
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I

DECIZIE  nr. 5/
din  30   septembrie  2022 

Cu privire la Raportul despre rezultatele                                                                   Proiect
inspectării financiare complexe la Consiliul 
raional Strășeni  

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu
modificările și completările  ulterioare, Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, cu
modificările  și  completările  ulterioare,   recomandările   Inspecției  financiare  indicate  în
Raportul privind rezultatele  inspectării financiare complexe la Consiliul raional Strășeni,
examinând nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

     1.  Se aprobă Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor indicate în  Raportul
privind rezultatele  inspectării financiare complexe la Consiliul raional Strășeni  încheiate la
02 septembrie 2022, conform anexei.
     2.  Se pune în  sarcina președintelui  raionului (V. Jardan),  Direcției  generale educație,
Direcției  generale asistență  socială (C.  Cobzac),  Secției  construcții  și  transport  (N.  Sîrbu),
Serviciului juridic (I. Malic), Serviciului financiar – administrativ, contabilă-șefă a Aparatului
președintelui  raionului  (V.  Gobja)  executarea  integrală  a  Planului  de  acțiuni  privind
implementarea recomandărilor indicate în  Raportul despre rezultatele  inspectării financiare
complexe la Consiliul raional.
     3.  Subdiviziunile Consiliului raional menționate la punctul 2 să prezinte până la data de 06
octombrie  Serviciului  financiar  –  administrativ  din  Aparatului  președintelui  raionului
informația  despre  măsurile  întreprinse  privind  implementarea  recomandărilor  indicate  în
Raportul privind rezultatele  inspectării financiare complexe la Consiliul raional  pentru a fi
totalizate și transmise ulterior Inspecției Financiare.
     4.   Controlul  asupra  executării   prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  seama
preşedintelui raionului (V. Jardan).
     5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                         

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                               Nina  RUSU

VIZAT:    
Serviciul juridic                                                                            
Serviciului financiar-administrativ, 
Aparatului  preşedintelui raionului                                              

                                                                                                            



Anexa 
la Decizia Consiliului raional Strășeni

nr. 5/    din 30  septembrie 2022

Plan de acțiuni
privind implementarea recomandărilor indicate în Raportul privind rezultatele

inspectării financiare complexe la Consiliul raional Strășeni 

Nr.
d/r

Denumire  acțiunilor
Responsabili, numele,

prenumele, funcția
Termen de
executare

1 2 3 4
1. Informarea  persoanelor  vizate  în

Raportul  inspectării  financiare
despre iregularitățile constatate

 Președintele raionului Către
03.10.2022

2. Respectarea cu strictețe și asigurarea
studierii (de către angajații implicați
în  managementul  financiare)  a
actelor  normative  indicate  în
Raportul inspectării financiare

  Angajații subdiviziunilor  
Consiliului raional Strășeni

Permanent

3. Asigurarea  executării  integrale  a
Prescripției  nr.27-09-12/794  din
07.06.2021,  ce  prevede  asigurarea
înregistrării contractelor de locațiune
a bunurilor imobile încheiate pe un
termen  ce  depășește  3  ani  în
Registrul bunurilor imobile

  Șef/șefă al/a Direcției generale   
educație
  Malic Ion, șef  al Serviciului 
juridic

Către
06.10.2022

4. Asigurarea  întreprinderii  măsurilor
de  rigoare  în  vederea  recuperării
lipsurilor în valoare de 47,2 mii lei

  Serviciul  juridic, subdiviziune 
 a Consiliului raional

Către 
06.10.2022

5. Asigurarea  întreprinderii  măsurilor
de  rigoare  în  vederea  recuperării
creanțelor în sumă de 87,1 mii lei

Gobja Veronica, șefă a 
Serviciului financiar – 
administrativ, contabilă-șefă a 
Aparatului președintelui 
raionului 

Către
06.10.2022

6. Asigurarea virării la bugetul de stat a
transferurilor  cu  destinație  specială
neutilizate  conform  destinației  în
sumă de 14,8 mii lei

  Cobzac Cleopatra, șefă a 
Direcției   generale asistență 
socială
 

Către
06.10.2022

7. Asigurarea  transmiterii  cheltuielilor
efectuate  de  către  Consiliul  raional

  Gobja Veronica, șefă a 
Serviciului financiar – 

Către
31.12.2022



asupra  fondurilor  fixe,  construcții
speciale  către  beneficiarii  cărora  le
aparțin fondurile repartizate

administrativ,contabilă-șefă a 
Aparatului președintelui 
raionului 

8. Asigurarea  raportării  conforme  a
datoriilor  cu  termen  de  prescripție
expirat (arierate)

 Gobja Veronica, șefă a 
Serviciului financiar – 
administrativ, contabilă-șefă a 
Aparatului președintelui raionului

Permanent

9. Asigurarea  efectuării  inventarierii
anuale a decontărilor cu debitorii și
creditorii  și  a  formularelor  tipizate
de  documente  primare  cu  regim
special

Gobja Veronica, șefă a 
Serviciului financiar – 
administrativ,contabilă-șefă a 
Aparatului președintelui 
raionului

Permanent

10. Asigurarea planificării trimestriale a
achizițiilor  și  publicarea anunțurilor
de intenție a achizițiilor

Președintele raionului
Sîrbu Nicolae, șef al Secției 
construcții și transport

Permanent

11. Asigurarea ordonării dosarelor 
privind achizițiile publice  
(numerotare, aplicarea ștampilei, 
coasere) 

Sîrbu Nicolae, șef al Secției 
construcții și transport

Permanent

12. Asigurarea întocmirii  și  completării
foilor de parcurs pentru autoturisme
în  conformitate  cu  prevederile
legislației în vigoare

  Președintele raionului
  Hedea Rodion, inginer principal

Permanent

13. Asigurarea  organizării  ținerii
evidenței  contabile  în  conformitate
cu prevederile legislației în vigoare

  Gobja Veronica, șefă a 
  Serviciului financiar – 
  administrativ,contabilă-șefă a 
 Aparatului președintelui 
 raionului
  Cobzac Cleopatra, șefă a 
  Direcției   generale asistență 
  socială
   Șef/șefă al/a Direcției generale 
   educație

Permanent



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la Raportul privind rezultatele  inspectării

financiare complexe la Consiliul raional Strășeni ”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Aparatul președintelui raionului.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite
Proiectul deciziei „Cu privire la Raportul privind rezultatele  inspectării financiare complexe
la Consiliul raional Strășeni” a fost elaborat în conformitate cu art. 43, art. 46 și art. 77 ale
Legii  nr.  436/2006  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  art.  78 alin.  (4)  lit.  b)  din Legea  finanțelor  publice  și  responsabilității  bugetar  –
fiscale  nr.  181/2014,  recomandărilor   Inspecției  financiare  indicate  în  Raportul  privind
rezultatele  inspectării financiare complexe la Consiliul raional Strășeni.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Principala  prevedere  a  proiectului  de  decizie  „Cu  privire  la  Raportul  privind  rezultatele
inspectării  financiare  complexe  la  Consiliul  raional  Strășeni”  stabilesc  anumite  obligații
pentru personalul de conducere fixate în partea decizională. Anexa la decizie cuprinde un
Plan  de  acțiuni  concrete  privind  implementarea  recomandărilor  indicate  în  Raportul
Inspecției financiare.
4. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul deciziei „Cu privire la Raportul privind rezultatele  inspectării financiare complexe
la Consiliul raional Strășeni nu necesită cheltuieli financiare suplimentare. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse şi în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, proiectul deciziei „Cu privire la Raportul privind rezultatele  inspectării financiare
complexe la Consiliul raional Strășeni” a fost avizat de către Serviciul juridic, șefa Serviciului
financiar  –  administrativ  din  Aparatului  preşedintelui  raionului,  secretara  interimară  a
Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina-web  oficială  a  Consiliului  raional  Strășeni
www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de decizii.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din
Legea integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. 
Proiectul  de decizie corespunde normelor juridice și  exclude orice element  care  ar favoriza
corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost expus
expertizei  juridice de către Serviciul  juridic,  subdiviziune a Consiliului  raional.  Structura şi
conţinutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.  

Proiectul deciziei  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi se propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șefa  Serviciului financiar-administrativ, 
contabilă-şefă a Aparatului  preşedintelui raionului                                    V. Gobja

http://www.crstraseni.md/

