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                                                                D E C I Z I E 

                                                       mun. Hînceşti 

 
din 26 martie 2018                                                                             nr. 02/23 

 

Cu privire la examinarea rezultatelor  

controlului și Prescripției Inspecției Financiare 

nr.27-09-12/328 din 13.03.2018 pe perioada  

de activitate a Aparatului Preşedintelui  01.01.2015-31.12.2017 

 

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

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

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

28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Hînceşti DECIDE: 

           

        1. A lua act de informare pe marginea Raportului privind rezultatele inspectării 

financiare tematice și a Prescripției Inspecției Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor 

nr.27-09-12/328 din 13.03.2018 pe perioada de activitate a Aparatului Preşedintelui  

01.01.2015-31.12.2017; 

        2. A aproba  Planul de acțiuni în scopul înlăturării  deficiențelor constatate de către 

Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor  pe perioada supusă controlului 01.01.2015-

31.12.2017și neadmiterii acestora pe viitor de către APR, alte entități publice din cadrul 

Consiliului Raional Hîncești pe anul 2018,  (Anexa nr.1); 

        3. Se obligă managerii tuturor entităților publice subordonate Consiliului Raional să 

asigure  cu strictețe realizarea Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public 

intern, a Legii Contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007, a Ordinului MF nr.189 din 

05.11.2015 privind Standardele naționale de control intern în sectorul public cu 

implimentarea procedurilor de control în toate procesele operaționale; 

      4. Monitorizarea, organizarea și realizarea  Planului de acțiuni pe marginea Raportului 

și a Prescripției Inspecției Financiare  nr.27-09-12/328 din 13.03.2018 se pune în sarcina 

Serviciului Contabil din cadrul APR, dna Vrabie S, care v-a raporta organului respectiv în 

termen  pînă la 10 aprilie anul 2018; 

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

Ghenadie BUZA. 

 

         Preşedintele şedinţei:     Igor EREMIA 

  

Contrasemnează: 
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      Consiliului Raional Hînceşti                                           Elena MORARU TOMA 
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