
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

D E C I Z I E  
Proiect 

din ___ martie  2017  nr.   01/06 

 

„Cu privire la rezultatele inspectării  financiare  

tematice a  Consiliului raional Cimișlia 

 pentru perioada 01.04.2010 – 30.11.2016” 

 

În temeiul art.43 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XV din 

28.12.2006, în conformitate cu prevederile Legii nr.181din 25.07.2014 privind finanţele 

publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale, ținînd cont de Legea nr. 397-XV din 

16.10.2003 privind finanțele publice locale, luînd în considerație actul privind rezultatul  

inspectării financiare tematice efectuate la Consiliul raional Cimișlia pe perioada de 

activitate 01.04.2010 – 30.11.2016, Consiliul raional Cimișlia 

DECIDE: 

1. Se ia act de rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Consiliul 

raional Cimișlia. 

2. Se aprobă planul de măsuri pentru lichidarea  neajunsurilor constatate de 

inspecția financiară. 

3. În   scopul lichidării încălcărilor depistate în procesul inspectării financiare, 

persoanele cu funcție de răspundere, șefii de secții și direcții din subordinea Consiliului 

raional, vor întreprinde, conform competențelor, toate măsurile necesare pentru evitarea 

admiterii pe viitor a cheltuielilor neregulamentare. 

4. Aparatul președintelui, șefii de secții și direcții vor asigura în continuare 

implementarea sistemului de management financiar și control conform prevederilor Legii 

nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern. 

5. Auditul intern al Consiliului raional va informa  Inspecția Financiară a 

Ministerului Finanțelor  despre măsurile întreprinse în vederea lichidării încălcărilor și 

neajunsurilor depistate precum și despre prevederile prezentei decizii. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului 

dlui Mihail Olărescu. 

7. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a 

Consiliului raional Cimișlia  www.raioncimislia.md. 

 

Preşedintele ședinţei      ______________________ 

Secretarul Consiliului                                                  Vasile Spînu 

                                                                                                                 
Coordonat:       Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

Avizat:        Vasile Spînu, secretarul consiliului 

Anatolie Casap, specialist principal 

Proiect elaborat de:      Olga Gorban, Şef interimar Direcţie finanţe 

http://www.raioncimislia.md/


                                                             Anexa nr.1  
la Decizia Consiliului Raional  

nr.01/06   din  ____________2017                                   
 

                      

Planul de măsuri 

 pentru lichidarea neajunsurilor constatate de  

Inspecția Financiară la Consiliul raional Cimișlia 

 

Nr. Recomandările Inspecției Financiare Denumirea măsurilor 
Termenul de 

executare 

Subdiviziunea 

responsabilă 

1 Să asigure respectarea cadrului legal 

– normativ care reglementează 

domeniul  retribuirii muncii, 

gestionării patrimoniului public, 

organizarea și desfășurarea procedurii 

de achiziții publice 

Respectarea prevedrilor 

cadrului legal-normativ  

prevăzute în prescripția 

Inspecției Financiare 

Permanent  Contabilitatea 

din aparatul 

președintelui  

 

Direcțiile   

Secțiile 

2 Să implimenteze proceduri de control 

intern corespunzătoare ce țin de 

domeniul contabilității care să asigure 

ținerea regulamentară a evidenței 

contabile, în scopul raportării 

regulamentare a situațiilor financiare, 

cu remedierea iregularităților 

constatate de Inspecția Financiară 

Implimentarea 

sistemului de control 

intern care să asigure 

ținerea regulamentară a 

evidenței contabile 

conform legislației in 

vigoare 

Permanent  Aparatul 

președintelui 

raionului 

 

Audit intern 

3 Să implimenteze proceduri eficiente 

de control intern care să asigure 

respectarea cadrului legal-normativ 

privind administrarea, gestionarea 

patrimoniului public, înregistrarea la 

organele cadastrale și înlăturarea 

iregularităților depistate de Inspecția 

Financiară 

Implimentarea 

sistemului  de control 

intern privind 

administrarea , 

gestionarea 

patrimoniului public cu 

înregistrarea la oficiul 

cadastral a dreptului 

patrimonial asupra a 8 

bunuri imobile, cu 

valoarea de bilanț 

37115,1 mii lei 

12 luni  Serviciul 

Arhitectură 

Urbanism și 

Cadastru  

  

Direcția 

Dezvoltare 

Teritorială 

 

Serviciul 

Funciar  

4 Să efectueze încheierea și/sau 

revizuirea/legalizarea contractelor 

privind locațiunea bunurilor publice, 

cu ajustarea acestora la prevederile 

cadrului legal normativ în vigoare.  

Elaborarea politicii de 

reglementare a modului 

de gestionarea a 

patrimoniului public. 

Asigurarea acumulării 

plăților 

Permanent  Aparatul 

președintelui 

raionului 

5 Să implimenteze proceduri eficiente 

de control intern privind 

achiziționarea bunurilor și serviciilor, 

monitorizarea continuă a acestora cu 

luarea măsurilor de rigoare. 

Desfășurarea unor  

instrtuiri în domeniul 

achizițiilor publice 

pentru membrii 

grupurilor de lucru din 

cadrul subdiviziunilor 

Consiliului raional cu 

asigurarea suprotului 

Trimestrial Aparatul 

președintelui 

raionului 

 

Direcția 

dezvoltare 

teritorială 

 



metodologic privind 

implimentarea 

procedurelor de control 

intern la achiziționarea 

mărfurilor, lucrărilor, 

serviciilor 

Direcția 

economie și 

atragerea 

investițiilor 

6 Să implimenteze proceduri eficiente 

de control intern care să asigure 

respectarea cadrului legal-normativ 

privind administrarea, gestionarea 

patrimoniului public, înregistrarea în 

evidența contabilă a Taberei  

”Izvoraș” din s.Zloți  ca obiecte 

separate 

Elaborarea politicii de 

reglementare a modului 

de gestionare a 

partrimoniului public. 

Înregistrarea în evidența 

contabilă a taberei 

”Izvoraș” ca 5 clădiri 

separate 

Către 

01.09.2017 

Aparatul 

președintelui 

raionului 

 

 Audit intern 

 

Serviciul 

Funciar  

 

Serviciul 

Arhitectură, 

Urbanism și 

Cadastru  

 

 Contabilitatea  

din aparatul 

președintelui  

 

Direcția 

Dezvoltarea  

Teritorială 

7 Să asigure respectarea cadrului legal, 

care reglementează organizarea și 

desfășurarea  procedurii de achiziții 

publice 

Implementarea cadrului 

legal privind achizitiile 

publice, asigurarea 

procedurilor de control 

intern la achiziționarea 

lucrărilor, serviciilor, 

mărfurilor  

Permanent Grupul de 

lucru pentru 

achiziții 

publice 

 

Președintele 

grupului 

 

Secretarul 

grupului 

 

 

              

 

Secretarul Consiliului raional                                                                                   Vasile SPÎNU 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă la proiectul de decizie „Cu privire la rezultatele inspectării  financiare 

tematice a  Consiliului raional Cimișlia” 

În baza autorizației Inspecției Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor al R.M. a fost 

efectuat controlul  complex financiar în Consiliul raional Cimișlia pe perioada de activitate 

01.04.2010 – 30.11.2016. 

În rezultatul inspecției financiare în adresa administrației a fost solicitat: 

1. Examinarea rezultatelor inspectării la ședința Consiliului raional Cimișlia, cu aprobarea 

planului de măsuri în scopul înlăturării încălcărilor depistate; 

2. De respectat cu strictețe și de asigurat studierea (de către angajații implicați în 

managementul financiar) actelor normative indicate în prezenta prescripție; 

3. Întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea recuperării: 

- diurnelor neîntemeiate, în sumă de 3,6 mii lei; 

- cheltuielilor în sumă de 0,2 mii lei, pentru călătorie cu transportul urban; 

- mijloacelor bănești, în sumă de 0,1 mii lei, decontați în lipsa actelor justificative; 

- plăților pentru locațiune, în sumă de 3,7 mii lei; 

- bunurilor materiale, în valoare de 54,9 mii lei, neîntemeiat transmise cu titlu gratuit; 

4. Evaluarea și înregistrarea  în evidența contabilă a bunurilor imobile de la Tabăra ”Izvoraș” 

din s.Zloți; 

5. Înregistrarea la Oficiul cadastral teritorial Cimișlia a dreptului patrimonial asupra a 8 bunuri 

imobile, cu valoarea de bilanț de 37115,1 mii lei; 

6. Întru consolidarea răspunderii manageriale, pentru gestionarea optimă a resurselor entității 

publice, pe baza principiilor bunei guvernări, de respectat prevederile Legii privind controlul 

financiar public intern nr.229 din 23.09.2010, prin implementarea sistemului de 

management financiar și control și a Standardelor naționale de control intern în sectorul 

public, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.189  din 05.11.2015, ce ar asigura 

utilizarea regulamentară și eficientă a finanțelor publice locale. 

Materialele inspectării au fost transmise  Centrul Național Anticorupție,pentru examinare prin 

prisma legislației procesual penale și procesual civile . Centrul Național Anticorupție,la rindul său, 

a solicitat prezentarea informației privind măsurile intreprinse la prescripția nr.1690 din 27.12.2016 

înaintată de către Inspecția Financiară ,cu anexarea copiilor autentificate a documentelor 

confirmative.Administrația raionului prin raspunsul   nr. 44 din 26 ianuarie 2017  și nr.51 din 

30.01.2017 a informat  Inspecția  Financiară  și Centrul Național Anticorupție  despre măsurile 

intreprinse și anume: 

- La sfirșitul anului 2016 a fost angajat în cadrul aparatului președintelui  funcția  de Audit  

Intern, care este  o parte componentă a Controlului Intern. Avînd și  calitatea de instrument 

de evaluare a sistemului de Management Financiar şi Control, care va  examina şi raporta în 

continuare despre  eficacitatea  sistemului de Management Financiar şi Control. 

- A fost inițiata înregistrarea a dreptului patrimonial asupra a opt  bunuri  imobile  la Oficiul 

cadastral teritorial Cimișlia  și  inițiată evaluarea  taberei “Izvoraș” din s.Zloți  pentru a  

înregistra în evidența contabilă  toate cinci bunuri imobile separat. 

- Bunul imobil cu nr. cadastral 2901304.489.01.0020 situat pe str. Constantin Stamati,4 a fost 

înregistrat la Oficiul cadastral teritorial Cimișlia pe data de 07.12.2016. 

- Pentru a inregistra drepturile patrimoniale a arhivei  raionale,Consiliul raional a  initiat 

procedura  judiciară. 

- Ca urmarea a masurilor înreprinse  in vederea  recuperării diurnelor și cheltuielilor pentru 

călătorie cu transportul urban, neintemeiat  achitate  in sumă de 3,6  mii lei, Vă informăm, 

ca persoanalul angajat, care a benefeciat de mijloace financiare,  a  restituit în caseria 

aparatului președintelui toată suma. 

- Recuperarea  plaților pentru locațiunea utilizată de catre A.O. “Societatea invalizilor”, 

”Asociația Surzilor”, ”Asociația  nevazatorilor“  a suprafeței de 24 m.p., menționăm, că au 

fost   înaintate plați  spre achitare   în suma  de 3.7 mii lei.Prin decizia nr. 09/08 din 23 

decembrie 2016  s-a  transmis in locațiune  suprafața   ocupată  de societațile respective. 

- Cit privește  bunurile materiale in suma de 54.9 mii lei, care  au fost transmise cu titlul 

gratuit în urma aplicatiilor raionale de pregătire a protecţiei civile,  Vă informăm  că 

legalitatea transmiterii s-a confirmat  prin decizia nr. 09/10 din 23 decembrie 2016  . 

Șef interimar direcție finanțe       Olga Gorban 
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