
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA
Anexa nr. I

la Decizia Consiliului Raional
nr.04104 din 2 1.09.20 I 8

in temeiul ar1.43 din Legea privind administralia publicd locald nr.436-XV din
28.12.2006' in conformitate cu prevederile Legii nr.l8ldin 25.07.2014 privind finanlele
publlce qi respons_abilit6lile bugetar-fiscale, finind conr de Legea nr. 3g7-xy din
16.10.2003 privind finan{ele publice locale, lu?nd ?n considera{ie .uplrtrl din 04.07.201g
cu privire la inspectarea financiara tetnatica la Consiliul raional Cimiplia pe perioada de
activitate 0l .01 .2014 - 25.06.20r 8, consiliul raional cimiglia

DECIDE:

l ' Se ia act de rezultatele inspectdrii financiare tematice efectuate la Consiliul
raional Cimiqlia.

2. Se aprobd planul de mdsuri
inspecfia financiard.

pentru lichidarea neajunsurilor constatate de

DECIZIE

din 21 septembrie 2018

Cu privire la rezultatele inspectirii financiare
tematice la Consiliul raional Cimislia.

nr. 04104

a Ministerului Finan{elor
qi neajunsurilor depistatc

se atribuie preqedintelui raionului

prin publicare pe pagina oficiald a

3. Aparatul preEedintelui, qefii de secfii Ei direcfii vor asigura in continuare
in-rplementarea sistemului de management financiar si control conform prevederilor Legii
nr.229 din 23.09.2010 privind conrrolul financiar public intern.

4. Direclia Finanfe va infonna Inspectia Financiard
mdsurile intreprinse in vederea lichidarii ?nc6lcdrilor
gi despre prevederile prezentei decizii.
5. Controlul asupra executarii prezcntei decizii

PIanul de misuri
pentru lichidarea neajunsurilor constatate de

Inspec(ia Financiarl Ia Consiliul raional Cimislia

Spinu Vasile

despre
precum

dlui Iovu Bivol.
7. Prezenta decizie

Consiliului raional Cimiqlia
se aduce la cunoqtinfa publicd

Secretarul Consiliului

Pregedintele Colfa Maxim

Spinu Vasile

Nr Recomandiirile I nspeclie i
Finsnciare

Denumirea
mdsurilor

Termenul
de

executare

Subdiviziun
ea

responsabilci
I Sd implimenteze sistemul de

managment financiar si control
intru consolidarea rdspunderi i

manageriale respectind
prevederile Legii privind
controlul financiar public intern
nr. 229 din 23.09.2010

Implimentarea
sistemului de

control intern
privind
gestionarea optimd
a resurselor

entitalii publice

Permanent Aparatul
pregedintelui

raionului

Direc{iile
Sec[iile
Institutiile

2 S5 implimenteze proceduri de

control intern corespunz dtoare
Standardelor nalionale de

control intern in sectorul
public,aprobate prin ordinul
ministrului finangelor nr. 189 din
05.I L2015

Implimentarea

sistemului de

control intern
privind utilizarea
regulamentar6 si

eficientd a

finanfelor publice

locale

Permanent Aparatul

preEedintelui

raionului

Direc{iile
Secfiile

Institutiile

SecretarulC


