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D E C I Z I E 

mun. Hînceşti 

   
din 26 martie 2018                                                                                                  nr. 02/18 

 

Cu privire la examinarea Hotărîrii Curții de  

Conturi nr. 12 din 05.05.2017 referitor la auditul  

managementului sistemelor de supraveghere  

a traficului rutier pe teritoriul raionului Hîncești 
 

      În conformitate cu art.24 alin.(2) a Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar 

public intern, art.art.32 alin.(1), 35 alin.(2) din  Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele 

publice locale,  precum și în temeiul art.art.43 alin.(2),46 alin.(1),87 alin.(1) din Legea nr. 436-XVI 

din  28.12.2006 privind administraţia publică locală (cu modificările şi completările ulterioare), 

Consiliul raional Hînceşti DECIDE: 

 

1. A lua act de informare pe marginea Raportului privind executarea misiunii auditului 

managementului sistemelor de supraveghere a traficului rutier pe teritoriul raionului 

Hîncești în an.2016 și a Hotărîrii Curții de Conturi nr. 12 din 05.05.2017 „Cu privire la 

aprobarea Raportului  auditului „Manajamentul sistemelor de supraveghere a traficului 

rutier”, anexa nr.1; 

2. A ține cont că,  Planul de acțiuni privind lichidarea deficiențelor și implimentarea 

recomandărilor de audit pe marginea  managementului sistemelor de supraveghere a 

traficului rutier pe teritoriul raionului Hîncești, a fost elaborat la solicitarea Curții de Conturi 

și aprobat de către Președintele raionului la data de  05 aprilie 2017, parțial fiind realizat, 

anexa nr.2; 

3. Autoritatea contractantă și Grupul de lucru pentru achiziții publice din cadrul Consiliului 

Raional Hîncești nu va admite pe viitor măsuri de ameliorare și monitorizare a traficului 

rutier fără coordonarea acestora cu  Ministerul Afacerilor  Interne al RM și/sau alte instituții 
abilitate; 

4. Monitorizarea, organizarea și verificarea activităților planificate, raportarea despre 

realizarea  Planului de acțiuni pe marginea Raportului și Hotărîrii Curții de Conturi nr. 12 

din 05.05.2017, precum și a Hotărîrii Parlamentului  Republicii Moldova nr. 234 din 

16.11.2017 se pune în sarcina Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri din 

cadrul Consiliului raional (dna Rașcu M) și a Serviciului Contabil a Aparatului 

Președintelui raionului (dna Vrabie S); 

5. Controlul  executării prezentei decizii  se va realiza de către Președintele raionului, dl  

Ghenadie BUZA. 

 

         Preşedintele şedinţei:                          Igor EREMIA 

 

Contrasemnează: 

                Secretarul 

      Consiliului Raional Hînceşti                                                           Elena MORARU TOMA 
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