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COMUNICAT 

 

 
În baza disp.art.36 din Ghidul privind relaţia cu mass media vă aducem la 

cunoştinţă că în data de 27.01.2021 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Iaşi-

Secţia penală rechizitoriul întocmit de Ministerul Public-Parchetul de pe lîngă 

Judecătoria Iaşi prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: 

 

 

- C.M. pentru presupusa săvârşire a infracţiunii de abuz în serviciu,  prevăzută 

de art. 297 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 alin.1 din Codul penal,  

- C. C. – E. pentru presupusa săvârșire a  infracțiunii de  abuz în serviciu ,  

prevăzută de art. 297 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 alin.1 din 

Codul penal 

-  F. D. pentru presupusa săvârșire a infracțiunii de abuz în serviciu,  prevăzută 

de art. 297 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 alin.1 din Codul penal,  

- N.Gh. pentru presupusa săvârşire a infracţiunii de abuz în serviciu,  prevăzută 

de art. 297 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 alin.1 din Codul penal,şi  

- T. P. – D. pentru presupusa săvârșire a infracțiunii de abuz în serviciu ,  

prevăzută de art. 297 alin.1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 alin.1 din 

Codul penal. 

 

S-a reţinut, în esenţă, aceea că cei cinci inculpaţi  în perioada februarie –mai 

2013, în baza unei rezoluţii infracţionale unice,prin încălcarea mai multor 

dispoziţii legale,care, conjugate cu acțiunile ilicite ale celorlalți inculpați, au 

determinat achiziţia nelegală de către autoritatea administrativ-teritorială 

Municipiul Iași a serviciilor de leasing operaţional privind furnizarea a 4 

autoturisme marca Skoda (în care se includ și serviciile aferente atribuirii de 

numere de înmatriculare preferențiale), cauzând atât o pagubă în cuantum de 

503.482,17 lei bugetului local al Municipiului Iaşi (în perioada 20.05.2013 – 

30.05.2017), cât şi o vătămare a intereselor legitime ale unităţii administrativ-

teritoriale Municipiul Iaşi de a realiza o bună gestiune financiară prin 

asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în 

utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public.  
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