
ANUNŢ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie  
cu privire la examinarea raportului auditului  

asupra rapoartelor financiare și raportului conformității asupra procesului bugetar și 

gestionării patrimoniului public în raionul Cimișlia încheiate  

la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II) 

 

Direcția Finanțe a Consiliului raional Cimișlia inițiază, începînd cu data de 

18.02.2022, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la examinarea 

raportului auditului asupra rapoartelor financiare și raportului conformității asupra 

procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în raionul Cimișlia încheiate 

la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II). 

Scopul proiectului: audierea rapoartelor Curții de Conturi și aporbarea 

Planului de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor auditului. 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie: obținerea actului 

juridic al Consiliului raional, prin care va fi aprobat Planul de acțiuni privind 

implementarea cerințelor și recomandărilor auditului Curții de Conturi.  

Prevederile de bază: audierea rapoartelor Curții de Conturi și aporbarea 

Planului de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor auditului 

Curții de Conturi. 

Beneficiarii proiectului: instituțiile publice, subdiviziunile consiliului raional.  

Rezultatele scontate: aporbarea Planului de acțiuni privind implementarea 

cerințelor și recomandărilor auditului Curții de Conturi. 

Proiectul de decizie este elaborat în corespundere cu art. 43 alin. b4  Legea nr. 

436/2006 privind administrația publică locală, Legea nr. 397/2003 privind finanțele 

publice locale, Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-

fiscale.  

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice 

pot fi expediate până pe data de 25 februarie 2022 pe adresa: Direcția finanțe 

Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare,12, bir. 305, raionul Cimișlia sau adresa electronică a 

Direcției Finanțe: d.finantecim@gmail.com. 

Proiectul deciziei cu privire la raportul privind executarea bugetului raional 

pentru anul 2021 şi nota informativă (Hotărîrile, Rapoartele Curții de Conturi) este 

disponibil pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/, la 

directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice. 

Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor: 

- Veronica Răilean, telefon 0-241-2-32-69; 

- Elena Erșova, telefon 0-241-2-32-69; 

- Victoria Căpățină, telefon 0-241-2-32-69. 

 

Data publicării 18.02.2022 
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