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SERVICIUL TERITORIAL BACĂU                                                  

                                                                                                                        Verificat 
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                                                                                         Conform art.328 alin1. C.pr.pen. şi art.222 
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                                                                                                                 Procuror şef serviciu, 
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RECHIZITORIU 

Anul 2020,  luna decembrie, ziua 21 

  

(….) – procuror din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul 

Teritorial Bacău;  

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus 

privind pe inculpații: 

Popescu Mihail, cercetat pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă 

funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe 

deosebit de grave, prev. de art.132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) 

C.pen., cu referire la art. 309 Cpen., cu aplic. art. 5 Cpen.; 

Lazăr Ioan, (....), (....), cercetați pentru comiterea infracţiunii de complicitate la 

abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos 

necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 al.1 Cpen rap. la art.132 

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 309 Cpen., 

cu aplic. art. 5 Cpen.; 
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EXPUN URMĂTOARELE: 

 

I. Situaţia de fapt 

 

Situația de fapt pe scurt 

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că ocazionat de derularea procedurii 

de achiziție publică având ca obiect achiziția de servicii de proiectare, lucrări de 

construcție și furnizare echipamente medicale pentru realizarea proiectului 

,,Amenajarea blocului operator din cadrul SJU Neamț în incinta Centrului Medical 

(....) SRL,,  organizate de Consiliul Județean Neamț – între inculpaţii Popescu Mihail 

– șef al Biroului Achiziții din cadrul Consiliul Județean Neamț, autoritate contractantă, 

Lazăr Ioan – manager al beneficiarului Spitalul Județean de Urgență Neamț și 

inculpații (....) și (....), în calitate de reprezentanți ai SC (....) SA București, a intervenit 

o înțelegere prealabilă pentru desfășurarea procedurii de achiziție publică în scopul 

favorizării acesteia pentru a  participa la procedură în calitate de unic ofertant, 

urmărind astfel obținerea unui folos material necuvenit constând într-o diferență 

considerabilă de preț între prețul de achiziție de la producător al echipamentelor 

medicale și cel de furnizare al acestora în cadrul contractului.  

Pentru realizarea acestui scop, reprezentantul autorității contractante, 

beneficiind de sprijinul reprezentantului unității beneficiare, inculpatul Lazăr Ioan, a 

permis implicarea reprezentanților SC (....) SA –inculpații (....) și (....) – atât la 

întocmirea documentelor premergătoare organizării procedurii, cât și la activitățile 

specifice procedurii de achiziție organizată de Consiliul Județean Neamț. 

Astfel, reprezentanții SC (....) SA -(....) și (....) - au participat la întocmirea 

Reactualizării studiului de fezabilitate din data de 27.11.2012 prin alegerea firmei 

care l-a întocmit și a tuturor colaboratorilor acesteia și prin stabilirea prețurilor din 

devizul estimativ atașat studiului, inclusiv a echipamentelor medicale și dotărilor. 

Această solicitare de reactualizare a studiului de fezabilitate a reprezentat practic 

inițierea proiectului și o parte a înțelegerii dintre reprezentanții autorității 
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contractante Consiliul Județean Neamț, ai beneficiarului Spitalul Județean de Urgență 

Piatra Neamț și ai liderului de asociere al ofertantului câștigător SC (....) (....) SA de 

a achiziționa echipamente medicale și dotări diverse, de valoare mare, care să le 

asigure realizarea unui profit considerabil în mod facil și rapid. 

         Reprezentanții SC (....) SA au contribuit la stabilirea prețului estimativ al 

procedurii fără nicio bază, după propriul interes, operând modificări ale devizului 

estimativ atașat studiului de fezabilitate, care să permită autorității contractante 

alegerea tipului de procedură cel mai avantajos în realizarea scopului propus – 

respectiv cerere de ofertă. 

 În baza înțelegerii prealabile cu reprezentanții beneficiarului și ai SC (....) SA, 

funcționarul public din cadrul Biroului de Achiziții al Consiliului Județean Neamț a 

dispus, cu încălcarea prevederilor legale ale OUG 34/2006, organizarea procedurii  

de  achiziție publică pentru achiziția de servicii de proiectare, lucrări de construcție și 

furnizare echipamente medicale prin procedura cererii de ofertă, procedură ce 

prevede termene scurte, ce făceau imposibilă pregătirea unei oferte de către alți 

operatori economici raportat la complexitatea contractului.  

Prin stabilirea obiectului achiziției ca fiind exclusiv contract de proiectare și 

execuție lucrări și aplicarea procedurii cerere de ofertă raportat la pragul valoric 

prevăzut de lege pentru acest tip de contract, deși obiectul complex al achiziției viza 

și furnizarea de echipamente și dotări în valoare de 12.643.698,19 lei (echivalentul a 

2.889.790 euro), care reprezenta aproximativ 60 % din valoarea contractului, 

furnizarea acestor produse fiind independentă de lucrări, s-a urmărit restricționarea 

accesului la procedură al altor operatori economici, în realizarea scopului înțelegerii 

cu reprezentanții operatorului economic SC (....) SA. 

În esență, achiziția viza construirea unui bloc operator nou, reamenajarea unui 

bloc operator existent, construirea unei pasarele de legătură între acestea și dotarea 

blocurilor operatorii cu echipamente medicale specifice, în fapt, fiind vorba de două 

contracte total diferite: unul de lucrări și altul de furnizare. 
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Fără a nega posibilitatea legală a autorității contractante de a iniția o singură 

procedură pentru atribuirea unui astfel de contract complex de construire și dotare 

cu echipamente medicale, având în vedere obiectul achiziției (lucrări și furnizare de 

produse), autoritatea contractantă era obligată, raportat la valoarea estimată a 

dotărilor (2.889.790 euro), să aplice procedura licitației, având în vedere depășirea 

pragului valoric de 130.000 euro, în vigoare la acea dată. 

De asemenea,  reprezentantul autorității contractante Popescu Mihail a permis 

reprezentanților SC (....) SA participarea la întocmirea fișei de date, respectiv a 

caietului de sarcini – din cadrul documentației de atribuire elaborate de Consiliul 

Județean Neamț, și a semnat această documentație, preluând practic aceste documente 

de la inc. (....), cunoscând că prin aceasta s-a creat un avantaj evident asocierii 

reprezentate de SC (....) SA și restricționarea accesului altor operatori economici. 

Mai mult, după aprobarea studiului de fezabilitate de către Consiliului Județean 

Neamț, întrucât valoarea totală a proiectului depășea echivalentul în lei a sumei de 

5.000.000 euro, ceea ce impunea organizarea unei licitații chiar și în condițiile 

definirii contractului ca fiind exclusiv de lucrări, inculpaţii Lazăr Ioan, ajutat de 

inculpații (....) și (....) au făcut demersuri pentru reducerea valorii estimate și aprobate 

de Consiliul Județean Neamț, demersuri realizate pentru atingerea scopului urmărit, 

respectiv aplicarea unei proceduri care să asigure atribuirea contractului către SC 

(....) (....) SA. 

        În aceste condiții, s-a constatat încălcarea de către inculpatul Popescu Mihail 

a prevederilor art. 20 al.2 cu referire la art. 124 al. 1 lit. a din OUG 34/2006 care 

stabilesc aplicarea procedurii simplificate a cererii de ofertă în cazul contractului de 

furnizare doar dacă valoarea estimată a acestuia este sub pragul de 130.000 eur, 

precum și a prevederilor art. 71 din OUG 34/2006 privind obligația autorității 

contractante de a fixa termenul de depunere a ofertelor în funcţie de complexitatea 

contractului. 

      S-a constatat și încălcarea prev. art. 25-27 din OUG 34/2006 referitoare la 

obligația autorității contractante de estimare a valorii contractului de achiziție 
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publică și a prevederilor art. 2 lit. f din OUG 34/2006 referitoare la principiul 

utilizării eficiente a fondurilor publice, întrucât nu s-a realizat o estimare efectivă a 

valorii contractului de către autoritatea contractantă, ci de către reprezentanții 

ofertantului câștigător SC (....) SA, având ca și consecință supraestimarea valorii 

contractului. 

      De asemenea, s-a constatat încălcarea de către funcționarul public a prevederilor 

art. 66-67 referitoare la evitarea conflictului de interese și a prevederilor art. 2 lit. b 

din OUG 34/2006 referitoare la principiul tratamentului egal, precum și a 

prevederilor  art. 72 al.1 lit. b teza a II-a din OUG 34/2006 referitoare la prelungirea  

perioadei pentru elaborarea ofertelor în cazul în care autoritatea contractantă nu are 

posibilitatea de a transmite răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele-limită 

stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, deşi a primit în timp util o solicitare în 

acest sens. 

 Acțiunile celor patru inculpați au produs atât o vătămare a drepturilor persoanei 

juridice SC (....) SRL, cât și un prejudiciu în valoare de 3.430.393,13 lei Consiliului 

Judeţean Neamț, sumă care reprezintă totodată folos necuvenit pentru SC (....) (....) 

SA. Valoarea totală a aparaturii medicale livrate de către SC (....) (....) SA Spitalului 

Județean de Urgență Piatra Neamț a fost de 8.539.403,80 lei (fără TVA), ceea ce 

reprezintă o creștere de 167,10% față de valoarea înregistrată în contabilitatea SC (....) 

(....) SA (5.109.010,67 lei) pentru achiziția acestei aparaturi de la furnizorii externi și 

subcontractanții interni susmenționați.  

În consecință, diferența dintre preţul de achiziţie al echipamentelor medicale de 

către ofertantul câştigător SC (....) (....) SA şi cel de vânzare al acestora din cadrul 

contractului nr. (....)/25.04.2013 este suma de 3.430.393,13 lei. 

  În condițiile existenței unei înțelegeri frauduloase, prealabile demarării 

procedurii de achiziție publică, între reprezentantul autorității contractante – Popescu 

Mihail, reprezentantul beneficiarului – manager Lazăr Ioan și reprezentanții 

ofertantului câștigător SC (....) (....) SA  Bucureşti – (....) și (....) - pentru obținerea unui 

folos necuvenit, ce a inclus și estimarea valorii contractului, îndeosebi a furnizării 
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echipamentelor medicale, întreaga diferență dintre prețul de achiziție a echipamentelor 

medicale de către SC (....) (....) SA  și prețul de vânzare a acestora în cadrul contractului 

reprezintă prejudiciu cauzat autorității contractante, întrucât reprezintă profitul obținut 

de liderul ofertantului câștigător, ca urmare a fraudării procedurii de achiziție și a 

încălcării prevederilor legale ce reglementează o astfel de procedură. 

  

Date privind modalitatea de sesizare 

(....) 

Obiectul prezentei sesizări, înregistrată sub nr. 91/P/2016 a rămas verificarea 

procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de ,,Amenajare a blocului 

operator din cadrul SJU Neamț în incinta (....) SRL,, - ce a fost organizată de Consiliul 

Județean Neamț,  finalizată prin raportul procedurii nr. 4663 din data de 22.04.2013, 

prin care fost stabilită câștigătoare oferta depusă de asocierea SC (....) (....) SRL 

București, SC (....) ROMÂNIA SRL București, (....) SRL București, SC (....) SRL Iași, 

SC (....) SRL Roznov, jud. Neamț și SC (....) SRL Datcu, jud. Iași – ce a determinat 

încheierea contractului de proiectare și execuție lucrări înregistrat sub nr. 

(....)25.04.2013. 

(….) 

Expunerea detaliată a situaţiei de fapt și coroborarea probelor din care rezultă 

această situație de fapt 

Deși din dispozițiile legale ce reglementează organizarea procedurii de achiziție 

publică rezultă că decizia de atribuire a contractelor se ia de catre autoritatea 

contractantă  după derularea procedurii, din probatoriul administrat în cauză rezultă 

că în cazul prezentei achiziții, această decizie a fost luată  de reprezentanții autorității 

contractante, în înțelegere cu reprezentanții beneficiarului, anterior derulării 

procedurii, iar actele specifice organizării și derulării acesteia au fost întocmite cu 

încălcarea prevederilor legale, în scopul atribuirii contractului către asocierea 

reprezentată de SC (....) SA. 
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Cronologic, acțiunile inculpatului Popescu Mihail, funcționarul din cadrul 

autorității contractante Consiliul Județean Neamț responsabil de organizarea și 

derularea procedurii de achiziție, - premergător și pe parcursul desfășurării 

procedurii, cu încălcarea prevederilor OUG 34/2006 și ajutorul direct acordat de cei 

trei inculpați Lazăr Ioan, (....), (....), în calitate de complici, s-au desfășurat după cum 

sunt prezentate: 

1. Aspecte premergătoare privind inițierea proiectului 

Proiectul ,,Amenajare bloc operator etaj. II, în Centrul Medical (....) (....) Center,, 

a fost inițiat odată cu încheierea contractului de concesiune nr. (....)11.12.2007 între 

Consiliul Județean Neamț și SC (....) Centers SRL, având ca obiect cedarea-preluarea 

în concesiune de către SC (....) Centers SRL, pe o perioadă de 25 de ani, a unui teren 

în suprafață de 836 mp, situat în incinta Spitalului județean de urgență Piatra Neamț, 

situat la adresa – Piatra Neamț, B-dul Traian nr. (....). Prețul concesiunii a fost stabilit 

la 14,40 euro/mp/an. Obiectivul contractului a fost realizarea de către concesionar a 

unei construcții în care va funcționa o secție de dializă, un centru de imagistică 

medicală și un bloc operator unde trebuiau amenajate minim 8 săli de operație dotate 

cu mese chirurgicale conform tipului de specialitate chirurgicală, flux laminar de aer 

steril și sistem de iluminat.  

La data de 23.12.2010, între părți a intervenit actul adițional nr.  (....) 

23.12.2010, prin care s-a convenit cu privire la amenajarea unui număr de 5 săli de 

operație față de cele 8 prevăzute inițial în caietul de sarcini, la prețul de 690.150 euro 

fără TVA, sumă pe care SC (....) Centers SRL urma să o transfere în contul CJ Neamț 

în scopul menționat. 

Prin adresa nr. (….) din data de 21.02.2011, SC (....) Centers SRL a comunicat 

Consiliului Județean Neamț faptul că, motivat de utilizarea și administrarea blocului 

operator de către Spitalul județean de urgență Piatra Neamț – aflată în subordinea 

Consiliului Județean Neamț, în vederea asigurării unui proces transparent de selectare 

a antreprenorului, ar fi benefică organizarea unei proceduri de achiziție publică de 

către Consiliul Județean Neamț – în calitate de unitate achizitoare, urmând ca SC (....) 
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Centers SRL să suporte costurile achiziției. În acest scop, a propus  punerea  la 

dispoziție a sumei de 500.000 euro plus TVA, reprezentând bugetul necesar unei 

asemenea amenajări și a solicitat încheierea în acest scop a unui act adițional.  

Prin adresa nr. (….) din data de 24.05.2011, SC (....) Centers SRL a comunicat 

Consiliului Județean Neamț oferta de donație către această instituție a etajului 2 al 

imobilului ce va conține blocul operator și punerea la dispoziție a sumei de 690.150 

euro plus TVA (855.786 euro inclusiv TVA), sumă reprezentând bugetul necesar 

amenajării blocului operator ca urmare a documentației întocmite, în schimbul 

stingerii obligației de amenajare a unui bloc operator cu 5 săli, asumate prin contractul 

de concesiune nr. (....)11.12.2007 .  

Ca urmare a acestei propuneri, prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 

97 din data de 30.05.2011 s-a acceptat oferta de donație cu sarcină a SC (....) Centers 

SRL cu privire la etajul II al imobilului proprietatea acesteia, situat în incinta SJU 

Neamț, în vederea realizării unui bloc operator. S-a stabilit îndeplinirea formalităților 

referitoare la acceptarea donației după virarea sumei de 855.786 euro în contul CJ 

Neamț. S-a aprobat documentația tehnico-economică (studiu de 

fezabilitate) ,,Amenajare bloc operator etaj. II, în Centrul Medical (....) (....) Center,,. 

De asemenea, s-a aprobat încheierea actului adițional nr. 2 la contractul de concesiune, 

reprezentând anexa nr. 2 la HCJ 97/30.05.2011, prin care s-a stabilit stingerea 

obligației asumate de (....) prin contractul de concesiune referitor la amenajarea 

blocului operator sub condiția virării sumei de 855.786 euro până la 15.07.2011 și 

semnării contractului de donație a spațiului reprezentând etajul II din construcția 

ridicată în incinta SJU Neamț .  

Suma de 855.786 euro a fost transferată în conturile CJ Neamț la data de 

18.07.2011, iar la data de 02.12.2011, între SC (....) Centers SRL – prin (....) și 

Consiliul Județean Neamț – prin (....), s-a încheiat contractul de donație cu sarcină și 

drept servitute de trecere, având ca obiect donarea către Consiliul județean Neamț a 

spațiului cu destinația bloc operator de către SC (....) Centers SRL, compus dintr-un 

spațiu necompartimentat. 
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Deși prin HCJ 97/30.05.2011 s-a aprobat studiul de fezabilitate întocmit la 

cererea SC (....) Centers SRL în vederea realizării proiectului ,,Amenajare bloc 

operator etaj. II, în Centrul Medical (....) Centers,,  nu a mai fost demarată o procedură 

de achiziție publică în vederea realizării acestui proiect. 

 

2. Aspecte referitoare la studiile de fezabilitate întocmite pentru realizarea 

proiectului de amenajare a blocurilor operatorii în clădirea donată de (....) – ce 

au stat la baza organizării procedurii de achiziție publică 

(….) 

   Studiul de fezabilitate inițial - a fost elaborat în luna aprilie 2011 la comanda 

SC (....) CENTERS SRL de firma de proiectare (....) de Arhitectură SRL (în colaborare 

cu SC CC (....) SRL – partea de structură, SC (....) CONSTRUCT SRL și SC (....)SRL 

– partea de instalații). 

Obiectul studiului l-a constituit amenajarea etajului 2 al clădirii ”Centrul 

medical – dializă și imagistică” – amenajarea unui bloc operator și realizarea pasarelei 

de legătură cu clădirea SJU Piatra Neamț, inclusiv cu privire la dotarea spațiului cu 

echipamente specifice pentru 5 săli de operație și anexele acestora (instalații de 

încălzire, ventilații, climatizare – risc 4, instalații electrice, instalații tehnologice 

medicale, dotarea cu lămpi scialitice și mese de operație). 

Potrivit devizului general și devizelor pe obiect din cadrul studiului de 

fezabilitate, valoarea totală a investiției a fost calculată la suma de 4.459.973 lei, 

reprezentând echivalentul a 1.087.798 euro din care 232.393 euro – dotări și 475.757 

euro – utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (din care 104.839 

euro – tehnologice medicale; valoarea lămpilor scialitice a fost prevăzută la 102.000 

euro - 5 buc., masă de operație ortopedie – 30.000 euro, masă operații pediatrie – 

25.000 euro, masă operații generală – 60.000 euro – 3 buc.). 

Reactualizarea studiului de fezabilitate - potrivit documentelor puse la 

dispoziție de SJU Neamț, a fost solicitată de această unitate la data de 22.11.2012 și a 

fost efectuată la data de 27.11.2012 de SC (....) SRL București (proiectant general – 
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specialitatea arhitectură), în colaborare cu SC (....) EXPORT SRL București (partea de 

amenajare camere curate), PFA (....), jud. Iași (partea de instalații - gaze medicale) și 

SC (....) (....) SRL Bacău (partea de dotări echipamente medicale). 

Noul studiu de fezabilitate (din 2012) a prevăzut realizarea unui bloc operator 

aseptic în spațiul disponibil la etajul II al imobilului (....), păstrarea principiului 

structural pentru corpul (pasarela) de legătură dintre clădirea (....) și clădirea principală 

a spitalului de Urgență și – ca element de noutate– extinderea studiului inițial, în 

vederea reamenajării blocului operator existent, într-un bloc de operații septic, cu două 

săli de operații generale și una pentru endoscopie intervențională cu anexele necesare. 

(….) 

Conform devizului general al acestui nou studiu de fezabilitate - valoarea 

investiției urma să fie de 25.779.349,74 lei (31.920.000 lei inclusiv TVA) - 

echivalentul a 5.721.243,20 euro, din care C+M – 4.330.331,05 lei fără TVA 

(5.369.610,50 lei inclusiv TVA) - echivalentul a 1.039.279,45 euro, cu o durată de 

realizare de 9 luni (pg. 32, 33 și 34 din studiul de fezabilitate reactualizat și anexa 2 

– grafic realizare propunere). 

Studiul de fezabilitate reactualizat are în componență mai multe proiecte de 

specialitate, respectiv partea de arhitectură – realizată de SC (....) SRL – proiectant 

general, partea de amenajare camere curate – realizată de SC (....)-EXPORT SRL, 

partea de instalații – fluide medicale – realizată de PFA (....) Iași și cea de dotări 

echipamente medicale realizată de SC (....) (....) SRL București – reprezentată de 

administrator (....).  

Din cercetările efectuate s-a stabilit că întocmirea acestui studiu de 

fezabilitate de către firmele susmenționate s-a realizat în fapt, începând din 

august-septembrie 2012, la solicitarea și sub coordonarea efectivă a 

reprezentanților SC (....) (....) SRL București (societatea ce avea să fie lider al 

asocierii ce câștiga procedura de achiziție în calitate de unic ofertant) - (....) și (....).  

 (....)  
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Așa cum am precizat, valoarea investiției, conform acestui studiu intitulat 

Reactualizarea studiului de fezabilitate, predat la data de 29.11.2012 de către SC 

(....) SRL beneficiarului SJU P. Neamț, a fost stabilită la suma de 25.779.349,74 lei 

(31.920.000 lei inclusiv TVA) - echivalentul a 5.721.243,20 euro. 

Aprobarea studiului de fezabilitate reactualizat în ședința Consiliului Județean 

Neamț 

Prin adresa nr. (….)  din data de 29.11.2012 semnată de Lazăr Ioan – manager al 

Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, s-a înaintat Consiliului Județean Neamț 

studiul de fezabilitate reactualizat pentru obiectivul amenajare bloc operator, în 

vederea aprobării acestuia în ședința Consiliului Județean Neamț. 

Prin expunerea de motive nr. (….)  din data de 29.11.2012, rezultă că, motivat de 

necesitățile Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și reactualizarea studiului de 

fezabilitate, președintele Consiliului Județean Neamț – (....) a supus dezbaterii și 

aprobării plenului Consiliului Județean Neamț, proiectul de hotărâre având ca obiect 

Amenajare bloc operator etaj II în Centrul Medical – SC (....) CENTERS SRL și 

construire pasarelă de legătură cu Spitalul județean de urgență în valoare totală de 

31.920.000 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 10.730.000 lei 

(25.779.349 lei fără TVA din care 16.460.400 lei fără TVA reprezentau valoarea 

dotărilor).  

Premergător, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Neamț și a primit avizul de specialitate al 

Direcției generale buget-finanțe și Direcției generale de dezvoltare din cadrul 

Consiliului Județean Neamț. Conform raportului de specialitate, studiul de fezabilitate 

initial (întocmit la solicitarea (....) în 2011) a fost completat cu propunerea de 

reamenajare a blocului operator existent într-un bloc operator septic, dotat cu trei săli 

de operație și toate dotările aferente. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în ședința Consiliului județean Neamț și a fost 

emisă hotărârea nr. 167 din data de 04.12.2012. 

(....)  
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Potrivit devizului general aprobat în ședința CJ Neamț prin HCJ nr. 167 din 

data de 04.12.2012, valoarea totală a proiectului a fost stabilită la suma de  

25.779.349,74 lei  (prevăzută în studiul de fezabilitate) - echivalentul a 

5.721.243,20 euro, din care valoarea dotărilor blocului operator aseptic – 

11.383.000 lei (echivalentul a 2.526.243,37 euro fără TVA) și valoarea dotărilor 

blocului operator septic – 5.077.400 lei (echivalentul a 1.126.833,71 euro fără 

TVA).  

Se constată că  valoarea estimată initial pentru proiectul de amenajare a blocului 

operator în clădirea (....), de aproximativ 1.000.000 euro a fost mărită nu doar cu 

contravaloarea lucrărilor de reamenajare a trei săli de operație din clădirea veche, 

prevăzute în plus în proiect, ci și cu aproximativ 3.650.000 euro  - reprezentând costul 

echipamentelor medicale. 

De asemenea, se constată din probele administrate că în studiul initial întocmit la 

solicitarea (....), aparatura apreciată ca fiind necesară dotării celor cinci săli de operație 

a fost estimată la suma de 232.393 euro – pentru mese chirurgicale și lămpi scialitice, 

iar creșterea acestui ,,necesar,, de dotări la aproximativ 3.650.000 euro a apărut din 

dorința reprezentanților autorității contractante și ai beneficiarului de a satisface 

interesele SC (....) SA (firmă având ca principal obiect de activitate comercializarea 

de astfel de echipamente) de a obține foloase materiale în mod facil și rapid.  

(....) 

Modificări intervenite ulterior aprobării studiului de fezabilitate reactualizat în 

ședința Consiliului Județean Neamț 

  

Din actele avute în vedere la stabilirea valorii estimate a procedurii – înaintate de 

CJ Neamț prin adresa (….) /01.11.2016 rezultă că prin adresa nr. 299 din data de 

07.12.2012, SC (....) SRL a comunicat Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, 

faptul că, în urma unor verificări interne, au constatat greșeli (inversări) de 

introducere a datelor în devizul general aferent studiului de fezabilitate revizuit. De 

asemenea, s-a propus excluderea cotei de cheltuieli neprevăzute aplicate pct. 4.3 - 



 13 

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj și pct. 4.5 – Dotări și s-a 

precizat înaintarea anexat adresei a unui Deviz general – revizuit- 12.2012. 

(....)  

Practic, urmare a adresei nr. (….) din data de 07.12.2012, față de bugetul inițial 

din devizul general al studiului de fezabilitate au scăzut cheltuielile de la cap. 4 și cap. 

5, de la 24.163.374,05 lei la 23.268.087,40 lei, respectiv de la 1.411.225,69 lei (din 

care 1.217.918,70 lei – diverse și neprevăzute) la 146.126,33 lei (din care 90.506,62 

lei – diverse și neprevăzute) – fără TVA. 

Cu referire la cheltuielile diverse și neprevăzute, potrivit HG nr. 28/2008, privind 

aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor 

publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiții și lucrări de intervenții în vigoare la data respectivă: 

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la 

capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor. 

b) În cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al reparaţiilor capitale, extinderilor, transformărilor, 

modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcţii şi instalaţii existente, se aplică un procent de până la 

10%. 

c) În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile 

aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni 

accidentale şi/sau calamităţi naturale, se aplică un procent de până la 20%, în funcţie de natura şi 

complexitatea lucrărilor. 

d) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii 

tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, 

precum şi cheltuielile de conservare pe  parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea 

contractantă. 

 

 Este de precizat că aceste două documente anexate notelor estimative din cadrul 

procedurii organizate de CJ Neamț, nu poartă număr de înregistrare nici în cadrul SJU 

Neamț, nici al autorității contractante CJ Neamț și nici nu figurează ca fiind înregistrate 

în cadrul vreuneia din cele două unități. 

(….) 

De asemenea, din actele avute în vedere la stabilirea valorii estimate a procedurii 

– înaintate de CJ Neamț prin adresa nr. (….) /01.11.2016  rezultă că  prin adresa nr. 

(….)  din data de 27.12.2012 a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț – 



 14 

semnată de Lazăr Ioan, s-a comunicat Consiliului Județean Neamț – Direcția generală 

de dezvoltare județeană, că în urma analizei Reactualizării studiului de fezabilitate 

privind Amenajarea blocului operator etaj 2, Centrul medical - SC (....) CENTERS 

SRL și construire pasarelă de legătură cu Spitalul județean de Urgență Piatra Neamț, 

se impune reducerea bugetului alocat cu suma de 150.000 euro (s-a renunțat la pct. 23 

– sistem de sterilizare - bloc operator aseptic) precum și renunțarea la unul din cele 

două aparate de videoendoscopie, pentru blocul operator septic (s-a renunțat la pct. 22 

– sistem de videoendoscopie - bloc operator aseptic). 

Adresa a fost înregistrată la Consiliul Județean Neamț cu nr. 146 din 08.01.2013, 

a fost rezoluționată de (....)  și direcționată către direcția tehnică. 

Este de precizat faptul că această adresa nr. (….) din data de 27.12.2012 a 

Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț – semnată de Lazăr Ioan, purtând 

ștampila de înregistrare la Consiliul Județean Neamț cu același nr. 146 din 08.01.2013, 

și rezoluția președintelui (....) de direcționare către direcția tehnică a fost identificată 

în corespondența electronică pusă la dispoziție de (....), ca fiind expediată acestuia 

la 21.01.2013, la orele 14.25 de la adresa de mail (....), însă cu un conținut diferit. În 

acest exemplar există și un punct trei după cele două susmenționate, ce face referire la 

reducerea valorii proiectului prin adresa (....) din 07.12.2012 și Devizul general 

revizuit -12.2012. 

 Conținutul diferit al adresei nr. (….) din data de 27.12.2012 face dovada unei 

înțelegeri între autoritatea contractantă, beneficiarul contractului și ofertantul 

câștigător pentru diminuarea valorii achiziției, în scopul alegerii unui anumit tip de 

procedură ce implica termene reduse de depunere a ofertei, pentru favorizarea asocierii 

reprezentată de SC (....) SA, în calitate de unic ofertant. 

 

           3. Etapele premergătoare procedurii de achiziție publică – documentația de 

atribuire, caietul de sarcini 

Procedura de achiziție s-a desfășurat prin (….), în baza contractelor de 

consultanță încheiate cu Consiliul județean Neamț, nr. (….). 
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 Prin adresa nr. 9605/14.05.2019 Consiliul Județean Neamț a comunicat că la 

elaborarea fișei de date a achiziției au fost întocmite 3 note justificative de către Mihai 

Popescu - șef birou achiziții și (....) , la întocmirea documentației de atribuire (caietul 

de sarcini, fișa de date a achiziției și fișele tehnice) nu au fost implicate persoane din 

cadrul direcției achiziții publice a CJ Neamț, iar toate documentele care au stat la baza 

validării fișei de date a achiziției au fost încărcate în SEAP cu semnătura electronică 

extinsă a președintelui CJ (....). 

 (....) 

Deținerea de către reprezentanții (....) a unor documente cu antetul beneficiarului, 

respectiv autorității contractante dinn cadrul acestui proiect fac dovada conlucrării 

acestora, în baza unei înțelegeri prealabile. 

 

4.Desfășurarea procedurii de achiziție 

 Popescu Mihail, cu sprijinul celorlalți inculpați, a organizat, desfășurat și 

finalizat procedura de achiziție publică, cu încălcarea legii, în realizarea scopului 

înțelegerii prealabile de atribuire a contractului către SC (....) SA. 

 Este de precizat că atât inc. Popescu Mihail, cât și inc. Lazăr Ioan au declarat că 

inițiativa realizării acestei investiții în cadrul unui contract unic a aparținut 

președintelui CJ Neamț. Chiar și în aceste condiții, responsabilitatea organizării, 

desfășurării și finalizării procedurii de achiziție revenea inculpatului Popescu Mihail 

– șef al Biroului de Achiziții din cadrul CJ Neamț. 

 Din înscrisurile puse la dispoziție de autoritatea contractantă prin adresa nr. 2582 

din data de 08.02.2019 (privind procedurile de achiziție organizate în perioada 

01.01.2013 – 01.03.2013 - pentru atribuirea contractului aferent proiectului 

”Modernizare, extindere și echipare – bloc operator” ) și cele puse la dispoziție de 

Agenția pentru Agenda Digitală a României (care administrează baza de date SEAP) 

prin adresa nr. 5438 din data de 12.02.2019 au rezultat următoarele date: 

 

a. Procedura anulată 
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După aprobarea studiului de fezabilitate întocmit de SC (....) SRL în ședința CJ 

Neamț din data de 04.12.2012, autoritatea contractantă Consiliul Județean Neamț a 

efectuat demersuri pentru organizarea procedurii de achiziție publică în vederea 

atribuirii contractului pentru realizarea proiectului. 

(....) 

La data de 14.02.2013, prin adresa nr. (….)14.02.2013, SC (....) SRL Galați a 

contestat la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor documentația de 

atribuire atașate cererii de oferte publicată în SEAP sub nr. (….) din data de 

01.02.2013 de către Consiliul Județean Neamț. 

(….) 

Ca urmare a acestei contestații, autoritatea contractantă CJ Neamț a anulat 

procedura de achiziție prin decizia nr. 2032 din data de 18.02.2013 semnată de 

Popescu Mihail și aprobată de (....). 

Contestația formulată de SC (....) SRL Galați a fost retrasă la data de 19.02.2013, 

urmare a deciziei autorității contractante prin care s-a anulat procedura de achiziție. 

Aspectele invocate de potențialii ofertanți sunt mai mult decât pertinente, iar 

atitudinea manifestată de reprezentații autorității contractante arată existența unei 

înțelegeri anterioare frauduloase și interesul ascuns al acestora de a avantaja o singură 

firmă – și anume cea care prin reprezentanții săi s-a ocupat de întocmirea studiului de 

fezabilitate și care era singura ce făcuse demersurile în vederea realizării unei asocieri 

și avea toate datele necesare în vederea întocmirii unei oferte clare și concrete și mai 

ales în perioada de timp extrem de scurtă – raportat la complexitatea obiectului 

achiziției – așa cum era prevăzută în fișa de date a achiziției. 

Practic, toți acești potențiali ofertanți au sesizat imposibilitatea formulării 

unei oferte tehnice și financiare în condițiile lipsei documentelor necesare, 

subiectivismul manifestat în mod vădit de autoritatea contractantă în ceea ce 

privește evaluarea ofertelor pe care trebuiau să le întocmească – fără a avea la 

dispoziție toți aceleași date tehnice, imposibilitatea asocierii cu firme care să se 

ocupe atât de realizarea de lucrări de construcție, lucrări de instalație, camere 
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curate, gaze medicale, cât și de dotarea cu aparatura medical diversă prevăzută 

în cadrul proiectului și nu în ultimul rând timpul scurt de depunere a ofertelor 

((....) ). 

(....) 

        

Decizia de anulare a procedurii de achiziție a fost comunicată direct persoanelor 

juridice care au solicitat clarificări sub nr. 2046 din data de 18.02.2013, în conformitate 

cu prevederile art. 210 din OUG 34/2006. 

Modul de derulare a acestei proceduri face dovada înțelegerii anterioare 

între reprezentanții autorității contractante, ai beneficiarului și cei ai 

ofertantului câștigător în vederea asigurării participării acestuia la licitație în 

calitate de unic ofertant și de restricționare a accesului altor operatori economici 

la procedură.  

 

b. Reluarea procedurii 

         După anularea procedurii susmenționate din 18.02.2013, reprezentanții 

autorității contractante au reluat demersurile pentru organizarea unei noi proceduri în 

vederea realizării proiectului. 

        (....) 

b.2.Procedura finalizată 

(....) 

Prin raportul procedurii nr. (….) din data de 22.04.2013 semnat de comisia 

de evaluare și aprobat de (....), a fost declarată câștigătoare oferta asocierii reprezentate 

de SC (....) (....) SA București, pentru suma de 21.436.994,67 lei (față de valoarea 

estimată de 21.582.430,62 lei). 

Anunțul de atribuire nr. (....) a fost publicat în SEAP la data de 13.05.2013, orele 

08.28. 
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Urmare a procedurii, s-a încheiat contractul de proiectare și execuție lucrări, cu 

o perioadă de execuție de 10 luni. Contractul este semnat din partea Consiliului 

județean Neamț de (....),Popescu Mihail și (....) iar din partea liderului asocierii – SC 

(....) (....) SRL, de (....) . Contractul a fost înregistrat la Consiliul Județean Neamț sub 

nr. (....)  din data de 25.04.2013 și sub nr. (….) din 25.04.2013 la SC (....) (....) SRL 

București. 

La data de 04.11.2013, s-a încheiat actul adițional nr. (....) /25489, conform 

căruia, prin termenul achizitor, urma să se înțeleagă Unitatea Administrativ Teritorială 

Neamț, prin Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. 

(….) 

5. Derularea contractului încheiat cu asocierea reprezentată de SC (....) (....) 

SA București 

         Modul de derulare al contractului încheiat ca urmare a desfășurării procedurii de 

achiziție cu încălcarea legii face dovada înțelegerii prealabile dintre autoritatea 

contractantă, beneficiar și liderul asocierii, respectiv al scopului urmărit de a asigura 

acestuia din urmă folosul necuvenit provenit în principal din vânzarea echipamentelor 

medicale al căror preț a fost stabilit chiar de SC (....) (....) SA în scopul obținerii unei 

marje maximale de profit. 

(....) 

Deși  lucrările de construire-montaj nici măcar nu erau demarate, dr. Lazăr 

Ioan – managerul Spitalului Județean de urgență Piatra Neamț a întocmit mai multe 

referate prin care a solicitat aprobarea livrării aparaturii medicale aferente contractului 

nr. (....)25.04.2013, respectiv: 

(....) 

        Cu toate că ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la data de 10.10.2013, iar 

la data de 01.11.2013 abia a preluat spațiul de la SC (....) CENTERS SRL, la data de 

04.11.2013, SC (....) (....) SA a emis factura nr. (….) în valoare de 1.221.936,59 lei, 

la 05.11.2013 a emis factura nr. (….) în valoare de 240.560 lei, iar mai apoi, la 

15.11.2013, a emis alte două facturi în valoare de 1.337.417,25 lei, respectiv 1.001,085 
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lei. Rezultă că într-o perioadă foarte scurtă de timp, SC (....) (....) SRL a facturat dotări 

în valoare totală de 3.800.998,84 lei, deși lucrările de reparații pentru amenajarea 

spațiilor unde trebuiau montate aceste dotări, erau abia la început.  

Adresa nr. (….) din data de 20.11.2013 prin care s-au solicitat Consiliului 

județean Neamț fondurile necesare achitării acestor facturi este semnată de Lazăr Ioan.  

De altfel, din anexa la adresa nr. (….)  din 10.04.2014 către Direcția de Sănătate 

Publică Neamț, rezultă că în perioada 04.11.2013 – 05.12.2013, au fost achiziționate 

de la SC (....) (....) SA dotări în valoare totală de 6.783.600 lei. 

Aceste aspecte legate de modalitatea de executare a contractului fac încă o 

dată dovada scopului înțelegerii dintre inculpați – reprezentanți ai autorității 

contractante, beneficiar și ofertantul câștigător de a atribui contractul acestuia, 

în vederea obținerii în mod rapid de beneficii, având în vedere că valoarea 

echipamentelor medicale a fost stabilită de reprezentantul SC (....) (....) SA, 

aceasta fiind principalul furnizor de echipamente medicale (inclusiv prin 

subcontractori) din cadrul asocierii. 

De asemenea, aceste aspecte de executare a contractului fac dovada 

caracterului nejustificat al motivării realizării investiției în mod unitar și al 

încheierii unui contract unic de servicii de proiectare, lucrări și furnizare dotări, 

respectiv al motivării alegerii tipului de procedură (prin susținerea faptului că 

realizarea investiției în altă modalitate ar încălca prevederile legale din domeniul 

sănătății). Este evident că inculpaţii au acționat în altă modalitate decât cea 

înscrisă în studiul de fezabilitate, referatele de necesitate, notele justificative și 

caietul de sarcini din cadrul procedurii de achiziție publică – cu privire la dotarea 

cu echipamente medicale, ceea ce înseamnă că furnizarea echipamentelor 

medicale nu era deloc dependentă de realizarea serviciilor de proiectare sau a 

lucrărilor de construcție, pentru a justifica încheierea unui contract unic, fiind 

încălcat astfel principiul utilizării eficiente a fondurilor publice.   

Prima plată în cadrul contractului, conform obligației de plată  a unui avans de 

15% din valoarea prevăzută în buget pe anul 2013, asumate la pct.22.1 din contract, în 
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valoare de 548.400 lei (reprezentând contravaloare avans) a fost efectuată de către 

Consiliul Județean Neamț prin (….)/07.06.2013.  

(....) 

Deși mare parte din echipamentele medicale ce fac obiectul contractului nr. 

(....)25.04.2013 încheiat de Consiliul Județean Neamț cu asocierea reprezentată de SC 

(....) SA au fost livrate și achitate, lucrările din cadrul proiectului susmenționat nu au 

fost finalizate nici până în prezent, investiția nefiind dată în folosință, cu toate că 

termenul de execuție a contractului era de 10 luni. 

Așa cum rezultă din declarațiile martorilor, unul dintre motivele pentru care nu s-

au putut finaliza lucrările este și cel legat de diminuarea sumei pentru cheltuieli diverse 

și neprevăzute, care nu a permis plata unor servicii suplimentare de proiectare pentru 

identificarea unor soluții pentru problemele legate de executarea lucrărilor. Așa cum 

am precizat anterior, aceste cheltuieli pentru diverse și neprevăzute au fost diminuate 

de la 1.217.918,70 lei la  90.506,62 lei, ca urmare a interesului inculpaților de a obține 

diminuarea valorii investiției sub pragul de 5.000.000 euro în vederea utilizării 

procedurii cerere de ofertă. 

 

6. Încălcări ale legii și urmări 

Din cercetările efectuate în cauză rezultă că procedura de achiziție 

organizată de Consiliul Județean Neamț pentru atribuirea contractului a fost 

derulată cu încălcarea legii, pornind chiar de la etapa premergătoare a reactualizării 

studiului de fezabilitate și stabilirea prețului de achiziție a lucrărilor și aparaturii 

medicale, întocmirea caietului de sarcini și a documentației de atribuire, în baza unei 

înțelegeri frauduloase între reprezentantul autorității contractante CJ Neamț, 

reprezentantantul beneficiarului SJU Piatra Neamț și reprezentanții SC (....) (....) SA – 

în scopul obținerii unui folos necuvenit, prin înlăturarea competitorilor economici și 

câștigarea procedurii de către SC (....) (....) SA, în calitate de unic ofertant, pentru 

obținerea unei marje maximale de profit.  
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Prin realizarea acestei înțelegeri și participarea reprezentanților SC (....) (....) SA 

la întocmirea documentației de atribuire din cadrul procedurii s-au încălcat principiile 

ce garantează desfășurarea procedurii de achiziție publică – tratamentul egal al 

operatorilor economici și eficiența utilizării fondurilor publice  prevăzute de art. 2 lit 

b, f din OUG 34/2006, precum și regulile de evitare a conflictului de interese prev. de 

art. 66-67 din OUG 34/2006. 

Procedând în acest mod, inculpatul Popescu Mihail, cu sprijinul inc. Lazăr Ioan, 

le-a permis inculpaților (....) și (....) să stabilească prețul echipamentelor medicale și 

dotărilor ce urmau a fi achiziționate de Spitalul Județean de Urgență Neamț într-o 

manieră discreționară, care nu a putut fi cenzurată prin raportare la alte oferte. 

Contractul nr. (....)25.04.2013 a fost încheiat în condițiile în care anterior achiziției nu 

a fost realizată nicio estimare a valorii achiziției de către autoritatea contractantă, fiind 

astfel încălcate prevederile art.25 din O.U.G. nr. 34/2006 care prevăd că valoarea 

estimată a achiziției trebuie stabilită de autoritatea contractantă în mod independent, 

fără participarea operatorului economic căruia urmează a-i fi atribuit contractul, pentru 

a garanta o utilizare eficientă a fondurilor publice. Valoarea achiziției, în privința 

dotărilor, a fost cea stabilită de reprezentanții SC (....) SA prin memorial întocmit de 

către SC (....) SA în cadrul reactualizării studiului de fezabilitate. 

Prin stabilirea obiectului achiziției ca fiind exclusiv contract de proiectare și 

execuție lucrări și aplicarea procedurii raportat la pragul valoric prevăzut de lege 

pentru acest tip de contract, deși obiectul complex al achiziției viza și furnizarea de 

echipamente și dotări în valoare de  12.643.698,19 lei (echivalentul a 2.889.790 euro),  

furnizarea acestor produse fiind independentă de lucrări, s-a urmărit restricționarea 

accesului la procedură al altor operatori economici și favorizarea SC (....) (....) SA, 

care avea pregătite toate documentele necesare ofertării, întrucât întocmise și parte din 

studiul de fezabilitate, caietul de sarcini, fișele tehnice. 

    În condițiile existenței unei înțelegeri frauduloase, prealabile demarării 

procedurii de achiziție publică, între reprezentantul autorității contractante – Popescu 

Mihail, reprezentantul beneficiarului – manager Lazăr Ioan și reprezentanții 
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ofertantului câștigător SC (....) (....) SA  Bucureşti – (....) și (....) - pentru obținerea unui 

folos necuvenit, ce a inclus și estimarea valorii contractului, îndeosebi a furnizării 

echipamentelor medicale, apreciez că întreaga diferență dintre prețul de achiziție a 

echipamentelor medicale de către SC (....) (....) SA  și prețul de vânzare a acestora în 

cadrul contractului reprezintă prejudiciu cauzat autorității contractante, întrucât 

reprezintă profitul obținut de liderul ofertantului câștigător, ca urmare a fraudării 

procedurii de achiziție și a încălcării prevederilor legale ce reglementează o astfel de 

procedură.  

(....) 

         Valoarea totală a aparaturii medicale livrate de către SC (....) (....) SA  Spitalului 

Județean de Urgență Piatra Neamț a fost de 8.539.403,80 lei (fără TVA), ceea ce 

reprezintă o creștere de 167,10% față de valoarea înregistrată în contabilitatea SC (....) 

(....) SA (5.109.010,67 lei) pentru achiziția acestei aparaturi de la furnizorii externi și 

subcontractanții interni susmenționați.   

În consecință, diferența dintre preţul de achiziţie al echipamentelor medicale de 

către ofertantul câştigător SC (....) (....) SA şi cel de vânzare al acestora din cadrul 

contractului nr. (....)25.04.2013 este suma de 3.430.393,13 lei. 

          

        Urmărirea penală efectuată în cauză face dovada faptului că acțiunile inc. 

Popescu Mihail - cu sprijinul inc. Lazăr Ioan, (....) și (....) - de a-și îndeplini 

atribuțiile de serviciu, privind elaborarea documentației de atribuire, aplicarea și 

finalizarea procedurii de atribuire ce a condus la încheierea contractului de proiectare 

și execuție lucrări nr. (....)25.04.2013 privind proiectul reabilitare și amenajare bloc 

operator SJU Piatra Neamț, cu încălcarea prevederilor legale ale art. 2 lit. b şi f din 

OUG 34/2006 referitoare la principiile tratamentului egal și utilizării eficiente a 

fondurilor publice care stau la baza organizării licitațiilor publice, respectiv ale art. 20 

al.2 cu referire la 124 al.1 lit. a, art. 24-25, art. 66-67, art. 71, art. 72 al1 lit.b teza a II-

a din OUG 35/2006 au produs atât o vătămare a drepturilor persoanei juridice SC (....) 

SRL, cât și un prejudiciu în valoare de 3.430.393,13 lei Consiliului Judeţean Neamț.  
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Totodată aceste acțiuni au creat un folos necuvenit de aceeași valoare 

3.430.393,13 lei în beneficiul SC (....) (....) SA București (liderul asocierii ce a avut 

calitatea de ofertant câștigător).    

 

(....) 

IV. Încadrarea juridică: 

 

1. Faptele inculpatului Popescu Mihail realizează elementele constitutive ale 

infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul 

un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 132 din Legea nr. 

78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 309 Cpen, cu aplic. art. 

5 C.pen., 

constând în aceea că  în calitate de șef al Biroului achiziții publice în cadrul 

Consiliului Județean Neamț, și-a îndeplinit prin încălcarea legii atribuțiile de serviciu 

privind elaborarea documentației de atribuire, aplicarea și finalizarea procedurii de 

atribuire ce a condus la încheierea contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 

(....)25.04.2013 dintre Consiliul Județean Neamț în calitate de autoritate contractantă 

și asocierea de firme reprezentată de liderul SC (....) (....) SRL București, în calitate de 

executant, având ca beneficiar Spitalul Județean de Urgență Neamț - în baza unei 

înțelegeri prealabile cu reprezentantul beneficiarului, managerul Lazăr Ioan, și cu 

reprezentanții SC (....) (....) SRL, (....) și (....), în scopul avantajării, prin participarea la 

procedură în calitate de unic ofertant. 

Astfel, 

- A întocmit și semnat nota justificativă nr. (....) din data de 21.03.2013 privind 

selectarea procedurii de achiziție publică cerere de ofertă prin stabilirea obiectului 

achiziției ca fiind exclusiv contract de proiectare și execuție lucrări și aplicarea 

procedurii raportat la pragul valoric prevăzut de lege pentru acest tip de contract, deși 

obiectul complex al achiziției viza și furnizarea de echipamente și dotări în valoare de  

12.643.698,19 lei (echivalentul a 2.889.790 euro),  care reprezenta aproximativ 60 % 
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din valoarea contractului, iar furnizarea acestor produse era independentă de lucrări, 

cu încălcarea prevederilor art. 20 al.2 cu referire la art. 124 al. 1 lit. a din OUG 

34/2006 care stabilesc aplicarea acestei proceduri simplificate în cazul contractului 

de furnizare doar dacă valoarea estimată a acestuia este sub pragul de 130.000 euro. 

-  A fixat termenul de depunere a ofertelor din cadrul invitației de participare 

raportat la acest tip de procedură, cu încălcarea prevederilor art. 71 din OUG 34/2006 

privind obligația autorității contractante de a fixa acest termen în funcţie de 

complexitatea contractului . 

- A întocmit și semnat nota justificativă nr. (....)/21.03.2013 prin care a stabilit 

valoarea estimată a contractului în sumă de 21.582.430,62 lei fără TVA (echivalentul 

a 4.920.418,26 euro) pe baza documentelor justificative puse la dispoziție de 

reprezentanții SC (....) (....) SA în înțelegere cu reprezentantul beneficiarului,   fără a 

proceda la estimarea efectivă, cu încălcarea prev. art. 25-27 din OUG 34/2006 

referitoare la obligația autorității contractante de estimare a valorii contractului de 

achiziție publică și a prevederilor art. 2 lit. f din OUG 34/2006 referitoare la 

principiul utilizării eficiente a fondurilor publice, având ca și consecință 

supraestimarea valorii contractului. 

- A semnat documentația de atribuire nr. (....)/21.03.2013, cunoscând că 

documentele ce au stat la baza întocmirii fișei de date, precum și                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

caietul de sarcini și studiul de fezabilitate – parte a documentației au fost întocmite de 

reprezentanții SC (....) (....) SA și prin aceasta se creează un avantaj evident asocierii 

reprezentat de  aceștia și restricționarea accesului altor operatori economici, cu 

încălcarea prevederilor art. 66-67 referitoare la evitarea conflictului de interese și a 

prevederilor art. 2 lit. b din OUG 34/2006 referitoare la principiul tratamentului egal. 

-  La data de 01.04.2013 a semnat răspunsul privind respingerea solicitării de 

clarificări depuse în termen de SC (....) România SRL și a decis continuarea procedurii, 

cu încălcarea prevederilor  art. 72 al.1 lit. b teza a II-a din OUG 34/2006.  

- La data de 22.04.2013, în calitate de președinte al comisiei de evaluare a 

ofertelor, a semnat raportul procedurii de achiziție publică privind admiterea ofertei 
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depuse de SC (....) (....) SA în calitate de lider al asocierii SC (....) (....) SA București, 

SC (....) România SRL București, (....) SRL București, SC (....) SRL Iași, SC (....) SRL 

Neamț și SC (....) SRL Iași, care a condus la încheierea contractului de proiectare și 

execuție lucrări nr. (....)25.04.2013 cu încălcarea prevederilor art. 2 lit. b, f, art. 20 al.2 

cu referire la art. 124 al. 1 lit. a din OUG 34/2006, art.25-27, art. 66-67. 

 În executarea acestui contract, CJ Neamț – prin SJU Neamț a achitat asocierii 

reprezentate de SC (....) (....) SRL București pentru furnizarea echipamentelor medicale 

și dotărilor suma totală de 10.765.378,17 lei în perioada 07.06.2013 – 30.09.2016. 

Prin modul nelegal de desfășurare a achiziției publice s-a cauzat o vătămare a 

intereselor persoanei juridice SC (....) România SRL, constând în îngrădirea accesului 

la procedura de achiziție publică organizată de Consiliul Județean Neamț pentru 

atribuirea contractului de lucrări ,, Amenajare bloc operator  et. 2, Centrul medical 

(....) (....) Centers și construire pasarelă de legătură cu SJU Piatra Neamț”. 

De asemenea, s-a cauzat un prejudiciu în valoare de 3.430.393,13 lei autorității 

contractante Consiliul Judeţean Neamț, reprezentând diferenţa dintre suma achitată de 

CJ Neamț asocierii reprezentate de SC (....) (....) SRL București pentru furnizarea 

echipamentelor medicale și dotărilor și cheltuielile efectuate de asociere pentru 

îndeplinirea acestor obligații contractuale, respectiv cheltuielile de achiziţie a 

echipamentelor medicale și dotărilor. 

Prin acțiunile sale, a contribuit la crearea unui folos necuvenit constând în 

încheierea contractului de lucrări cu asocierea reprezentată de SC (....) (....) SA 

Bucureşti  - în calitate unic ofertant şi obţinerea  de către această societate, în urma 

executării contractului, a sumei 3.430.393,13 lei. 

 

2. Faptele inculpatului Lazăr Ioan realizează elementele constitutive ale 

infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine 

sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 
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al.1 Cpen rap. la art.132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu 

referire la art. 309 Cpen, cu aplic. art. 5 Cpen., 

constând în aceea că în perioada 2012-2013, în calitate de manager al Spitalului 

Județean de Urgență Piatra Neamț, a înlesnit, cu intenție, îndeplinirea prin încălcarea 

legii de către funcționarul public Popescu Mihail – șeful Biroului Achiziții din cadrul 

autorității contractante Consiliul Județean Neamț a atribuțiilor de serviciu în legătură 

cu desfășurarea procedurii de achiziție publică ce a condus la încheierea contractului 

nr. (....)25.04.2013 dintre autoritatea contractantă și asocierea de firme reprezentată de 

SC (....) (....) SA București, având ca obiect proiectare și execuție lucrări, furnizare 

dotări în beneficiul unității spitalicești reprezentate de acesta.  

        Actele de complicitate comise au constat în punerea la dispoziția autorității 

contractante a documentelor – Reactualizarea studiului de fezabilitate, devizul general 

revizuit – 12.2012, adresa nr. (....)07.12.2012 emise de SC (....) SRL și adresa nr.  

(....)27.12.2012 emisă de SJU Neamț, ce au fost utilizate pentru întocmirea notei 

justificative privind stabilirea valorii estimate a procedurii și pentru elaborarea 

documentației de atribuire, în baza înțelegerii prealabile cu Popescu Mihail și 

reprezentanții SC (....) (....) SA  - (....) și (....) - de a favoriza participarea asocierii 

reprezentate de aceasta în calitate de unic ofertant și de a restricționa accesul altor 

operatori economici la procedură. 

Prin acțiunile sale a contribuit la supraestimarea valorii contractului, aplicarea 

procedurii cerere de ofertă pentru furnizarea de echipamente a căror valoare depășea 

pragul prevăzut de lege pentru această procedură și crearea unui avantaj evident 

ofertantului câștigător în cadrul procedurii de achiziție,  cu încălcarea prevederilor art. 

2 lit. b, f din OUG 34/2006 referitoare la principiile tratamentului egal și utilizării 

eficiente a fondurilor publice care stau la baza organizării licitațiilor publice, art. 20 

al.2 cu referire la 124 al.1 lit. a  referitoare la aplicarea procedurii cererii de ofertă, 

art.25-27 privind estimarea valorii achiziției și art. 66-67 privind evitarea conflictului 

de interese. 
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  Prin modul nelegal de desfășurare a achiziției publice s-a cauzat o vătămare a 

intereselor persoanei juridice SC (....) România SRL, constând în îngrădirea accesului 

la procedura de achiziție publică organizată de Consiliul Județean Neamț pentru 

atribuirea contractului de lucrări ,, Amenajare bloc operator  et. 2, Centrul medical 

(....) (....) Centers și construire pasarelă de legătură cu SJU Piatra Neamț”. 

De asemenea, s-a cauzat un prejudiciu în valoare de 3.430.393,13 lei autorității 

contractante Consiliul Judeţean Neamț, reprezentând diferenţa dintre suma achitată de 

CJ Neamț asocierii reprezentate de SC (....) (....) SA București pentru furnizarea 

echipamentelor medicale și dotărilor și cheltuielile efectuate de asociere pentru 

îndeplinirea acestor obligații contractuale, respectiv cheltuielile de achiziţie a 

echipamentelor medicale și dotărilor. 

Prin acțiunile sale, a contribuit la crearea unui folos necuvenit constând în 

încheierea contractului de lucrări cu asocierea reprezentată de SC (....) (....) SA 

Bucureşti  - în calitate unic ofertant şi obţinerea  de către această societate, în urma 

executării contractului, a sumei 3.430.393,13 lei. 

 

3. Faptele inculpatului (....) realizează elementele constitutive ale infracţiunii de 

complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul 

un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 al.1 Cpen rap. 

la art.132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 

309 Cpen, cu aplic. art. 5 Cpen., 

  constând în aceea că în perioada 2012-2013, în calitate de reprezentant al SC 

(....) (....) SA, a înlesnit, cu intenție, îndeplinirea prin încălcarea legii de către 

funcționarul public Popescu Mihail – șeful Biroului Achiziții din cadrul autorității 

contractante Consiliul Județean Neamț a atribuțiilor de serviciu în legătură cu 

desfășurarea procedurii de achiziție publică ce a condus la încheierea contractului nr. 

(....)25.04.2013 dintre autoritatea contractantă și asocierea de firme reprezentată de SC 

(....) (....) SA București având ca obiect proiectare și execuție lucrări, furnizare dotări 

în beneficiul Spitalului Județean de Urgență Neamț.  
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   În acest sens, împreună cu (....) – reprezentant al aceleiași societăți, a încheiat o 

înțelegere frauduloasă cu reprezentantul autorității contractante –Popescu Mihai și 

reprezentantul Beneficiarului Spitalul Județean Neamț – Lazăr Ioan și a ajutat la 

realizarea scopului acestei înțelegeri, respectiv îngrădirea accesului altor ofertanți 

competitori la procedura de achiziție și câștigarea acesteia de către asocierea 

reprezentată de SC (....) (....) SA, la un preț supraevaluat. 

Actele de complicitate au constat în întocmirea, în colaborare cu (....), și punerea 

la dispoziția autorității contractante, prin intermediul beneficiarului SJU Neamț sau în 

mod nemijlocit, a documentelor utilizate pentru întocmirea notei justificative privind 

stabilirea valorii estimate a procedurii, cât și pentru elaborarea documentației de 

atribuire  – Reactualizarea studiului de fezabilitate, devizul general revizuit – 12.2012 

și adresa nr. 299/07.12.2012 emise de SC (....) SRL, caietul de sarcini. 

Prin acțiunile sale a contribuit la desfășurarea procedurii de achiziție ce a avut ca 

rezultat încheierea contractului cu încălcarea prevederilor art. 2 lit. b, f din OUG 

34/2006 referitoare la principiile tratamentului egal și utilizării eficiente a fondurilor 

publice care stau la baza organizării licitațiilor publice, art. 20 al.2 cu referire la 124 

al.1 lit. a referitoare la aplicarea procedurii cererii de ofertă, art.25-27 privind 

estimarea valorii achiziției și art. 66-67 privind evitarea conflictului de interese. 

Prin modul nelegal de desfășurare a achiziției publice s-a cauzat o vătămare a 

intereselor persoanei juridice SC (....) România SRL, constând în îngrădirea accesului 

la procedura de achiziție publică organizată de Consiliul Județean Neamț pentru 

atribuirea contractului de lucrări ,, Amenajare bloc operator  et. 2, Centrul medical 

(....) (....) Centers și construire pasarelă de legătură cu SJU Piatra Neamț”. 

De asemenea, s-a cauzat un prejudiciu în valoare de 3.430.393,13 lei autorității 

contractante Consiliul Judeţean Neamț, reprezentând diferenţa dintre suma achitată de 

CJ Neamț asocierii reprezentate de SC (....) (....) SRL București pentru furnizarea 

echipamentelor medicale și dotărilor și cheltuielile efectuate de asociere pentru 

îndeplinirea acestor obligații contractuale, respectiv cheltuielile de achiziţie a 

echipamentelor medicale și dotărilor. 
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Prin acțiunile sale, a contribuit la crearea unui folos necuvenit constând în 

încheierea contractului de proiectare și execuție lucrări cu asocierea reprezentată de 

SC (....) (....) SA Bucureşti  - în calitate unic ofertant şi obţinerea  de către această 

societate, în urma executării contractului, a sumei 3.430.393,13 lei. 

 

4. Faptele inculpatului (....) realizează elementele constitutive ale infracţiunii de 

complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul 

un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 al.1 Cpen rap. 

la art.132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 

309 Cpen., cu aplic. art. 5 C.pen., 

constând în aceea că în perioada 2012-2013, în calitate de administrator al SC 

(....) (....) SA, a înlesnit, cu intenție, îndeplinirea prin încălcarea legii de către 

funcționarul public Popescu Mihail – șeful Biroului Achiziții din cadrul autorității 

contractante Consiliul Județean Neamț a atribuțiilor de serviciu în legătură cu 

desfășurarea procedurii de achiziție publică ce a condus la încheierea contractului nr. 

(....)25.04.2013 dintre autoritatea contractantă și asocierea de firme reprezentată de SC 

(....) (....) SA București având ca obiect proiectare și execuție lucrări, furnizare dotări 

în beneficiul Spitalului Județean de Urgență Neamț.  

 În acest sens, împreună cu (....) – reprezentant al aceleiași societăți, a încheiat o 

înțelegere frauduloasă cu reprezentantul autorității contractante –Popescu Mihai și 

reprezentantul Beneficiarului Spitalul Județean Neamț – Lazăr Ioan și a ajutat la 

realizarea scopului acestei înțelegeri, respectiv îngrădirea accesului altor ofertanți 

competitori la procedura de achiziție și câștigarea acesteia de către asocierea 

reprezentată de SC (....) (....) SA, la un preț supraevaluat. 

Actele de complicitate au constat în întocmirea, în colaborare cu (....), și punerea 

la dispoziția autorității contractante, prin intermediul beneficiarului SJU Neamț sau în 

mod nemijlocit, a documentelor utilizate pentru întocmirea notei justificative privind 

stabilirea valorii estimate a procedurii, cât și pentru elaborarea documentației de 
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atribuire  – Reactualizarea studiului de fezabilitate, devizul general revizuit – 12.2012 

și adresa nr. 299/07.12.2012 emise de SC (....) SRL, caietul de sarcini. 

Prin acțiunile sale a contribuit la desfășurarea procedurii de achiziție ce a avut ca 

rezultat încheierea contractului cu încălcarea prevederilor art. 2 lit. b, f din OUG 

34/2006 referitoare la principiile tratamentului egal și utilizării eficiente a fondurilor 

publice care stau la baza organizării licitațiilor publice, art. 20 al.2 cu referire la 124 

al.1 lit. a referitoare la aplicarea procedurii cererii de ofertă, art.25-27 privind 

estimarea valorii achiziției și art. 66-67 privind evitarea conflictului de interese. 

   Prin modul nelegal de desfășurare a achiziției publice s-a cauzat o vătămare a 

intereselor persoanei juridice SC (....) România SRL, constând în îngrădirea accesului 

la procedura de achiziție publică organizată de Consiliul Județean Neamț pentru 

atribuirea contractului de lucrări ,, Amenajare bloc operator  et. 2, Centrul medical 

(....) (....) Centers și construire pasarelă de legătură cu SJU Piatra Neamț”. 

De asemenea, s-a cauzat un prejudiciu în valoare de 3.430.393,13 lei autorității 

contractante Consiliul Judeţean Neamț, reprezentând diferenţa dintre suma achitată de 

CJ Neamț asocierii reprezentate de SC (....) (....) SRL București pentru furnizarea 

echipamentelor medicale și dotărilor și cheltuielile efectuate de asociere pentru 

îndeplinirea acestor obligații contractuale, respectiv cheltuielile de achiziţie a 

echipamentelor medicale și dotărilor. 

Prin acțiunile sale, a contribuit la crearea unui folos necuvenit constând în 

încheierea contractului de proiectare și execuție lucrări cu asocierea reprezentată de 

SC (....) (....) SA Bucureşti - în calitate unic ofertant şi obţinerea  de către această 

societate, în urma executării contractului, a sumei 3.430.393,13 lei. 

 

(....) 
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I. Latura civilă/ Măsuri asiguratorii 

Prejudiciul cauzat autorității contractante Consiliul Judeţean Neamţ prin 

încălcarea prevederilor legale cu ocazia organizării procedurii de achiziție publică este 

în valoare de 3.430.393,13 lei.  

Apreciez că întreaga diferență dintre prețul de achiziție și cel de vânzare al 

echipamentelor și dotărilor medicale reprezintă prejudiciu cauzat autorității 

contractante, întrucât reprezintă profitul obținut de ofertantul câștigător urmare a 

fraudării procedurii de achiziție publică și a încălcării prevederilor legale ce 

reglementează o astfel de procedură, în condițiile existenței unei înțelegeri 

frauduloase, prealabile demarării procedurii, între reprezentantul autorității 

contractante, reprezentantul beneficiarului și reprezentanții SC (....) (....) SA Bucureşti.  

La data de 22.06.2020 s-au adus la cunoștința Consiliului Judeţean Neamţ 

drepturile pe care le are în cauză în calitate de persoană vătămată și posibilitatea de a 

se constitui parte civilă.  

Prin adresa (....)/23.06.2020 Consiliul Judeţean Neamţ a precizat că înțelege să să 

se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.430.393,13 lei. (fl. 132 vol. 16) 

        (....) 

 În vederea garantării recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune și a cheltuielilor 

judiciare, s-au instituit, potrivit dispozițiilor art. 249 alin.1, 5 din C.pr.pen  

următoarele măsuri asiguratorii: 

1. Prin ordonanța din 09.11.2020 s-a instituit sechestrul asigurator asupra 

următoarelor bunuri imobile aparţinând inculpatului Popescu Mihail: 

- imobil situat în localitatea Piatra Neamț, (....), jud. Neamț (....). 

Prin ordonanța din 27.11.2020 s-a insituit măsura popririi asiguratorii asupra 

veniturilor inculpatului Popescu Mihail, în limitele prevăzute de lege, respectiv o 

treime din venitul lunar net, până la concurența sumei de 2.134.937,13 lei 

(reprezentând diferența dintre valoarea prejudiciului și valoarea totală a bunurilor 

indisponibilizate). 
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2. Prin ordonanța din 09.11.2020 s-a instituit sechestrul asigurator asupra  

următoarelor bunuri imobile aparţinând inculpatului Lazăr Ioan: 

- imobil situat în București, (....), sector 3  (....). 

- imobil în suprafață de 11.500 mp situat în localitatea Turturești, jud. 

Neamț, (....). 

        (....) 

         Măsura a fost adusă la îndeplinire prin procesul verbal din 09.11.2020 și 

comunicată la aceeași dată OCPI Neamț și București. 

         Prin ordonanța din 27.11.2020 s-a instituit măsura popririi asiguratorii asupra 

veniturilor inculpatului Lazăr Ioan, în limitele prevăzute de lege, respectiv o treime 

din venitul lunar net, până la concurența sumei de 2.134.937,13 lei (reprezentând 

diferența dintre valoarea prejudiciului și valoarea totală a bunurilor indisponibilizate). 

3. Prin ordonanța din 09.11.2020 s-a instituit sechestrul asigurator asupra 

următoarelor bunuri imobile aparţinând inculpatului (....),  

  imobil (teren) în suprafață de 500 mp situat în localitatea Piatra Neamț, (....)jud. 

Neamț--(....) 

(....) 

 Măsura a fost adusă la îndeplinire prin procesul verbal din 09.11.2020 și 

comunicată la aceeași dată OCPI Neamț. 

4.  Prin ordonanța din 09.11.2020 s-a instituit sechestrul asigurator asupra 

următoarelor bunuri imobile aparţinând inculpatului (....): 

 - imobil (teren intravilan) cu suprafața de 1305 mp(în cf suprafața este de 

1305,19 mp) situat în localitatea Chiajna, sat Roșu, jud. Ilfov, (....) 

-  imobil (teren intravilan) cu suprafața de 99 mp situat în localitatea Chiajna,  

jud. Ilfov (....) 

-   imobil (teren intravilan) cu suprafața de 409 mp, situat în localitatea Chiajna, 

jud. Ilfov,  (....) 
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Măsura a fost adusă la îndeplinire prin procesul verbal din 09.11.2020 și 

comunicată la aceeași dată OCPI  Ilfov. 

În cursul urmăririi penale, inculpatul (....) a contestat măsura asiguratorie dispusă 

prin ordonanța din 09.11.2020, motivat de faptul că bunurile imobile - teren cu 

suprafața de 1305 mp situat în localitatea Chiajna, sat Roșu, jud. Ilfov și construcția 

de pe acest teren – nu mai sunt în proprietatea sa, făcând obiectul actului de partaj 

voluntar din data de 18.07.2020, cu soția sa (....). Tribunalul Neamț a dispus admiterea 

contestației în sensul anulării măsurii asiguratorii dispuse cu privire la acest imobil, 

prin încheierea nr.(....)20.11.2020 în dosar nr. (....)/103/2020. 

  

(....) 

Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, 

că urmărirea penală este completă şi că există probele necesare şi legal administrate, din 

care rezultă existența faptelor și săvârșirea acestora de către inculpații  Popescu Mihail, 

Lazăr Ioan, (....), (....) cu forma de vinovăție cerută de lege; 

 În temeiul art.327  lit.a C.pr.pen și art.327  lit. b C.pr.pen. rap. la art.16 al. 1 lit. b 

Cpr.pen.;  

                                                           D I S P U N : 

 I. Trimiterea în judecată a inculpaților: 

1. POPESCU MIHAIL – (....), 

pentru  comiterea  infracţiunii  de  abuz  în  serviciu,  dacă  funcţionarul  a  obţinut 

pentru  sine  sau  pentru  altul  un  folos necuvenit,  cu  consecințe  deosebit  de  grave, prev.  

de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 309 

Cpen, cu aplic. art. 5 C.pen., 

(....) 

2. LAZĂR IOAN - (....),  

 pentru comiterea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă 

funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe 
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deosebit de grave, prev. de art. 48 al.1 Cpen rap. la art.132 din Legea nr. 78/2000 rap. 

la art. 297 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 309 Cpen, cu aplic. art. 5 Cpen., 

        

(....)  

3. (....) - (....),  

pentru comiterea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă 

funcţionarul a(....) obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe 

deosebit de grave, prev. de art. 48 al.1 Cpen rap. la art.132 din Legea nr. 78/2000 rap. 

la art. 297 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 309 Cpen, cu aplic. art. 5 Cpen., 

(....) 

4. (....) – (....),  

pentru comiterea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă 

funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe 

deosebit de grave, prev. de art. 48 al.1 Cpen rap. la art.132 din Legea nr. 78/2000 rap. 

la art. 297 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 309 Cpen., cu aplic. art. 5 Cpen.,     

(....) 

 III. În temeiul art.330 Cpp   

                                                             PROPUN:  

Menținerea măsurilor asiguratorii instituite prin ordonanțele din 09.11.2020 

asupra bunurilor imobile aparținând inculpaților Lazăr Ioan, (....) și (....), cu excepția 

bunurilor imobile ce nu mai erau în proprietatea lui (....) la această data ( teren cu 

suprafața de 1305 mp situat în localitatea Chiajna, sat Roșu, jud. Ilfov și construcția de 

pe acest teren ), pentru care Tribunalul Neamț a dispus admiterea contestației în sensul 

anulării măsurii asiguratorii, prin încheierea nr.(....)20.11.2020 din dosar nr. (....) 

103/2020. 

         Menținerea măsurilor asiguratorii ale popririi instituite prin ordonanțele din 

27.11.2020 asupra veniturilor inculpaților Popescu Mihail și Lazăr Ioan, în limitele 

prevăzute de lege, respectiv o treime din venitul lunar net, până la concurența sumei de 
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2.134.937,13 lei (reprezentând diferența dintre valoarea prejudiciului și valoarea totală 

a bunurilor indisponibilizate). 

         Menținerea măsurilor asiguratorii este necesară în vederea realizării scopului 

pentru care acestea au fost instituite – respectiv garantarea recuperării prejudiciului și 

garantarea recuperării cheltuielilor judiciare, în conformitate cu dipozițiile art. 249 al. 

5 Cpp. 

 

        În temeiul art. 329 C.pr.pen., prezentul rechizitoriu însoţit de 4 copii certificate 

şi de dosarul cauzei se transmite Tribunalului Neamț, instanţă competentă să judece 

cauza în fond, potrivit art.36 alin.1 lit.c C.pr.pen., urmând a fi citate următoarele 

persoane: 

 Inculpați: 

Popescu Mihail (....) 

Lazăr Ioan – (....) 

(....) - (....); 

(....) - (....). 

 

Parte civilă: 

Consiliul Județean Neamț - str. Alexandru cel Bun, nr. 27, Piatra Neamț, jud. 

Neamț. 

 

Martori: 

(....) 

        Conform prevederilor art.274 alin.1, 2 din C.pr.pen. solicităm obligarea 

inculpaților Popescu Mihail, Lazăr Ioan, (....), (....) la plata cheltuielilor judiciare 

avansate de stat în sumă de 1250 lei fiecare.    

               

                                                PROCUROR 



 36 

                                       (....) 


