privire la inilierea

anchetei de serviciu Si sttspendarea temporard a domnului Gheorghe Sucitu" a fos

iniliat[ ancheta de serviciu in vederea eluciddrii circumstanlelor utilizdrii

mijloacelor bdnegti alocate Oe iS iS fignina pentru construclia pavilionului O.S.

Hirbova! destinat pentru odihna populaliei, construttinbazd de contract de cdtre

muncitorii O.S. Hirbov6! gi i.I ,,Alexandru Antoci". in acest sens a fost instituitd

comisia in urmdtoarea componenld:

pregedinte - inginer fond forestier Ion Malanca;

membrii comisiei:

specialist resurse umane Rodica Mitzac;

inginer regenerarea pddurii Oxana Rusnac;

- contabil Irina Istrati;

- adjunct al qefului O.S. HirbovS! Alexandru Costefchi;

- contabil O.S. HirbovS! Rita $ereper.

2. lmprejurdrile cazului stabilite de Comisie

in perioada 03.04.2019 - 03.05.2019 comisia in componenla sus-menfionat6 a

efectuat ancheta de serviciu in cadrul c[reia au fost stabilite urmdtoarele

imprejurdri:

2.1,

La datade 15.04.2014 cu nr. de inr. 388 la Administralia iS iS Tighina a

parvenit demersul qeftilui O.S. Hirbov6! dlui Gh. Sucitu (Anexa Nr. 1' 1 fi16) prin

care s-a solicitat alocarea unei cantitdri de lemn rotund pentru necesitdlile

intreprinderii, pentru construirea pavilionului pentru odihna popul$ei pe teritoriul

,, O'''
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O.S. Hirbovdf, trupul de pddure "Pddurea lui Carp ", parcela 45, subparcela H, qi

anume:

1. Lemn de gater specii moi - 4,65 m3;

2. Lemn de construcfie specii moi - 3,0 m3;

3. Manele specii tari - 2,14 m3;

4. Lemn de construcfie specii moi - 14,0 m3.
in demersul sus-vizat s-a indicat cd lucrdrile de construcfie vor fi efectuate

fErd platd de cdtre paza silvicd din cadrul O.S. Hirbov6!.
Directorut iS iS Tighina dl Gh. Apostolachi a aplicat pe demersul sus-vizat

rezolulie avind urmltorul conlinut:,,De inclus pe ordinea de zi la urmdtorul

consiliu de administralie ".

Conform p. 3 din procesul-verbal nr.3 din 22.04.2014 a qedin{ei Consiliului
de Administralie at iS iS Tighina (Anqxa Nr. 2" 3 file) a fost examinat demersul

prvind amenajarea Ei confeclionarea unui pavilion pentru recrearea populafiei cu

amplasarea lui in O.S. HirbovS!, raportorul fiind directorul iS iS Tighina dl Gh.

Apostolachi Ei qeful O.S. Hirboval dl Gh. Sucitu. in urrna examinirii, a fost

acceptatd confeclionarea pavilionului pentru odihna populaliei in O.S. Hirbovdf,

conform demersului dlui Gh.Sucitu Nr.388 din 15.04.2014.

2.2

La datade 30.04.2014 Administralia iS iS fignina remite scrisoare de

intenfie pe numele domnului Alexandru Antoci (Anexa Nr. 3, I fi16), prin care il
informeazd despre acceptarea construirii pavilionului ca o construclie temporard,

lard a avea trdsdturi qi statut de un bun imobil.

La rindul sdu, dl Alexandru Antoci depune la Administralia iS iS Tighina

rispuns nr. de inr. 44611 din 06.05.2014 (Anexa Nr. 4. 1 fi15) prin care acceptd

construclia pavilioinului inbazd de contract Ei solicitd specificarea in contract a

drepturilor ;i obliga{iunilor reciproce.

2.3.

La datade 12.05.2014 intre iS iS fignina Ei i.t ,,Alexandru Antoci" este

incheiat contractul nr. 130/1 cu privire la construc{ia temporard a pavilionului cu

dimensiunile 11 ,7 m. X 8,9 m., care nu are caracter de imobil in ocolul silvic

HirbovS{, trupul de pddure "Pddurea lui Carp ", parcela 45, supbarcela H (Anexa

Nr. 5. 1 fi15).

Conform p. 1.1 al acestui contract, iS iS Tighina a asumat obligafia de a

aloca urmdtoarele materiale de construclie :

1. Lemn de construclii specii tariFr-2,7 m3, in sumd de 1032,63
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2. Lemn de construclii specii moi Pl-10,0 m3, in sum[ de 4335,0 lei;

3. Lemn de construcfii specii diverse -2,2 m3, in sumd de 1365,42\ei;

4. Lemn de gater specii moi Pl -3,5 m3, in sumd de l517 ,25lei;
5. Manele specii tari2,14 m3, in sumd de 898,59 lei.

Surna totald a materialelor de constructie alocate constituie 9148.89 lei.

La rindul sdu, i.I. ,,Alexandru Antoci"qi-a asumat obligalia de a aloca

urmdtoarele materiale de construc(ie:

1. Lambru din lemn -100,0 m2,in sum6 de 14000,0 lei;

2. Jigl6 din metal -100,0 mZ,in sumd de 9500,0 lei;

3. Teracotd pentru podea -115,0 m2,in sumd de I1500,0 lei;

4. Clei pentru teracotA -50,0 saci, in sumd de 3250,0 lei.

Suma totald a materialelor de constructie alocate constituie 38250.0 lei

Conform prevederilor contractului sus-vizat - lucrdrile de construcfie urrnau

sd fie efectuate nemijlocit de iS iS fignina cu surse proprii, in perioada

12.05.2014-30.06.20t4. Responsabil pentru efectuarea lucrdrilor in termen a fost

numit6 iS iS Tighina, iar la finisarea lucrdrilor de cdtre p[rlile contractante trebuia

sd fie intocmit un act de constatare.

in contract s-a stipulat expres cd pavilionul construit devine proprietatea iS

is tighina.

TotodatS, inbaza contractului a fost intocmit Calculul plelii de loca{iune ce

urna a fi achitata de i.I. ,,Alexandru Antoci" pentru anul 201 4 - 72lei lzi qi pentru

anul 201 5 - 78 leilzi. (Anexa Nr. 6. 2 file).

3. Constatdrile Comisiei
3.1.

in ur-a verificirilor in teren, comisia in componenfa sus-menfionat6 a

constatat cd pavilionul destinat pentru odihna popula{iei a fost construit chiar in

fala restaurantului "Vdndtorul" in Parcela 45 Ml , dar nu in parcela 45 H aqa cum

este previzut in contract.

Astfel s-au incdlcat prevederile contractuale despre locul construirii

pavilionului, fapt ce condilioneazd extinderea litigiilor pe teritoriul O.S.

Hirbov6t.(,Anexa Nr.7. I fi15).

Totodatd, s-a stabilit cd pavilionul reprezintd o constucJie capitalS qi strins

legatd de pdmint, efectuatS pe o fundafie din beton, de-fapt intrune;te toate

trdsdturile unui bun imobil.



Dat fiind acestui fapt, la construclia pavilionului urmau a fi oblinute mai

multe acte pennisive qi autorizdri eliberate de organe de resort, dup6 cum urmeazd:

- Certificat de Urbanism;

- Avizul sanitar privind repartizarea lotului de pdrnint pentru construcfie;

- Avizul Sanitar privind procesul verbal de examinare a proiectului;

- Avizul Inspecliei Ecologice Anenii Noi de acordare a terenului pentru

amplasare qi proiectarea obiectului;
- Actul de inspectare pentru indeplinirea cerinlelor privind protecfia mediului qi

folosirea rafionald a resurselor naturale, eliberat de Inspec{ia Ecologicd Anenii
Noi;

- Avizul pentru oblinerea certificatului de urbanizm la proiectare, eliberat de

Serviciul Proteclie Civil6 gi Situafii Exceplionale.

- Ridicdrile in plan gi alte lucrdri topografice.

- Permisiunea scrisd a Agenfiei ,,Moldsilva" pentru construclia pavilionului.

ins6. nici unul din actele sus-mentionate de-fapt nu aU fost solicitate si nu au

fost eliberate pind la Fi in cursul construirii pavilionului.

TotodatS, intucit pavilonul reprezintd un bun imobil - acesta urma a fi
inregistrat ca atare in registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate dupd iS iS
Tighina, insi o astfel de inregistrare nu a fost efectuatS.

3.2.

La verificarea bonurilor de lucru s-a constatat cd la data de 30.05.2014 a

fost inchis primul bon de lucru sub nr. 221-05 (Anexa Nr.8. 1 fi15) in care este

indicat confeclionarea pavilionului pentru odihna populafiei, lucrarea a fost

efectuatd ftrdplatd, de cdtre Mihail Panfa. Acest bon de lucru este eliberat de dl

Gh. Sucitu, fiind indicate materialele consumate in sumd de 9148,89 lei, qi anume:

1. Lemn de construcfii specii tariFr-2,7 m3, in sumd de 1032,63 lei;

2. Lemn de construcfii specii moi Pl-l0,0 m3, in sumd de 4335,0 lei;

3. Lemn de construcfii specii diverse -2,2 m3, in sumd de 1365,42 lei;
4. Lemn de gater specii moi Pl -3,5 m3, in sumd de 1517,25 lei;
5. Manele specii tari2,l4 m3, in sumd de 898,59 lei.

Materialele utilizate la construcfia pavilionului au fost luate de la seclia de

prelucrare a lemnului Nr.3 a O.S. Hirbovdf, fiind ardtate gi in raportul cu privire la

miqcarea producliei forestiere in luna mai a anului 2014 (Anexa Nr.9. 2 file).

in contextul celor relatate qi conform analizei bonului de lucru - pavilionul a
fost luat la evidenld in luna mai a anului 2014, cu toate cd documentar rezultd cd" a

fost construit doar pe jumdtate qi fiind folosite materialele lemnoase de construcfie

alocate de iS iS tigtrina conform contractului.
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3.3.

in luna iunie 2Ol4 este efectu atd adoua parte a lucrdrilor de construc[ie

(Anexa Nr 10. 1 filp) unde sunt indicate materialele de construcfie alocate de i.l.

,.Alexandru Antoci" in sumi de 38250,0 lei, qi anume:

l.Lambru din lemn-100,0 m2, in sumd de 14000,0 lei;

z.[igl[ din metal-100,0 m2, in sumd de 9500,0 lei;

3.Teracotd pentru podea -115,0 m2,in sumd de I1500,0 lei;

4.Clei pentru teracot6-50,0 saci, in sumd de 3250,0 lei.

Materialele sus-enumerate sunt alocate prin factura seria/nr. XA 3908454

din 02.06.2014, fumizor fiind t.I. ,,Alerandru Antoci" i.l. ,,Al.Antoci", iar

benificiarut iS iS Tighina.

Materialele au fbst primite de dl Gh. Sucitu qi indicate in actul de trecere la

pierderi a materialelor ( Anexa Nr.l l. 3 file).

3.4.

La data de 30.06.2014 Comisia in componenfa qefului O.S. Hirbovdl dlui

Gh. Sucitu, qefului-adjunct al O.S. Hirbovdf dlui A. Costefchi, maistrul secliei de

prelucrare a lemnului Nr.3 dlui M. Panfa qi contabila dna O.S. HirbovSl Rita

$ereper - au intocmit actul de primire a lucrdrilor de construcfie a pavilionului

pentru odihna popula{iei din O.S. Hirbovdf, trupul de pddure ,,Pddurea lui Carp"
parcela 45 suparcela t{. (Anexa Nr. 12, 1 fi15).

in acest context este de menfionat ci din conlinutul l[muririlor depuse de dl

A. Costelchi gi dna Rita $ereper - aceste persoane declard cE nu au participat

efectiv la primirea lucrSrilor de construcfie a pavilionului, actul de primire a fost

semnat de dumnealor in birou. Cit priveqte procesul-verbal de punere in funcliune

a mijloacelor fixe - dl A. Costelchii a declarat cd semn6turd de pe acest proces-

verbal nu ii aparline gi cE de-fapt este contrafbcuti, ceea ce provoaci dubii

rezonabile asupra veridicitdfii faptelor reflectate in procesul-verbal vizat. Nu este

clard necesitatea contrafacerii semndturii, cine qi cu ce scop anume a contrafbcut-

o.

Tot la data de 30.06.2014 este intocmit Procesul-Verbal Nr. 00000019 cu

referire la punere in funcliune a mijloacelor fixe - Pavilionul pentru odhihna, cu

num6rul de inventar 4497. (Anexa Nr. 13. 1 fi16).

3.5.

Este de menfionat faptul cd in cadrul anchetei de serviciu s-a efectuat un

studiu cu privire la calculul qi achitarea plalilor pentru localiunea pavilionului

conform contractului nr 130/l din 12.05.2014 de c6tre i.l.,,Ale*andru Antoci".
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Conform documentaliei contabile - in anul 2014 a fost achitatd suma de

1872,0lei; in anul2015 a fost achitata suma de 390,0 lei; in anul 2016 s-a achitat

156,0 lei, iar in anul 2017 au fost achitali 3068,10 lei. Analizind sumele achitate

anual pentru localiunea pavilionului uqor putem deduce cite zile din fiecare an a

fost utilizat acest pavilion.

in cadrul intrevederilor cu dl Alexandru Antoci, dumnelui a refuzat sd dea

oricare explicalii in scris despre alocarea materialelor lemnoase de construcfie din

parteais iS Tighina, dar in mod verbal declar[ cd nu a primit nici un fel de

material lemnos de construc{ie de la Eeful O.S. HirbovSl dl Gh. Sucitu qi precum ci
dumnealui personal a avut grijd qi a construit pavilionul cu fo(ele proprii.

La fel este de menlionat c[ a fost inaintatd scrisoare cStre IC$P

,,Inmacoproiect" SRL pentru efectuarea expeftizei construcfiei pavilionului , insd

din motive necunoscute p6nd la momentul de fa!6 nu a parvenit nici un rispuns.

4. Concluzii

in urma analizei qi totalizirii imprejurSrilor descrise mai sus, Comisia constatd un

Eir de incdlcdri admise la construc{ia Ei utilizarea pavilionului destinat pentru

odihna populaliei de pe teritoriul O.S.HirbovS[, gi anume:

l. Pavilionul a fost construit in alt loc, decit cel prevdzut in contract;

2. Pavilionul reprezintS o constuclie capitald qi strins legatd de pSmint, efectuatd

pe o fundafie din beton, de-fapt intruneqte toate trisdturile unui bun imobil;

Pavilionul ca qi construcfie capitalS a fost construit in lipsa actelor permisive Ei

de autorizare, stabilite de legislalia in vigoare, dupd cum urmeaz6:

Lipseqte Certificatul de Urbanism;

LipseEte Avizul sanitar privind repartizarea lotului de pdmint pentru

construclie;

Lipseqte Avizul Sanitar privind procesul verbal de examinare a proiectului;

Lipseqte Avizul Inspecfiei Ecologice Anenii Noi de acordare a terenului pentru

amplasare qi proiectarea obiectului;

Lipseqte Actul de inspectare pentru indeplinirea cerin{elor privind protecfia

mediului gi folosirea rafionalS a resurselor naturale, eliberat de Inspecfia

EcologicS Anenii Noi;

Lipseqte Avizul pentru oblinerea certificatului de urbanizm la proiectare,

eliberat de Serviciul Proteclie CivilS qi Situafii Excepfionale.

Lipsesc ridicdrile in plan Ei alte lucrdri topografice.
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6.

7.

5

8.

- Lipseqte permisiunea scrisd a Agenfiei ,,Moldsilva" pentru construcfia

pavilionului.

4. Existd dubii rezonabile c[ materialele de construclie in suma de 9148,89 lei
alocate de iS iS fignina pentru construclia pavilionului au fost utilizate contrar

destinafiei qi in alte scopuri.

Pavilionul nu este utilizatAe iS iS tigtrina qi popula{ie, deoarece nu este

asigurat accesul liber gi nestingherit cdtre acest pavilion;

Beneficiarul unic qi efectiv al pavilionului este i.I. ,,Alexandru Antoci"
Actul de predare-primire a pavilionului a fost intocmit ftrd participarea efectivd

la procedeul preddrii-primirii a unor membri a Comisiei de predare-primire

(A.Costelchi qi R.$ereper)

in procesul-verbal de punere in funcliunea pavilionului ca gi mijloc fix - este

contraftcutS semndturd lui A.Costelchi.

9. Pavilionul nu este inregistrat in registrul bunurilor imobile cu drept de

proprietate dupd iS iS Tighina;

1O.in cadrul iS iS Tighina nu este asiguratd evidenfa utilizarii efective a

pavilionului de cdtre i.I. ,,Ale*andru Antoci" qi plalii de locafiune pe care acesta

datoreazdis iS Tighina;

Pregedinte - ing. f. f.

membrii comisiei- s.r.u.

membru - ing. r. p.

membru - contabil

membru -adjunct al qefului o.s. HirbovS!

membru - contabil o.s. Hirbov6!

Ion Malanca;

Rodica Mirzac;

Oxana Rusnac;

Irina Istrati;

Alexandru Costefchi;

Rita $ereper.
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