
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                     DECIZIE nr. 2/ 

                                                   din 18 mai  2018   

                                                                                                           Proiect 

Cu privire la prescripția despre  

rezultatele inspectării financiare 

 complexe la Consiliul raional Strășeni 

 

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 397-

XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, examinînd  informația privind rezultatele inspectării 

financiare, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1. Se ia act de Informația  cu privire la  rezultatele inspectării financiare complexe 

efectuate la Consiliul raional Strășeni pe perioada de activitate 2013-2018. 

     2. Se aprobă Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor indicate în 

prescripția inspecției financiare complexe efectuate la Consiliul raional Strășeni, se 

anexează. 

     3. Se pune în sarcina președintelui raionului,  șefilor direcțiilor,  secțiilor și 

serviciilor Consiliului raional, realizarea integrală a Planului de acțiuni pentru 

implementarea recomandărilor indicate în prescripția Inspecției financiare.  

     4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

Comisiei economico-financiare. 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

 

 

 
VIZAT:  

 
Serviciul juridic                                             I. Malic    
Direcția finanțe                                              V. Manoli 

 



Notă informativă 

la  proiectul  deciziei „Cu privire  la prescripția despre rezultatele inspectării 

financiare complexe la Consiliul raional Strășeni” 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului  

        Proiectul deciziei „Cu privire la prescripția despre rezultatele inspectării 

financiare complexe la Consiliul raional Strășeni” .  Scopul proiectului este de a 

informa Consiliul raional despre rezultatele controlului privind corectitudinea 

utilizării mijloacelor financiare și gestionarea patrimoniului public. 

II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

       Proiectul de deciziei este însoțit de informația privind rezultatele inspectării 

financiare complexe la Consiliul raional Strășeni și de planul de acțiuni pentru 

implementarea  recomandărilor indicate în prescripția privind utilizarea mijloacelor 

financiare și gestionarea patrimoniului public. 

 

III.  Fundamentarea economică financiară 

Implementarea prezentului proiect de decizie nu necesită cheltuieli 

suplimentare, dar este orientat pentru restituirea mijloacelor financiare achitate cu 

abateri de la actele normative în vigoare și spre îmbunătățirea managementului 

financiar. 

IV.  Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional,  proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional www.crstraseni.md  la directoriul secţiunea „Consultări publice 

ale proiectelor.” 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

Șef  al Direcţiei finanţe                                     Vera  MANOLI 

 

 


