CONDAMNARE – Ovidiu Nemeș, fost primar al municipiului Sighetu Marmației, a primit un an și șase luni
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Tribunalul Maramureș s-a pronunțat în Dosarul Avocații în care fostul primar al municipiului
Sighet Ovidiu Nemeș si directorul economic Ioan Bărbuș au fost trimiși in judecată în anul 2014
de către DNA pentru abuz în serviciu.
Tribunalul Maramureș l-a condamnat pe Ovidiu
Gheorghe Nemeș la un an și șase luni de închisoare, iar pe Ioan Bărbuș la doi ani de
închisoare.
Tribunalul a dispus
suspendarea executării pedepsei cu o perioada de încercare. Sentința nu este definitivă, ea
putând fi atacată cu la Curtea de Apeluri Cluj.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au trimis în judecată pe Ovidiu Nemeș, primar al
municipiului Sighetu Marmației la acea dată, pentru abuz în serviciu cu obținerea de foloase
necuvenite pentru sine sau pentru altul.

În același dosar, a fost deferit justiției Ioan Bărbuș, director executiv economic al primăriei.

Ovidiu Nemeș a încheiat în mod nelegal un contract de asistență juridică cu un avocat (Cristian
Niculescu Țâgârlaș) și a dispus în aceeași zi plata către acesta a sumei de 24.800 lei cu TVA
inclus, reprezentând plata unor servicii acordate în favoarea primăriei, respectiv redactarea unei
plângeri penale împotriva unei societăți comerciale.

“Cu toate că suma de bani a fost achitată, în aceiași zi, plângerea penală nu a fost redactată,
iar în 16 mai 2014 avocatul a denunțat unilateral contractul de asistență juridică susținând că
acest contract nu a fost pus în executare, astfel că nu a produs consecințe juridice, iar
împuternicirea avocațială nu a fost utilizată”, au susținut procurorii într-un comunicat remis
presei.
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În perioada februarie — martie 2014, Ioan Bărbuș a contactat un alt avocat, a purtat discuții cu
acesta, cu privire la încheierea unui contract cu primăria, fără a fi împuternicit în acest sens,
semnând în 4 martie, în mod nelegal, un contract de asistență juridică și a efectuat plata a
10.000 lei, reprezentând onorariu pentru redactarea unei cereri de revizuire.

DNA susține că astfel a fost creat un prejudiciu total în dauna bugetului local al primăriei de
34.800 lei întrucât cele două contracte au fost încheiate cu încălcarea prevederilor legale, în
condițiile în care instituția are compartiment juridic la care sunt angajați consilieri juridici, plătiți
pentru prestarea de servicii juridice.

Sursa citată menționează că sumele de bani, reprezentând onorarii, plătite cu încălcarea
dispozițiilor legale, au fost restituite primăriei la finalul anchetei penale.

DNA mai precizează că persoanele respective au mai fost trimise în aprilie în judecată într-un
dosar separat, pentru infracțiuni similare.

Luni, 17 Octombrie 2016, Tribunalul Maramureș urmează să se pronunțe și în Dosarul
Parcometrele, în care Ovidiu Nemeș este acuzat de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu.
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