
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT
D E C I Z I E  N r . ^  !& £

din J te x iîv Â /?  2021

cu privire la Raportul anual consolidat privind 
Controlul Financiar Public Intern 

pentru anul 2020

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43, art. 46, art. 53 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
- Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;
- Dispoziţia Prim-ministrului Republicii Moldova nr. 47-d din 16 iunie 2021;

Audiind Raportul anual consolidat privind Controlul Financiar Public Intern pentru 
anul 2020, prezentat de Direcţia Finanţe , Consiliul raional Cimişlia

D E C I D E :

1. Se ia act de Raportai anual consolidat privind Controlul Financiar Public Intern pentru 
anul 2020 (pl asat pe pagin a www, raion ciin i si ia. md).

2. Se pune în sarcina auditorului intern, dnei Svetlana Cecati să asigure implementarea 
recomandărilor din raport după cum urmează:
1) răspunderea la rezultatele autoevaluării sistemului de control intern managerial prin 

acţiuni de îmbunătăţire sau corectare a situaţiei curente;
2) instituirea mecanismelor de coordonare a sistemului de control intern managerial 

în entităţile subordonate Consiliului raional Cimişlia;
3) atingerea nivelului optim de independenţă a auditorului intern, în conformitate cu 

standardele profesionale;
4) după caz, realizarea auditului intern prin asociere cu auditori din alte subdiviziuni 

pentru acoperirea întregului univers de audit;
5) sporirea activităţilor de dezvoltare profesională în domeniul managementului 

finanţelor publice, al controlului intern managerial şi, după caz, în domeniul 
auditului intern;

3. Auditor intern, dna Cecati Svetlana va informa, până la 10 martie 2022, Ministerul 
Finanţelor despre acţiunile întreprinse pentru realizarea dispoziţiei Prim-ministrului 
Republicii Moldova nr. 47-d din 16.06.21 în formă integrată cu Raportul anual 
consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2020.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 
preşedintele raionului.

5. Prezenta decizie se include la cunoştinţă publică prin publicare în Registrul de stat al 
actelor locale şi se aduce la cunoştinţă:

Direcţia Finanţe Cimişlia;
- Auditor intern;



- Serviciul Contabilitate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimişlia

www.raloncimislia.md.

Preşedintele şedinţei __________________

Contrasemnează:
Secretarul consiliului m^ h»

Avizat:
Secretarul consiliului
Şef, Sect^ Administraţie Publică
Specialist principal. Serviciul Juridic

Coordonat:
Preşedintele raionului

Proiect elaborat de:
Şef, Direcţia Finanţe Olesea Răcilă

http://www.raloncimislia.md

