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privind respectarea dreptului la un nivel de trai decent, prevăzut de art.47

din Constituţia României

Mai multe posturi de televiziune au prezentat la emisiunile de ştiri, în zilele de 3-4

martie 2012, un caz petrecut în localitatea Codlea, judeţul Braşov, prin care unei mame nu i-a

fost suspendată plata indemnizaţiei de maternitate ca urmare a faptului că figura în evidenţele

fiscale cu un debit de 36 bani.

Ca urmare a sesizării din oficiu cu nr.2258/5 martie 2012, privind situaţia familiei

Pepene din localitatea Codlea, judeţul Braşov, a fost efectuată ancheta aprobată de Avocatul

Poporului la Primăria Municipiului Codlea, judeţul Braşov, în data de 05 martie 2012.

Din discuţiile purtate cu domnul Viceprimar Călin Ivan şi doamna Corina SIăveanu-

Şef Serviciu Impozite şi taxe din cadrul Primăriei Municipiului Codlea, precum şi din

documentele puse la dispoziţie, constatăm următoarele:

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr.172/12 decembrie 2011 privind anularea unor

creanţe fiscale, s-a decis sa fie anulate creanţele fiscale restante şi neachitate la 31 decembrie

20 Il, mai mici de 40 lei. Cu toate acestea, familia Pepene nu a putut fi beneficiară a acestei

Hotărâri de Consiliu Local întrucât domnul Pepene Marius Mihai mai figura la acel moment

cu un debit în evidenţele fiscale, şi anume, cu o amedă în cuantum de 402 lei. În consecinţă,

având în vedere specificul programului informatic care stabileşte evidenţa debitelor la nivelul

Municipiului Codlea, ambii soţi sunt trecuţi la acelaşi număr de ROL 10336. Astfel, nu s-a

mai făcut disctincţie cu privire la faptul că amenda îl piveşte doar pe domnul Pepene Marius

Mihai şi nu şi pe doamna Pepene Oana Elenea- soţia acestuia şi beneficiara indemnizaţiei de

maternitate suspendate.



Începând cu data de 01 ianuarie 2012, la nivelul Primăriei a fost implementat un alt

program informatic care reglementează debitele fiscale cu exactitate( debite cu două

zecimale). Debitul restant al familiei Pepene datează insă din anul 20 Il, iar situaţia

centralizată a debitelor (758 persoane) a fost comunicată Serviciului de Asistenţă Socială din

cadrul Primăriei Municipiului Codlea confoDn evidenţei din data de 31 decembrie 20 Il.

Ulterior, Serviciul de Asistenţă Socială a comunicat aceeaşi situaţie Agenţiei de Plăţi şi

Prestaţii Sociale Braşov.
Doamna Corina SIăveanu a precizat că in data de 16 februarie 2012, datoria de 1,03 Iei

a fost achitată, însă domnul Pepene Marius Mihai figurează în continuare cu amenda de 402

lei.
Potrivit documentaţiei comunicate de Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială

Braşov, rezultă că doamna Pepene Oana Elena a inaintat aceleiaşi agenţii o cerere prin care

soJicită punerea plată a indemnizaţiei pentru creşterea copilului. Cererea a fost înregistrată

la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov cu nr.2915 din 02 martie 20 De

asemenea, potrivit Adeverinţei şi certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice din 02

martie 2012, emise de către Primăria Municipiului Codlea, rezultă că doamna Pepene Oana

Elena nu figurează cu datorii la bugetul locaL

consecinţă, au fost efectuate demersuri cu privire la repararea situaţiei create. Cu

toate acestea, din convorbirea telefonică purtată cu doamna Diana Borş - Director a Agenţiei

Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov, rezultă că indemnizaţia de maternitate a cărei

plată a fost suspendată va putea fi restituită doamnei Pepene Oana Elena doar o dată cu plata

indemnizaţiei efectuate luna aprilie 2012. Cu toate acestea, doamna director a precizat că se

vor depune toate diligenţele necesare pentru găsirea sumelor necesare pentru punerea in plată

cât mai repede a petentei.

Având în vedere cele constatate în urma anchetei, a rezultat că eroarea efectuată de

Primăria Municipiului Codlea a creat un prejudiciu doamnei Pepene Oana Elena, care a

condus la suspendarea punerii în plată a indemnizaţiei de maternitate, prejudiciu care nu a fost

reparat până prezent.
acest context, temeiul art.13 lit.c), art.21 şi art.23 din Legea nr.35/1997 privind

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

Pentru realizarea scopului constituţional şi legal al Avocatului Poporului şi anume,

apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile

publice, emit prezenta:



RECOMANDARE

1. Primarul Municipiului Codlea urmează ca, în exercitarea atribuţiilor sale legale, să

dispună repararea de îndată a dreptului încălcat al numitei Pepene Oana Elena din vina

autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Codlea. Neluarea măsurilor necesare

pentru repararea de îndată a dreptului încălcat şi pentru repunerea în situaţia anterioară

încălcării dreptului, este de natură a atrage sancţionarea penală pentru săvârşirea

infracţiunii de neglijenţă în serviciu;

2. Primarul Municipiului Codlea va lua toate măsurile legale necesare şi va depune toate

diligenţele pentru prevenirea apariţiei în viitor a unor situaţii similare;

3. Primarul Municipiului Codlea va informa Avocatul Poporului asupra măsuri r dispuse.

"' ZProf.univ.dr.Gheorghe ~cu
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