
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

 

D E C I Z I E  
Proiect 

 
Din 21 septembrie  2018  nr.   04/04 

 

„Cu privire la rezultatele inspectării  financiare  

tematice la  Consiliul raional Cimișlia” 

 

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  raportul  din 04.07.2018 

cu privire la inspectarea financiara tematica la Consiliul raional Cimișlia pe perioada de 

activitate 01.01.2014 – 25.06.2018, 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. 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. 

4. Direcția Finanțe  va informa  Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor 

despre măsurile întreprinse în vederea lichidării încălcărilor și neajunsurilor depistate 

precum și despre prevederile prezentei decizii. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie președintelui raionului 

dlui Iovu Bivol. 

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

Consiliului raional Cimișlia  www.raioncimislia.md. 

 

 

Preşedintele ședinţei     ______________________ 

SecretarulConsiliului                                         Vasile Spînu 

 
Coordonat:                                                                                     Iovu Bivol, preşedintele raionului 

Avizat:                                                                                          Vasile Spînu, secretarul Consiliului  

         Anatolie Casap, jurist 

Proiect elaborat de:       Olga  Gorban , șef Direcţie finanţe  
 



 

 

Anexa nr.1  

la Decizia Consiliului Raional  

nr.04/  04 din    21.09.2018 

 

 

 

Planul de măsuri 

 pentru lichidarea neajunsurilor constatate de  

Inspecția Financiară la Consiliul raional Cimișlia 

 

 

Nr

. 

Recomandările Inspecției 

Financiare 

Denumirea 

măsurilor 

Termenul 

de 

executare 

Subdiviziun

ea 

responsabilă 

1 Să implimenteze sistemul de 

managment financiar si control 

întru consolidarea răspunderii 

manageriale respectînd 

prevederile Legii privind  

controlul  financiar public intern 

nr. 229 din 23.09.2010 

Implimentarea 

sistemului  de 

control intern 

privind  

gestionarea optimă 

a resurselor 

entitații publice 

Permanent  Aparatul 

președintelui 

raionului 

 

Direcțiile   

Secțiile 

Institutiile 

2 Să implimenteze proceduri de 

control intern corespunzătoare 

Standardelor naționale de 

control intern în sectorul 

public,aprobate prin ordinul  

ministrului finanțelor nr. 189 din 

05.11.2015 

Implimentarea 

sistemului  de 

control intern 

privind  utilizarea 

regulamentară si 

eficientă  a 

finanțelor publice 

locale  

Permanent 

 

Aparatul 

președintelui 

raionului 

 

Direcțiile   

Secțiile 

Institutiile 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                   Vasile SPÎNU 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la rezultatele inspectării  financiare 

tematice la Consiliul raional Cimișlia” 

 

 

În baza autorizației Inspecției Financiare din subordinea Ministerului 

Finanțelor al R.M. a fost efectuată inspectarea financiară tematică la Consiliul raional 

Cimislia,pentru perioada de activitate 01.01.2014-25.06.2018,pe aspectul privind 

justificarea acordării indemnizatiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului 

locativ,sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni,conformHotărîrii 

Guvernului nr. 836 din 13.09.2010. 

În rezultatul inspectării financiare, în adresa administrației locale a fost 

prezentată prescripția unde se solicită: 

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 indemnizațiilor 

unicestabilite si acordate neîntemeiat,la viziunea inspecției, în sumă de 696,0 

mii lei; 

4. 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. 

 

Dupa inspectarea financiara,a fost convocata ședința comisiei speciale pentru 

selectarea persoanelor care solicită indemnizații unice și a fost discutat raportul 

inspecției financiare, prescripția înaintată Consiliului raional Cimișlia, cu solicitările 

inspecției financiare.  

În conformitate cu prevederile raportului din 04.07.2018 privind rezultatele 

inspectării financiare (tematice) pe aspectul privind temeinicia acceptării spre 

acordare a indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, 

sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni pentru perioada 01.01.2014 

– 25.06.2018, în special decizia Comisiei speciale nr.02/05 din 13.03.2018 la 

Consiliul raional Cimișlia, elaborat de inspectorii principali ai Direcției inspectare 

financiară a finanțelor publice locale, se indică drept concluzie faptul derogării de la 

prevederile Regulamentului cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru 

construcția unei case individuale ori a unei locuințe cooperatiste, sau procurarea 



spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 13.09.2010, unde Comisia specială, pentru finisarea 

construcțiilor, a acceptat neîntemeiat și ulterior le-au fost acordate indemnizații unice 

în sumă totală de 696,0 mii lei la 17 din 19 solicitanți acceptați, care dețineau deja 

spații locative, înregistrate la Oficiul cadastral teritorial sau în registrele de evidență a 

gospodăriilor ale primăriilor satelor sau comunelor, în timp ce pct. 3 din Regulament, 

explică noțiunea de obiect de construcție nefinalizat ca obiect construit pe lotul 

atribuit în conformitate cu deciziile și autorizațiile organelor respective pentru 

construcția acestui obiect, dar care nu este dat în exploatare conform actului de 

recepție finală, în modul stabilit de legislație 

Totodată, vă informez că, conform  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova 

nr. 1026 din 02.11.2010 privind organizarea activității de inspectare financiară, am 

prezentat dezacordul, aferent raportului cu privire la inspectarea financiară,la care 

inspecția financiară nu a prezentat nici un argument la cele indicate de Consiliul 

raional. 

Pe data de 31.07.2018 comisia specială a prezentat explicații și mărturii 

ofițerului de urmărire penala din cadrul CNA regiunea Sud, privitor la poziția 

comisiei la luarea deciziilor referitor la stabilirea indemnizațiilor . 

 

Comisia susține poziția sa în luarea deciziei la stabilirea indemnizațiilor unice 

si, respectiv, a venit cu propunerea să fie trimisă cererea prealalbilă Inspecției 

Financiare . 

 

 

 

Șef direcție finanțe        Olga Gorban 
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