
 

 

Primăria Hunedoara a pierdut procesul cu Curtea de 
Conturi, în urma unui raport în care s-a stabilit un 
prejudiciu de 3,6 milioane de euro. Cine plăteşte 
pentru aparatura supraevaluată a spitalului din 
Hunedoara 
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Primăria municipiului Hunedoara a pierdut definitiv procesul în care a contestat un raport întocmit de Camera de 
Conturi Hunedoara în urma unui control efectuat în 2012. În acel raport, care a vizat activitatea administraţiei locale a 
Hunedoarei din perioada 2008-2012, inspectorii arătau că au descoperit 14 abateri financiare, cu un prejudiciu 
estimat de circa 3,6 milioane de euro. Cea mai mare abatere constatată, de circa 2,7 milioane de euro, a fost 
contractul prin care primăria a cumpărat în rate aparatură medicală pentru spitalul din localitate. 

„Banii trebuie recuperaţi de la hoţi” 
Sentinţa definitivă în acest proces a fost dată de Curtea de Apel Alba Iulia în data de 3 iulie. Acţiunea Primăriei 
Hunedoara a fost respinsă, raportul Camerei de Conturi Hunedoara fiind considerat legal de instanţă. Parte în dosar, 
pe lângă reclamant, municipiul Hunedoara, şi pârâtă, Camera de Conturi, Asociaţia Civică Solidaritatea, prin 
preşedintele Marin Mititelu, a avut calitatea de intervenient. Dată fiind hotărârea instanţei, Marin Mititelu a declarat: 
„Controlul efectuat în anul 2012, pentru perioada 2008-2012, a scos la iveală 14 abateri financiare (furturi), în valoare 
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totală de 3,6 milioane de euro. Bani care trebuie recuperaţi de la hoţii bugetului municipiului Hunedoara, implicit ai 
banilor contribuabililor. Din păcate, prejudiciul cel mai mare s-a constatat la spital, în anii 2008-2012, perioadă în care 
unii hunedoreni nu aveau 15 lei pentru a achita co-plata serviciilor medicale.” În ceea ce priveşte contractul pentru 
dotarea spitalului, inspectorii au constatat că aparatura cumpărată a fost supraevaluată, valoarea echipamentelor 
medicale fiind stabilită arbitrar, fără a exista documente justificative. Valoarea totală a contractului, cu tot cu dobânzi, 
a fost de aproape şapte milioane de euro şi a fost încheiat în perioada în care primar era Ovidiu Hada, iar managerul 
spitalului, medicul Bende Barna. Echipamentele au fost cumpărate de la firma Gemedica Bucureşti, iar ratele, 
conform raportului, au fost plătite către SC Ager Leasing IFN Bucureşti. 

Încearcă o cale extraordinară de atac 
Pentru a vedea cum va proceda Primăria Hunedoara în continuarea acestui caz, l-am contactat pe primarul Dan 
Bobouţanu. Acesta a afirmat că aşteaptă hotărârea şi motivarea hotărârii de la Curtea de Apel Alba Iulia, pentru a 
vedea ce dispoziţii a dat instanţa şi dacă poate uza de o cale extraordinară de atac. În situaţia în care se va ajunge la 
recuperarea prejudiciului, edilul şef al urbei a spus că banii vor fi recuperaţi de la actuali şi foşti angajaţi ai Primăriei 
Hunedoara, nominalizaţi în raportul Camerei de Conturi Hunedoara. 
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