Cot

TRIBUNALUL VALCEA- C.M.A.S.

DOMNULE PRESED/NTE,

Subse11111ato

OBSTEA

SALISTE,

CUI

R8031673,

AUTORIZAT/A

H.J.

90/27.01.2000, 54/31:20, reprezentata prin presedinte MARINES~U ION, cu
sedi11I 1n com una Ma/aia, jud. Va/cea, formulam prezenta
CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

A paratului NICOLAESCU DANIEL,CNP

str.

domicilia t in
Va/cea, pentru ca prin hotararea ce

se va pronunta acesta sa fie obligat la plata despagubirilor banesti constind in
sumo totala de 257.333 lei, reprezentind prejudiciul pe care acesta l-a produs in
patrimoniul subsemnatei in perioada 01.01.2019- 30.06.2020 si la plata
cheltLtie/ilor de judecata aferente.
MOTIVE

ln drept, ne in temeiem actiunea pe disp. art. 254 si urm .si art. 269-2 70 din
Legea nr. 53/2003, Codul muncii, art. 453 Cod proc civila.
Jn fapt,

Paratul NICOLAESCU DANIEL, este salariatul Ocolului Silvic Soliste, incepind cu
data de 31.03.2010, in calitate de se; ocol.
Conform Stc1t ului Ocolului Silvic Soliste, acesta a fost infiintat de catre OBSTEA
SALJSTE ca si o filiala a Obstii, iar potrivit pct IV. Art. 15 din Statut,
Conducerea efectiva a Ocolului Silvic Soliste

se realizeaza de Adunarea

Geneerala a Asociatiei Obstea Soliste si Consiliul Director.
De asemenea, conform art. 19 din Statut Adunarea generala a Asociatiei
Obstea Saliste este organul suprem de conducere colectiva a OCOLULUI
SILVIC SALISTE, deci acesta, ca si filiala ,se afla in subordinea Obstii Sa liste.

ln ort. 20 din Statut se arata in mod expres ca Adunarea Generala a

As ociatiei Obstea Soliste este organul suprem de conducere colectiva a
Ocolului Sivic, si in art. 20 sunt prevazute atributiile acesteia, printre care cele
priv111d st rategia si obiectivele Ocolului, analizarea programelor de activitate
eco,1om,ca, de d ezvoltare , achizitionarea de mijloace fixe ce d epasesc va loarea
de

10000

et,r o, aprobarea

bugetului

de

venituri

si

cheltuieli

,bilant u /

contab il. analizarea cel putin anual a activitatii ocolului silvic, rezolvarea
orico ror a lte pro bleme majore legate de activitatea ocolului silvic .

Acest fa pt este confirmat si de dispozitiile art. 13 din Legea nr. 46/ 2008,
republ. in anul 2015, potrivit carora pentru fondul forestier proprietate
privata adminis trarea si/sau serviciile silvice se realizeaza prin ocoale silvice,
ce a u regimul de fundatii sau asociatii- situatia in speta, iar in alin 2 al art. 13
se a rata in mod expres ca Ocolul silvic functioneaza in subordinea unor
struct uri de rang superior, respectiv OBSTEA SALISTE, a corei filiala es te.
ln ce privesc atributiile se/ului de ocol silvic, acestea sunt prevazute la art 23
din St at ut, si privesc doar elaborarea planului de management anual,
participarea la intocmirea proiectului de venituri si cheltuieli, se ocupa de
angajarea de personal, de relatiile cu tertii, fiind obligat in mod expres prin
art. 24 sa aplice hotaririle Adunarii generale ale Asociatiei Obstea Soliste,
neavand atributii privind achizitionarea de mijloace fixe cu o valoare mai
mare de 10000 euro, nici a obiectelor de inventor si nici a altor bunuri,
subordonarea sa fata de Adunarea generala fiind evidenta, in toate aspectele
ce prÎvesc administrarea , achizitionarea de mijloace fixe sau de inventor, in
fapt principalele sale atributii referindu-se la gospodarirea eficienta a
fondului silvic.
:Je asem enea„ in PROCESUL-VERBAL, incheiat la data de 15.01.2010, in sed ir,ta
Consiliul ui Director al Filialei OBSTEA SALISTE-OCOLUL SILVIC SAL/ST~ semnat
a t ot de catre presedintele Obstii, de vicepresedinte si de catre se/ ul de ocol
NI COLAESCU DANIEL si d eci insusit de catre acesta, se prevede in mod expres
f aptul co ,n vederea ap/icarii art 28 din Statutul filialei~ ce se refera la Gestiunea
si act ivita t ea financiara a OCOLULUI SILVIC, ce va fi controlata de Consiliul
Dir ector al Asocia tiei Obstea Soliste:

-

Toate ve niturile si cheltuielile se vor des/asura numai prin contul
bancar deschis;
Ges tionarea contului din banca se va face cu semnatura se/ului de ocol
si a presedintelui comitetului director;
Cheltuielile materiale se vor face pe baza unui referat intocmit de se/ul
de ocol si aprobat de presedinte;
Toate contractele ce se vor incheia cu tertii se vor aproba anterior
semnarii de catre comitetul director;
/11

urn1a Raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea desfasurata in

perioada Ol.01.2019-31. 12.2019 de catre Ocolul Silvic Soliste, focut in
baza ba/ante, de verificare intocmita la data de 31.12.2019 si o
documentelor arhivate, s-a constatat existenta unor grave prejudicii
rnoreriale, produse Ocolului Silvic si implicit Obstii Sofiste „ u rmare a
,neo/carii atributiilor de serviciu, a normelor legale in materie mentionote
m o i s us„ cuprinse otat in Statut, in Procesul-verbal de catre seful de ocol.

1 . ln ce privesc cheltuielile de deplasare ale sefu/ui de ocol „ in cursul
anului 2019, s-a constatat urmatoarele:
ln cursul anului 2019, au fost inregistrate in contabilitate cheltuieli cu
deplasarea unei singure persoane-paratu/ NICOLAESCU DANIEL, in
sum a de 85.325 lei.
Conform ordinelor de deplasare intocmite personal de catre sefu l de
o col , avizate spre decontare de catre acesta„ s-ar fi deplasat in
diferite /cotii din tara si strainatate , pentru care a decontat
combustibil rle 7.5 litri la 1 UU ktn„ si indemnizatia de delegare in
cuantum de 2,5 ori diurna lega/a„ neexistind nici o dovada ca pentru
deplasri ar fi respectat art. 7 din Î-IG nr 714/2018 privind deplasarile,
in sensul de a se alege ruta cea mai scurta„ si nici o justificare legala a
lucrarilor sau sarcinilor corespunzatoare atributiilor de serviciu in
afara locului sau de munca.
Mai mult, in Raport este nominalizata situatia in care, desi paratul
figura ca of/indu-se in deplasare la Oradea-Ocolul Silvic Sfanta Mariaj
la o distanta de 900 km, in perioada 1-3.01.2019, in aceeasi data a
efectuat cumparaturi de la MV AUTO SPORT SRL, in suma d e 465 lei
lucr u imposibil.

De asemenea, sunt enumerate detaliat toate deplasarile efectuate de
catre seful de ocol , la diverse Ocoale silvice din tara, fora nici o
justfficare legala a acestor deplasari, respectiv in ce scop au fost
/acute, ce rezultate s-au obtinut din acestea; mai mult, nerealitatea
efectuarii acestor deplasari, rezulta si din alta perioada in care seful
de ocol figura in deplasare la Baia-Mare si Oradea iar in aceeasi zi a
spalat masina in Rm Va/cea, la orele 14,51- pentru care exista
deco11t.
ln Raportul Comisiei de Cenzori se arata in mod expres ca nu s-a putut
identifica relatia contractuala intre Ocolul Silvic Soliste si celelalte
ocoluri silvice, avantajul economic adus angajatorului din toate
deplasarile /acute, sarcinile de serviciu, lucrarile prestate de angajat
in aceste deplasari.
Mai mult, nu au nici o justificare legala sau in actele Ocolului s ilvic,
deplasarile /acute la /V/inistecu/ apelor si oarlurilor la o cosa de
avocatura din Bucuresti, ca si deplasarile din strainatate, nici una
dintre deplasari nefiind aprobata de catre Comitetul director al
Obstii Soliste, ci toate in mod direct si personal de catre seful de
ocol„ care a si /acut deplasarile si a incasat sumele aferente
calculate total eronat, neexistind nici un raport justificativ din care
sa rezulte scopul acestora, in urma carora a fost incasata in mod
illicit suma de 85.325 lei!!!!
Potrivit Codului fiscal sunt cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii
activitatii economice si: .. cheltuielile de transport si de cazare in taro si
strainatate in conditiile in care cheltuielile respective sunt efectu ate in
legatura cu Jucrari executate sau servicii prestate de acestea in scopul
desfasurarii activitatii economice a contribuabilului.
ln categoria che/tielilor de delegare si detasare se cuprind cheltuielile
cu transportul, cazarea, precum si indemnizatia de delegare,stabilite
1n conditiile prevazute de lege sau in contractul de munca aplicabil,
numai daco sunt in interesul serviciului.

Se retine, de asemenea, in Raport, faptul ca potrivit ba/antelor de
verificare pe anii anteriori incepind cu anul 2015, cheltuielile cu

deplasrile se/ului ocolului silvic in anul 2019, au inregistrat o crestere
semnificativa, respectiv de la 35.170 lei in 2015, se ajunge la 85.325
lei in anul2019, ceea ce nu are absolut nici o justificare legalo sau
con tractualo.
2. ln ce priveste cuantumul cheltuielilor cu deplasarea aceleiasi

persoane, se/ul de ocol silvic Nicolaescu Daniel, in anul 2020, doar
pe perioada ianuarie-mai 2020 ( cu mentiunea ca incepind cu 15
martie 2020 a fost instituita starea de urgenta, si drept urmare
deplasa rile trebuind sa fie efectuate doar daca erau absofut
necesare) s-au inregistrat in contabilitate cheltuieli in suma totala
de 61. 719 lei, ceea ce este aberant; unde anume si pentru ce fel de
activitate au fost /acute aceste pretinse deplasari, cand este de
notorietate faptul ca in perioada starii de urgenta, toate unitatile
economice au avut activitatea redusa sau chiar sistata si nu a
existat absolut nici o aprobare din partea Comitetului director sau
Adunarii generale ale Obstii Soliste.
3. ln ce privesc mijloacele fixe nchizjtionate de cote seful Ocolului Silvic
Nico/aescu Daniel,in anul 2019, În valoare totala 44.411 lei, aratam
urmatoarele:
ln primul rind bunurile achizitionote nu se regasesc la Ocolul Silvic,
fiind lips.a in gestiune, neavand stabilite numere de inventor ce se
impunea a fi alocate acestor bunuri, nefiÎnd completat Registrul
r1umerelor de inventar, registru, care este utilizat pentru atribuirea
numerelor de inventar mijloace/or fixe existente in entitate,in vederea
identificarii lor~ conform Ordinului nr 2634/2015 privind documentele
financiar-contabile.
Mai m ult nu sunt intocmite Procesele verbale de receptie a acestor
mijloace fixe si cele de predare-primire catre angajati,pentru a putea
fi identificati angajatii Ocolului silvic carora li s-au acordat spre
folosir1 ta mijloacele fixe.
De asemenea, achizitiile de mijloace fixe efectunte pe parcursL1I anului
2019, nu oot fi considerate ca fiind efectuate in scopul desfasurarii
activitatii
economice a Ocolului silvic, nu se justifica achizitioriarea /orI
•
nt1 se identifica scopul economic urmarit pentru aceste achizitii.

Prin pret si performante , pchizitiile exced in mod evident scopului
utilizarii intr-un mod economic si pe baza principiu/ul bunei gestionari
a fond urilor incredintate.
Di11 perspective fiscala pentru bunurile achizitionate ca si mijloace fixe
nu este indeplinita conditia ca acestea sa fie detinute si utilizate in
productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii,pentru a fi
inchiriat tertilor sau in scopuri administrative.
/11 consecinta consideram ca nu sunt indep/inite conditiile prevazute
de Codul fiscal pentru deductibilitatea cheltuielilor inregistrate cu
amortizarea acestor mijloace fixe, existind riscuri din perspectiva
fiscala ,la care se expune Ocolul silvic Soliste ,reprezentind debite si
accesorii,aferente TVA de plata, impozit pe profit, impozit pe venit si
ctoote contributiile sociale obligatorii, intrucat:
-aceste achizitii nu sunt destinate utilizarii in folosul activitatii
economice, Ocolul silvic nu are drept de deducere TVA, conform art
297 alin 4 Codul fiscal;
-potrivit art. 12 alin 2 din Normele metodologice de aplicare a art 76
alin 3 din Codul fiscal,avantajele in natura prevazute la art. 76 alin 3
Codul fiscal, sunt considerate a fi orice foloase primite de angajat,
astfel incit utilizarea acestui bun din patrimoniul afacerii in scop
patrimonial reprezinta avantaje de natura salariala, pentru care se
datoreaza impozit pe venit si toate contributiile sociale obligatorii.
Dupa cum se poate constata din Raportul Comisiei de cenzori,
bunurile achizitionate cu titlu de mijloace fixe, in nici un caz r1u pot fi
incluse in aceasta categorie, fiind vorba de un numar de 5 telefoane
IPHONE, la preturi foarte mari, intre 3.933 lei si 5.253 lei, un sistem
laptop in valoare de 10.425 lei, un aspirator ROBOT, ROOMBA in
valoare totala cu TVA de 7.667 lei, alte 3 teiefoane mobile IPHONE,
plus accesorii ,in valoare toata cu TVA de 26.190 lei, un televizor
Smart Samsung 138 cm, cu o valoare de 12.320 lei.
1

4. Referitor la obiectele de inventar , achizitionate in cursul anului
2019, in nici un caz nu pot fi considerate ca fiind efectuate in scopul
desfasurarii activitatii economice, nu se justifica necesitatea
achizitionarii lor, nu se identifica scopul economic urmarit perltru
aceste achizitii.

ln sp eta , este vorba de achizitionarea de la d iverse magazine care nu
comercializeaza produse dest inate domeniului silvic„ de exemplu .
haine Stefanel, cons tind in tricouri si pantalo ni, incalataminte si
sosete de la firma OTTER, costum e , pantaloni ,curea, t ricouri de la
firma STEILMANN BRASOV, un numar d e 4 t elevizoare LED SMART
SAMSUNG, haine si alte obiect e de imbracaminte p entru femei si
copii,

accesorii f emei-aenti,

tricotaje,

achizitionate d e

la firma

INTERSPORT BUCURESTI, doua bucati Apple touch, impreuna cu casti,
ceas A pple Watch„ de la firma EMAG, haine de ; a firma ZA RA„ lenjerii
de pat, pleduri , lampadar cristal si alte a ccesorii d e la firmo
MOBEXPERT , in valoare totala de 32.328 lei, bunuri /ara absolut nici
o utffitate economica in cadrul Ocolului silvic, achizitionate in m o d

total nelegal.
5. ln ce privesc cheltuielile cu intretinerea
autoturismului marca Honda,aratam urmatoarele:

•

51

functionare a

Acest autoturism este proorietatea personala a paratului N icola escu
Dan iel, si desi pretinde ca a avut incheiat un contract d e comodat
pentru vehicul, nu a fost identificat acest contract.
Drept urmare, c/ie/tuieli/e in suma de 9 .493 lei, efectuate in cursul
a nulu i 2019-, cu reparatia autoturismului, reparati e cu pri vire la care
nu exista un dosar de daune, pentru a se putea stabili necesitatea
efectu arii platii acesteia si faptul daca a fost sau nu achitata d e catre
asigurator, si dat fiind ca autoturismul constitui e p r oprietatea
perso n ala a se/ului de ocot platile efectuate pentru reparatii nu au
tem ei legal a fi suportate de catre Ocolul silvic.

6. Referitor la plata politei de asigurare a autoturismului Honda,
proprietatea paratului, in suma de B.l02 lei,aratam ca nu exista
aceasta polita de asigurare depusa la dosarul cu actele a r hivate pe
anu l 2 019, nefiind pusa la dispozitia departamentului financiarcon t abil de catre proprietarul autoturismului, acesta nefiind un activ
al Ocolului Silvic Soliste.
Potrivit prevederilor art. 25 alin 4 fit g din Codul fisca l, nu sunt
cheltu ieli deductibile la calculul impozitului pe profit, ch eltuie/ile cu
prim ele de asigurare care nu privesc activele si r iscurile associate
activitatii contribuabilul ui, cu exceptia celor care privesc bunurile

.

reprezentind garantia bancara pentru creditele utilizate ,n
desfas urarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul sau
utilizate in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing,po trivit
clauzelor contractuale.
Avar,d in vedere cele prezentate, in cozul contractului de comodatch,ar daco ar exista,cheltuielile facuţe de comodatar privind
•
asigurarea bunului sunt nededictibite
la calculul impozitului pe profit.
•
7. De asemenea in cursul anului 2019, se/ul Ocolului silvic Soliste a
.produs un prejudiciu in suma de 4.900 lei, constind in diverse
cheltuieli de protocol, cheltuieli care nu se pot incadra in aceasta
categorie, constind in jocuri pentr(! copii,haine pentru copii, rochii
fe;mei, parfumuri si diverse produse alimentare.
Pentru toate aceste cheltuieli nu sunt intocmite documente din care
sa rezulte care au fost actiunile de protocol care au necesitat aceste
achizitii.
Este absolut nefondat a se pretinde ca achizitionarea unor j ocuri
pentru copii sau obiecte de imbracaminte pentru copii si fernei ar
p utea constitui cheltuieli de natura a fi incluse in categoria celor de
protocol pentru un ocol silvic! I!!

8. De asemenea in cursul anului 20)0, in perioada 01.01 .2020•
30.06.2020, au fost /acute diverse cheltuieli cu achizitii in suma de
11.055 lei, achizitii care nu se regasesc inregistrate in evidentele
contabile, nu au o baza legala, vinovatia efectuarii acestora
apartinind se/ului de ocol, dupa cum este retinut in Raport.
ln raport de cele aratate pe larg„ consideram ca in cauza isi gasesc pe
dplin incidenta dispozitiile legale privind angajarea raspunderii
patrimoniale a angajatului, aflindu-ne in situatia existentei unui
prejudiciu, a unei fapte ilicite a angajatului in producerea acestuia i11
legatura cu munca sa„ in raport cu atributii/e acestuia ce i-a u permis
producerea prejudiciului, intre fapta ilicita si prejudiciLJ exista o
legatura de cauzalitate, si vinovatia este dovedita.

Tinern sa precizam„ ca prin Raportul Comisiei de Cenzori la care am
focut referire pe larg, a fost notificat Presedintele Consiliului Director

al Obstii Soliste sa procedeze la recuperarea prejudiciului produs ,
constind in sume calculate si platite nejustificat pentru achizitii de
bunuri si servicii,cheltuieli diverse, cheltuieli cu deplasari, pentru
conservarea patrimoniului Obstii Soliste, sub sanctiunea sesizorii
ins titutiei bancare asupra utilizarii fondurilor in mod nelegitim,
neeconomic si discretionar.
ln dovedirea actiunii solicitam incuviintarea probelor cu inscrisuri,
interogatoriul paratului, martori si efectuarea unei expertize contabile
pentru stabilirea cuantumului prejudiciului.
Ne rezervam dreptul, ca, in functie de apararile paratului sa aducem
precizari prezentei cereri si sa propunem si alte probe.
Anexam alaturat, certificatul de inregistrare fiscala al reclamante(
contractul de munca al paratului, Statutul Ocolului Silvic Saliste„
Raportul Comisiei de Cenzori, Procesul-verbal incheiat in data de
15.01.2010 in sedinta Consiliului Director al Filialei Obstea SolisteOcolul Silvic Soliste„ Procesul-verbal incheiat la data de 19 iulie
2020„in

sedinta

Consiliului

de

administratie

al

Obstii

Soliste,

notificarea adresata paratului de a achita prejudiciul- desi in raport cu
suma pretinsa aceasta nu este obligatorie, urmind a depune si alte
1nscrisuri doveditoare.
ln baza disp. art 411 Cod proc civ, solicitam judecarea si in lipsa
ln baza art. 453 Cod proc civila, solicitam obligarea paratului la p lata„
cheltuielilor de judecata.
Depunem prezenta in doua exemplare, spre comunicare si paratului.

PRESEDINTELUI TRIBUNALULUI VALCEA

