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P r o i e c t  

D E C I Z I E 

mun. Hînceşti 

 

din ____ _________  2020                                                              nr. 04/______ 

 

Cu privire la implementarea cerințelor 

și recomandărilor aprobate prin  

Hotărârea Curții de Conturi nr. 2  

din 13 februarie 2018  

 

În conformitate cu prevederile art.art. 43 alin (1) lit. c) şi d), 46 al Legii privind 

administrația publică  locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Curții de Conturi nr. 

68 din 26.11.2019 și necesitatea îndeplinirii recomandărilor vizate în 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”  Consiliul Raional Hîncești DECIDE: 

 

1. Se  aprobă Raportul Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră privind mersul 

îndeplinirii cerințelor menționate în Raportul auditului conformității evidenței, 

înregistrării,  gestionării patrimoniului public și a impozitării bunurilor imobile 

conform Anexei nr.1; 

2. Se aprobă drept sarcină primordială a direcțiilor, secţiilor și serviciilor din cadrul 

Consiliului raional, a Aparatului Președintelui raionului, intensificarea acțiunilor în 

vederea  realizării  în continuare a prevederilor ce reiesă din Raportul Curții de Conturi.  

3. Se aprobă  Planul de acțiuni actualizat privind gestionarea patrimoniului Consiliului 

raional (Anexa nr. 2). 

4. Se aprobă delegarea în funcțiile de serviciu a vicepreședintelui raionului, dl SECU 

Vasile,  monitorizarea executării prezentei decizii. 

 

 

        Președintele  ședinței        ___________________ 

          Contrasemnează: 

                Secretarul 

      Consiliului Raional Hîncești                                Elena MORARU TOMA 

 
Inițiat :___________________ Iurie Levinschi, Președintele raionului, 

Coordonat: ________________Vasile Secu, vicepreședintele raionului 
Elaborat________________      Vasile Marin, șef Serviciu DECT 

Avizat:_____________ ______Elena Moraru Toma, Secretarul CR 
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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 

Cu privire la implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin 

Hotărârea Curții de Conturi nr. 2 

din 13 februarie 2018 

 

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii autorii proiectului 

Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului de Decizie sunt recomandările expuse în 

Raportul Hotărârii Curții de Conturi 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”.  

Inițiatorul proiectului de Decizie este Preşedintele raionului Hîncești Autorul proiectului de 

Decizie este Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră (V. Marin).  

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în 

vigoare 

     Soluţionarea problemelor este reglementată de prevederile Deciziei Consiliului Raional 

Hîncești nr. 02/24 din 12.06.2019, cu privire la realizarea etapelor inițiale ale procesului de 

delimitare a bunurilor imobile proprietate publică a raionului Hîncești, în conformitate cu  

art. 9 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice precum și în temeiul art. art. 16 , lit. e), 18 și 19 din Legea nr. 29 din 05.05.2018 

privind delimitarea proprietății publice și pct. 17), 18) din Regulamentul privind modul de 

delimitare  a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

63/2019; precum şi art. 46, alin. (1) din Legea privind administrația publică locală Nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006 

3. Scopul şi obiectivele proiectului 

     Proiectul de Decizie urmărește scopul de a examina în ședința Consiliului raional 

Raportul privind mersul îndeplinirii Hotărârii Curții de Conturi nr. 68 din 26.11.2019 și 

informarea Curții de Conturi despre acțiunile întreprinse de entitățile publice ale raionului 

Hîncești în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport. 

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscurile estimate nu sunt . 

6. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 

normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

 Proiectul de Decizie „Cu privire la mersul îndeplinirii Hotărârii Curții de Conturi nr. 68 din 

26.11.2019  „Cu privire la implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin  

Hotărârea Curții de Conturi nr. 2 din 13 februarie 2018 ” nu contravine și nu necesită 

modificări ale actelor normative în vigoare.  

 

 

Ex. Vasile Marin, Șef Serviciu DECT 
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