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Către

AJVPS/AVPS/AV ……………..
Domnului Preşedinte/Director
Urmare a unor sarcini trasate MAP, de anumiţi reprezentanţi ai Curţii de Conturi a
României (CC), conducerea autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare (MAP) a dispus
un control tematic încrucişat în evidenţele gestionarilor de fonduri cinegetice, pentru a constata
dacă, la momentul atribuirii în gestionare a acestor fonduri, aveau achitate toate obligaţiile
financiare către stat şi către proprietarii de terenuri (obligaţii facturate cu documente de proprietate
anexate). Desigur că interesul CC se impunea a fi limitat doar la obligaţiile financiare ale
gestionarilor către stat şi la un termen de prescripţie de 3 ani. Dar dacă tot nu au ce face şi doresc
să se ocupe de probleme care exced atribuţiilor lor, trebuie să fim cooperanţi pentru a nu crea
tensiuni inutile în relaţiile cu reprezentanţii gărzilor forestiere, puşi în situaţia neplăcută de a-şi
verifica colegii (din altă gardă).
Deşi toate documentele pe care le solicită delegaţii actuali ai gărzilor forestiere au fost
analizate, la timpul potrivit, de colegii acestora din gărzile forestiere locale (care au eliberat
adeverinţe în acest sens), şi se găsesc, fără excepţie, la MAP, în dosarele de atribuire în gestionare
a fondurilor cinegetice, delegaţii actuali au primit sarcina să reia verificările, în evidenţele
gestionarilor mai vechi de peste 5 ani. Deci iniţiativa nu aparţine gărzilor forestiere, ci a fost
impusă de anumiţi reprezentanţi din conducerea CC, în continuarea unor preocupări mai vechi de
afectare economică a asociaţiilor tradiţionale.
Având în vedere această implicare a reprezentanţilor CC, inclusiv în probleme care exced
atribuţiile acestora, vă recomandăm să folosiţi prilejul pentru a evidenţia în scris, în actul de
control, faptul că multe UAT (primării) au intrat în asociaţiile de proprietari de terenuri cu terenuri
proprietate publică şi privată a acestora, asociaţii de proprietari care, potrivit legii, încasează
tarifele de gestionare ce s-ar cuveni primăriilor (bugetului local şi bugetului public). Acesta este un
aspect de deturnare de fonduri, care într-adevăr ar trebui să facă obiectul verificării CC, recuperării
sumelor deturnate şi, probabil, al anulărilor atribuţiilor directe făcute cu încălcarea legii.
În cunoştinţă de situaţie veţi proceda în consecinţă şi ne veţi informa ulterior, pentru a vă
putea susţine interesele în eventualitatea unor divergenţe.
Cu stimă.

