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D E C I Z I E 
mun. Hînceşti   

din 26 martie 2018                                                                           nr. 02/17 
 

 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni  

 pentru implementarea “Programului de  

 dezvoltare a controlului financiar public  

 intern pentru anii 2018-2020” 

                         

              În conformitate cu art.5(2)  din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul 

financiar public intern,  pct.3 a Hotărîrii Guvernului nr.124 din 02.02.2018 cu privire la 

aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 

2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implimentarea acestuia, precum și în temeiul 

art.art.43 alin.(2); 46 alin.(1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul raional 

Hîncești DECIDE:  

 

          1. Se aprobă Planul de acțiuni privind implementarea Programului de dezvoltare a 

controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 pentru autoritățile publice 

locale de nivelul al doilea (Anexa 1) ; 

      2. Se obligă managerii tuturor entităților publice subordonate Consiliului Raional 

să realizeze obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a controlului financiar 

public intern prin integrarea managmentului financiar și controlului în toate procesele 

operaționale, financiar-economice și de suport, încorporarea managmentului riscurilor 

în procese și decizii, asigurarea conexiunii dintre planurile și obiectivele operaționale 

cu resursele necesare pentru realizarea acestora, precum și implimentarea activităților în 

subdiviziunile gestionate conform Planului de acțiuni; 

      3. Se recomandă autorităților publice locale de nivelul întîi să aprobe, să 

monitorizeze și să realizeze  Planul de acțiuni privind implementarea Programului de 

dezvoltare a controlului financiar public intern pentru următorii trei ani 2018-2020; 

          4. Controlul realizării prezentei decizii se pune în sarcina Președintelui  raionului, 

dl BUZA Ghenadie.    

    

         Preşedintele şedinţei:            Igor EREMIA 

Contrasemnează: 

                Secretarul 

      Consiliului Raional Hînceşti                                        Elena MORARU TOMA 
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