
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
 

D E C I Z I E  
Proiect 

 

din  21  iulie  2017                   nr.03/05 

 

 
„Cu privire la monitoringul  financiar” 

 

 

În conformitate cu art.43  din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, art.75, 76 din Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor 

publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale,  Hotărîrea Guvernului nr.875 din 21.10.2014 

pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al întreprinderilor de 

stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, 

Consiliul raional Cimişlia, 

 

DECIDE: 

 

1. A  aproba monitoringul financiar al activității instituțiilor publice la 

autogestiune, a Întreprinderilor municipale și a Societăților comerciale în care Consiliul 

raional are calitatea de fondator sau deține cota majoritară în capitalul social. 

2. Monitorizarea rapoartelor financiare trimestriale, semestriale și anuale ale 

întreprinderilor de stat, societăților comerciale și instituțiilor publice  va fi efectuată de 

către Direcția finanțe. 

3. Rezultatele monitoringului financiar v-or fi prezentate Consiliului raional într-

o notă analitică cu propunerea măsurilor de îmbunătățire a situației economico-financiare. 

4. Conducătorii instituțiilor v-or asigura prezentarea trimestrială a indicatorilor 

activității economico-financiare, dărilor de seamă contabile și statistice conform anexei 

nr.1. 

5. Controlul privind îndeplinirea prezentei decizii se pune în sarcina Direcției 

finanțe. 

6. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina 

oficială a Consiliului raional Cimișlia  www.raioncimislia.md. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                      

Secretarul  Consiliului            Vasile Spînu 

 
Proiect elaborat de:      Olga Gorban, Şef interimar Direcţie finanţe 

 

Coordonat:       Mihail Olărescu, preşedintele raionului 

 

Avizat:        Vasile Spînu, secretarul consiliului 

 
Anatolie Casap, specialist principal 



 

Anexa nr.1 

la Decizia Consiliului raional Cimișlia 

nr. __/___  din 21.07.2017 

 

 

Informațiile în baza cărora se efectuează  monitoringul financiar 

 

 

1. Situațiile financiare și rapoartele statistice ale întreprinderilor, instituțiilor. 

2. Informația privind patrimoniul public al întreprinderilor, instituțiilor. 

3. Informația referitor la obligațiile fiscale (calculate, achitate și restanțele 

admise), precum și facitățile(înlesnirile) fiscale, prezentate de Serviciul 

Fiscal de Stat. 

4. Informații referitoare la datoria întreprinderilor, instituțiilor. 

5. Informații privind raportul auditorului intern sau extern. 

6. Altă informație relevantă ce vizează activitatea întreprinderii 

 

Secretarul Consiliului        Vasile SPÎNU 

Notă informativă 

 

 la proiectul  deciziei Consiliului raional   cu privire la monitoringul financiar al act ivității 

instituțiilor publice la autogestiune, a Întreprinderilor municipale și a Societăților comerciale în 

care Consiliul raional are calitatea de fondator sau deține cota majoritară în capitalul social.  

 

           Dat fiind faptul că, întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital 

integral public sau majoritar public reprezintă un segment important al economiei naţionale şi, în 

consecinţă, lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea acestor entități au o influenţă 

determinantă asupra stabilităţii ansamblului economiei, se impune necesitatea unei monitorizări 

judicioase din partea statului a activității economico-financiare a întreprinderilor vizate, în 

vederea asigurării integrităţii şi folosirii eficiente a patrimoniului de stat.  

  Monitoring  financiar – este un  proces de selectare, prelucrare şi analiză a indicatorilor 

activităţii economico-financiare a întreprinderilor.  

   Verificarea documentară –  este un element al monitoringului financiar ce constă în 

verificarea datelor situaţiilor financiare şi a altor informaţii de care dispune autoritatea care 

efectuează monitoringul.   

   Evaluarea –  este un element al monitoringului financiar ce constă în aprecierea rezultatelor 

activităţii întreprinderilor, punerea în evidenţă a rezultatelor importante ce permit formarea unei 

imagini generale privind situaţia economico-financiară a acestora, precum şi determinarea 

impactului rezultatelor activităţii întreprinderilor.  

  

Reieșind din contextul celor expuse mai sus monitoringului  financiar  vor fi supuse  

institutiile fondate de Consiliul raional așa ca instituțiile  medicale IM SP SR Cimișlia,  IMSP 

CS Cimișlia, IMPS CS Gura Galbenei, IMSP CS Javgur  ,I.M.”Servcom Cimișlia”, I.M. ”Biroul 

de proiectari, prospectiuni și servicii”, Î.M. ”Cimtermomed”, IP ”Incubatorul de afaceri din 

Cimișlia”. 

 

Șef interimar direcție finanțe                         Olga GORBAN 
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