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                    PROIECT 

DECIZIE nr.5-6   

                                                                                                                         din 15 septembrie 2022 

Cu privire la  

la lichidarea iregularităților constatate 

 în rezultatul inspectării financiare complexe efectuate la Direcția Finanțe 

 

În baza art.43, art.46 ale Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, art.35 alin.(3) al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele 

publice locale și întru îndeplinirea  Prescripției Inspecției financiare nr.25-09-12/1265 din 18 iulie 2022 Cu 

privire la lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare complexe efectuate la 

Direcția Finanțe a Consiliului raional Șoldănești, Consiliul raional DECIDE: 

I. Se ia act de informaţie  Prescripția Inspecției financiare nr.25-09-12/1265 din 18 iulie 2022 Cu 

privire la lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare complexe efectuate la 

Direcția Finanțe a Consiliului raional Șoldănești. 

II. Se aprobă  Planul de măsuri pentru înlăturarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării 

financiare, conform anexei. 

III. Seful Direcției Finanțe, dl. Iurie Prisăcari,  va organiza  sistemul de management financiar și 

control al instituției în conformitate cu legislația în vigoare și realizarea integrală a Planului de măsuri pentru 

înlăturarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare în termenii stabiliţi. 

IV. Asigurarea executării prezentei decizii se atribuie  Președintelui raionului, dlui Mîndru Nicolae 

V. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative 

de specialitate „Activităţi economico-financiare, agricultură, industrie şi comerţ” 

Secretarul consiliului                                                                                            L.Vidraşco 

AVIZAT: 

Specialist principal în probleme juridice                                                           V.Coreţchi 

Şef Direcţie Finanţe                                                                                      Iu.Prisăcari 
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Notă informativă 

la proiectul Deciziei Cu privire la lichidarea iregularităților constatate 

în rezultatul inspectării financiare complexe efectuate la Direcția Finanțe 
 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Direcția finanțe 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

În baza art.43 și art.46 ale Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală, art.35(3) al Legii Republicii Moldova nr.397-XV 

din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale și întru îndeplinirea  

Prescripției Inspecției financiare nr.25-09-12/1265 din 18 iulie 2022 cu privire la 

lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare complexe 

efectuate la Direcția finanțe a Consiliului raional Șoldănești. În rezultatul aprobării 

vor fi lichidate iregularitățile constatate în rezultatul inspectării. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Prezentul act nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii 

Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Se ia act de Prescripția Inspecției financiare nr.25-09-12/1265 din 18 iulie 2022 cu privire la 

lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare complexe efectuate la Direcția 

Finanțe a Consiliului raional Șoldănești. Se propune spre aprobare Planul de măsuri pentru 

înlăturarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare, conform anexei. 

5. Fundamentarea economico-financiară 
Nu necesită alocarea de mijloace financiare suplimentare. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea altor acte. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Conform art.32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul Deciziei a fost avizat 

de către Direcția Finanțe, specialistul principal în probleme juridice, secretarul Consiliului raional. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2013 privind transparența procesului decizional, 

proiectul dat este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.soldanesti.md, la 

directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.  

Şef Direcţie Finanţe                                                         Iu.Prisăcari 

http://www.soldanesti.md/


                                                                                                                          Anexă 

Planul de măsuri 

pentru înlăturarea iregularităților constatate 

în rezultatul inspectării financiare 

Nr. 

d/o 

Acțiuni planificate Termeni Responsabili 

1. Examinarea rezultatelor inspectării financiare la 

ședința Consiliului raional Șoldănești  

Septembrie 

2022 

Șeful 

Direcției 

Finanțe 

2. Aprobarea Planului de măsuri pentru înlăturarea 

iregularităților constatate în rezultatul inspectării 

financiare 

Septembrie 

2022 

Șeful 

Direcției 

Finanțe 

3. Asigurarea studierii, cunoașterii și respectării de 

către angajații Direcției implicați în 

managementul financiar a legislației în domeniu, 

aplicarea în strictă conformitate a prevederilor 

actelor normative în vigoare și neadmiterea 

derogărilor de la norma legală pe viitor. 

Permanent Șeful 

Direcției 

Finanțe 

4. Informarea persoanelor vizate în raportul 

inspectării financiare despre iregularitățile 

constatate. 

O lună de 

la primirea 

Prescripției 

Șeful 

Direcției 

Finanțe 

5. Asigurarea utilizării regulamentare și justificate a 

mijloacelor bugetare, fortificarea răspunderii 

manageriale, gestionarea optimală a resurselor și 

realizarea principiilor bunei guvernări prin 

respectarea întocmai a cadrului normativ. 

Permanent Șeful 

Direcției 

Finanțe 

Contabilul-

șef 


