ANCHETE BIROUL TERITORIAL PLOIEȘTI 2012
ANCHETA PRIMARIA GLODEANU SARAT BUZAU - martie 2012
Domnul I.C. ne-a sesizat în privinţa posibilei încălcări a prevederilor art. 50 şi art. 52 din
Constituţia României privind protecţia persoanelor cu handicap şi dreptul persoanei vătămate de o
autoritate publică, de către PRIMĂRIA COMUNEI GLODEANU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU, DIRECŢIA
GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU, INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BUZĂU şi
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PLOIEŞTI.
În acest sens, petentul susţine faptul că deşi s-a adresat în repetate rânduri Primăriei
Comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău sesizând încălcarea drepturilor sociale ale copilului său persoană cu handicap grav, nici până la data depunerii cererii la instituţia noastră, nu i s-a
soluţionat situaţia cu care se confruntă.
Totodată, petentul arată că din luna iulie 2011 nu a mai primit indemnizaţia de însoţitor
pentru fiica sa, persoană cu handicap grav şi în ciuda numeroaselor demersuri, Primăria Comunei
Glodeanu Sărat nu ia măsuri concrete pentru rezolvarea situaţiei disperate în care se află această
familie.
Urmare a demersurilor întreprinse de instituţia noastră, respectiv în urma anchetei efectuate
la Primăria Comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău de către experţii Biroului Teritorial Ploieşti al
instituţiei Avocatul Poporului în data de 13.03.2012, i s-au comunicat petentului următoarele:
Obiectivul anchetei a fost verificarea măsurilor concrete luate de primarul Comunei Glodeanu
Sărat, judeţul Buzău în vederea alocării unor sume din bugetul local pentru plata drepturilor
persoanelor cu handicap grav.
Din partea Primăriei Comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, am discutat cu domnul
primar Neculai Stoica, doamna Paula Bratu, inspector în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială
şi domnul Marian Costea, inspector în cadrul Compartimentului Contabilitate.
În urma discuţiilor purtate cu privire la situaţia reclamată de petent, domnul primar ne-a precizat
faptul că aceasta este cunoscută la nivelul instituţiei pe care o coordonează însă pentru anul 2011,
deşi au fost efectuate toate demersurile necesare, nu au fost alocate sume suficiente de la bugetul
de stat şi bugetul Consiliului Judeţean Buzău, aşa cum prevede Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Totodată, domnul primar ne-a menţionat faptul că pentru plata drepturilor persoanelor cu
handicap grav, aferente anului 2011, din bugetul local al Comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău,
nu au fost alocate sume cu această destinaţie, luându-se în considerare precedentele anilor
anteriori când au fost alocate sume pentru plata retroactivă a acestor drepturi de la bugetul de
stat, prin rectificările bugetare de la sfârşitul anilor respectivi.
De asemenea, reprezentanţii Primăriei Comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău ne-au
specificat că deşi prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96/16.11.2011 s-a procedat la
rectificarea bugetului de stat pentru anul 2011, Comunei Glodeanu Sărat nu i-au fost alocate
fonduri pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap grav, fapt atestat şi de Instituţia
Prefectului Judeţul Buzău.
Prin adresa din 20.12.2011, Instituţia Prefectului Judeţul Buzău a transmis Primăriei
Comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău că urmare a solicitării Ministerului Administraţiei şi
Internelor din data de 15.12.2011 privind necesarul de fonduri, până la sfârşitul anului 2011,

pentru protecţia drepturilor persoanelor cu handicap, această instituţie a comunicat pentru comuna
Glodeanu Sărat un necesar de 121 mii lei.
D.G.F.P. Buzău a comunicat Primăriei Comunei Glodeanu Sărat faptul că a solicitat
Ministerului Finanţelor Publice, prin adresa din 08.12.2011, suplimentarea sumelor defalcate din
taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea salariilor şi indemnizaţiilor asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav, iar prin adresa din 15.12.2011, Primăria Comunei Glodeanu Sărat a
transmis către D.G.F.P. Buzău faptul că înregistrează restanţe la plata acestor drepturi, începând
cu luna iulie 2011, în sumă totală de 112.000 lei.
La momentul efectuării anchetei, respectiv data de 13.03.2012, inspectorul Marian Costea
din cadrul Compartimentului Contabilitate, a solicitat prin adresa nr. 1610, Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Buzău să i se comunice rezultatul demersurilor efectuate de această instituţie
încă din data de 08.12.2011 la Ministerul Finanţelor Publice, în vederea suplimentării sumelor
defalcate din TVA pentru finanţarea acestor cheltuieli.
Cu privire la răspunsul primit din partea D.G.F.P. Buzău, reprezentanţii Primăriei Comunei
Glodeanu Sărat, judeţul Buzău vor proceda la informarea Biroului Teritorial Ploieşti al instituţiei
Avocatul Poporului, la momentul primirii informaţiilor solicitate.
În urma numeroasele demersuri efectuate la Primăria Comunei Glodeanu Sărat, judeţul
Buzău, la Instituţia Prefectului Judeţul Buzău, la Consiliul Judeţean Buzău, precum şi la Direcţia
Generală a Finanţelor Publice Buzău, în şedinţa Consiliului Local al Comunei Glodeanu Sărat,
judeţul Buzău, din data de 29.02.2012, s-a discutat şi aprobat prin H.C.L. nr. 5, alocarea sumei de
200.000 lei din bugetul local al comunei, cu destinaţia plăţii indemnizaţiilor de însoţitor ale
persoanelor cu handicap grav de la nivelul acestei unităţi administrativ-teritoriale, astfel încât
pentru anul 2012, alături de sumele primite de la bugetul de stat, sunt asigurate fondurile necesare
plăţii acestor drepturi.
Totodată, Primăria Comunei Glodeanu Sărat ne-a precizat faptul că pentru perioada
ianuarie-iunie 2011 şi decembrie 2011 v-au fost achitate integral aceste drepturi, iar pentru lunile
ianuarie şi februarie 2012, aceste drepturi au fost achitate integral, urmând ca pentru întreg anul
2012, finanţarea să fie făcută atât din fondurile alocate din bugetul local al comunei, respectiv
suma de 106.000 lei, cât şi din fondurile alocate de la bugetul de stat pentru anul 2012, respectiv
suma de 139.000 lei.
Referitor la perioada iulie 2011-noiembrie 2011, Primăria Comunei Glodeanu Sărat,
judeţul Buzău efectuează demersuri la instituţiile abilitate pentru deblocarea fondurilor de la
bugetul de stat şi alocarea către Comuna Glodeanu Sărat a sumei necesare plăţii indemnizaţiilor de
însoţitor pentru persoanele cu handicap grav.
Anchetă la Primăria comunei Lipăneşti, în data de 9 martie 2012.
Doamna M. A. s-a adresat Biroului Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului
sesizând o posibilă încălcare a art. 44 si art. 52 din Constituţia României, privind dreptul de
proprietate privată şi dreptul persoanei vătămata de o autoritate publică de către PRIMĂRIA
COMUNEI LIPĂNEŞTI, judeţul Prahova.
Petenta sesizează faptul că soţul său (în prezent decedat) a solicitat Primăriei comunei
Lipăneşti reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie şi eliberarea titlului de
proprietate pentru suprafaţa de 5000 m.p. teren ce a aparţinut numitei P. A. În calitate de
moştenitor testamentar.

Deşi a întreprins numeroase demersuri personale atât la Primăria comunei Lipăneşti, cât şi la
alte instituţii abilitate, până la momentul depunerii petiţiei la instituţia noastră, cererile nu au fost
soluţionate.
În vederea clarificări aspectelor sesizate instituţia noastră a întreprins demersuri la
PRIMĂRIA COMUNEI LIPĂNEŞTI, judeţul Prahova, la INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL PRAHOVA
– Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi la
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR.
Pentru clarificarea aspectelor sesizate, în temeiul art. 22 din Legea nr.35/1997, privind
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, s-a dispus efectuarea unei anchete, care a avut loc în data de 9 martie 2012 la Primăria
comunei Lipăneşti.
În urma demersurilor întreprinse şi în urma acestei anchete au rezultat următoarele:
Domnul M. N. (în prezent decedat) a depus mai multe cereri de reconstituire : în baza Legii
nr. 18/1991, în baza Legii nr. 247/2005 şi în baza Legii nr. Legii nr. 169/1997.
Urmare acestei anchete, cererile au fost discutate în şedinţa Comisiei locale de fond funciar
Lipăneşti din data de 14.03.2012, una dintre aceste cereri fiind admisă în ceea ce priveşte
reconstituirea suprafeţei de 2.500 m.p., pentru restul terenului până la 5.000 m.p. (respectiv
suprafaţa de 2500 m.p.) numitul M. N. figurează ca moştenitor conform Certificatului de moştenitor
prezentat de acesta.
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FEDERALCOOP nu a prezentat documentele pe care le deţine pentru teren sau autorizaţii de
construire.
Pentru definitivarea situaţiei, Comisia locală de fond funciar Lipăneşti va înainta către
Comisia judeţeană de fond funciar Prahova, spre validare, anexa 6, însă în vederea întocmirii
acestei anexe este necesară efectuarea unei ridicări topografice a suprafeţei de teren. Pe baza
acestei ridicări topometrice se vor configura suprafeţele de teren care aparţin numitului M. N.,
precum şi suprafaţa de teren pe care este amplasată o construcţie din panouri metalice ce aparţine
FEDERALCOOP.
În consecinţă, urmare a demersurilor întreprinse de instituţia Avocatul Poporului, au fost
soluţionate cererile de reconstituire a dreptului de proprietate, fiind propusă validarea pentru
suprafaţa de 2500 m.p.

