
R A P O R T 

despre îndeplinirea prevederilor stipulate în Hotărîrea CC nr.68 din 26.11.2019 cu privire la aprobarea Raportului 

misiunii de follow-up  

privind  implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 13 februarie 

2018 „Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și 

a impozitării bunurilor imobile”  

 

 

 

Nr. 

d/o 

 

 

 

Entitatea 

responsabilă 

 

Conținutul solicitării CCRM 

 

Acțiunile întreprinse de către entitate 

 

 

1 2 3 4  

1.  4.  Președintele 

raionului și CR 

Hîncești: 

 

 

4.1. Asigurarea inventarierii conforme şi 

complete a bunurilor imobile (inclusiv 

terenuri) proprietate publică locală şi 

înregistrarea acestora în evidenţa contabilă 

Prin Dispoziția Președintelui raionului Hîncești nr. 46-d din 

19.04.2019 a fost constituită Comisia raională pentru 

inventarierea bunurilor imobile și terenurilor proprietate 

publică a raionului. Comisia raională a efectuat 

inventarierea bunurilor imobile și a terenurilor și a 

prezentat materialele pe perioada anilor 2018-2019 

Consiliului raional. Consiliul raional prin Deciziile nr. 

02/24 din 12.06.2019 și 03/24 a aprobat propunerile 

Comisiei de inventariere.Toate bunurile imobile și 



terenurilor sunt luate la evidența contabilă a Consiliului 

raional. 

 

2.   4.2. Restabilirea unei evidenţe conforme şi 

credibile a decontărilor aferente vânzării, 

dării în arendă şi în locaţiune a 

patrimoniului public, cu integrarea 

ulterioară a acesteia în evidenţa contabilă a 

APL; 

 

Consiliul raional ține o evidență strictă a tuturor 

contractelor de dare a încăperelor în locațiune, comodat sau 

arendă. Menționăm faptul că toate Deciziile pentru darea în 

folosință a bunurilor în mod obligatoriu sunt aprobate de 

către Consiliul raional. Toate contractele enunțate sunt 

înregistrate în Registrul special de evidență. 

 

3.   4.3. Întocmirea unui registru de evidenţă a 

bunurilor imobile din unitatea 

administrativ-teritorială, care ar indica: 

codul cadastral al terenurilor, construcţiilor 

şi încăperilor; suprafaţa acestora; tipul şi 

modul de folosinţă a lor; proprietarii şi 

gestionarii acestora; valoarea estimată care 

ar servi drept temei pentru: actualizarea 

cadastrului funciar; inventarierea 

proprietăţii publice; asigurarea impozitării 

bunurilor imobile;  

 

 

 

Pentru executarea prevederilor acestei cerințe, de către 

Grupul de lucru constituit ad-hoc au fost elaborate 

Registrul bunelor imobile și Registrul funciar al terenurilor 

proprietate a raionului Hîncești (pe suport electronic și 

hîrtie). În dependență de modificările care vor fi operate în 

evidența bunurilor imobile și a terenurilor, Registrele vor fi 

completate cu datele actualizate (ambele Registre 

menționate se anexează la acest Raport). 

 

 



4.   4.4. Finalizarea procesului de 

împroprietărire a cetăţenilor cu terenurile de 

pe lângă casele de locuit, conform 

prevederilor art.11 din Codul funciar, care 

deţin documente confirmative de acordare 

şi/sau posesie a acestor terenuri. 

Pe acest subiect, Consiliul raional Hîncești nu a fost vizat 

în Recomandările Curții de conturi expuse în Raportul de 

audit, aprobat prin Hotărîrea CCRM nr.2 din 13.02.2018.  

 

 

 

 

     Șef Serviciu strategii, analiză economică                                                                                                                                                        

     și dezvoltarea  mediului de afaceri din cadrul                                                                                                                                 

     Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră                                                                  Vasile   MARIN  

 


