
REPUBLICA MOLDOVA                                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                                   РАЙОННЫЙ СОВЕТ
         STRĂŞENI                                                                                          СТРЭШЕНЬ 
      
                                                                                                                             

DECIZIE  nr. 3/
din  24   mai  2019 

Cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare 
a   subdiviziunilor   Consiliului    raional    Străşeni
încheiate   la  31  decembrie   2018 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu
modificările i completările  ulterioare, Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, cuș
modificările i completările ulterioare,  recomandările  Cur ii de Conturi indicate în Raportulș ț
auditului rapoartelor financiare a  unităţii administrativ – teritoriale de nivelul II raionul Străşeni
încheiate la 31 decembrie 2018, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1.  Se aprobă Planul de ac iuni privind implementarea recomandărilor indicate înț   Raportul 
auditului rapoartelor financiare a  unităţii administrativ – teritoriale de nivelul II raionul Străşeni 
încheiate la 31 decembrie 2018, conform anexei.
     2.  Se pune în sarcina pre edintelui  raionului  (M. Popa),  Direc iei  finan e (V. Manoli),ș ț ț
Direc iei  învă ămînt (I.  Certan),  Direc iei  economie,  construc ii  i  politici  investi ionale  (N.ț ț ț ț ș ț
Sîrbu),   Direc iei  asisten ă  socială  i  protec ie  a  familiei  (N.  Stamati),  contabilului- ef  alț ț ș ț ș
Aparatului pre edintelui raionului (V. Gobja) executarea integrală a Planului de ac iuni privindș ț
implementarea recomandărilor indicate în  Raportul auditului rapoartelor financiare a  unităţii
administrativ – teritoriale de nivelul II raionul Străşeni încheiate la 31 decembrie 2018.
     3.  Direcţia finanţe să:
          -    organizeze instruiri a contabililor din institu iile bugetare privind cadrul   normativ alț
               grupelor conturilor mijloacelor fixe; 

- acumuleze  şi  sistematizeze  informaţia  de  la  persoanele  responsabile  pentru
implementarea ac iunilor Planului nominalizat;ț

- informeze Curtea de Conturi  în termen de 6 luni despre măsurile întreprinse privind
implementarea recomandărilor indicate în  Raportul auditului rapoartelor financiare a
unităţii  administrativ  –  teritoriale  de  nivelul  II  raionul  Străşeni  încheiate  la  31
decembrie 2019.

     4. Serviciul juridic să acorde asisten a juridică necesară  direc iilor Consiliului raional înț ț
vederea întreprinderii ac iunilor privind neadmiterea  prejudiciilor aduse bugetului local. ț
     5.  Se pune în sarcina pre edintelui raionului să informeze la edin a Consiliului raional dinș ș ț
luna noiembrie 2019 despre rezultatele executării prezentei decizii.
     6.  Controlul asupra executării  prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina  preşedintelui
raionului (M. Popa).
     7. 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                                              I. Malic 
Direc ia finan e                                              V. Manoliț ț
Direc ia învă ămînt                                         I. Certanț ț
Direc ia economie, construc ii ț ț

i politici investi ionale                                   N. Sîrbuș ț
Direc ia asisten ă socialăț ț

i protec ie a familiei                                       N. Stamatiș ț
Contabil- ef Aparatulș
pre edintelui raionului                                     V. Gobjaș



Anexa 
la Decizia Consiliului raional Stră eniș

nr.3/        din 24  mai 2019
Plan de ac iuniț

privind implementarea recomandărilor indicate în raportul auditului 
rapoartelor financiare a subdiviziunilor Consiliului raional Stră eni încheiate la 31 decembrie 2018ș

Nr.
d/r

Denumire  ac iunilorț Responsabili, numele, prenumele,
func iaț

Termen de
executare

1 2 3 4
1. Asigurarea  transmiterii  cheltuielilor

efectuate de către Consiliul raional asupra
fondurilor  fixe,  construc ii  speciale  cătreț
beneficiarii  cărora  le  apar in  fondurileț
repartizate.

 Gobja Veronica,  contabil- ef al ș
Aparatului  pre edintelui  raionului ș

Către
01.07.2019

2. Asigurarea înregistrării mijloacelor fixe la
conturile  respective  potrivit  Ordinului
Ministerului Finan elor nr. 216 din 28. 12.ț
2015

  Gobja Veronica,  contabil- ef al ș
Aparatului   pre edintelui raionului ș

Către
01.07.2019

3. Asigurarea  inventarierii  contului  312
”Construc ii speciale”ț

  Sîrbu Nicolae, ef al Direc iei economie,ș ț
  construc ii i  politici investi ionaleț ș ț
  Gobja Veronica,  contabil- ef al ș
  Aparatului   pre edintelui  raionului ș

Către
01.07.2019

4. Asigurarea  inventarierii  componentelor
contului  contabil  319 ”Investi ii  capitale”ț
în  active  în  curs  de  execu ie,  asigurareaț
dării lor în exploatare i transmiterea cătreș
beneficiar.

  Sîrbu Nicolae,  ef al Direc iei ș ț
economie, 
  construc ii i  politici investi ionaleț ș ț
  Gobja Veronica,  contabil- ef al ș
  Aparatului   pre edintelui  raionului ș

Către 
01.12.2019

5. Asigurarea  inventarierii  i  evaluăriiș
bunurilor imobile la Centrul de odihnă iș
agrement pentru copii i tineret ”Divertis”ș

i  a  Taberei  de  odihnă  pentru  copiiș
”Codru” cu stabilirea faptică a numărului
edificiilor i a valorii lor.ș

  Sîrbu Nicolae, ef al Direc iei economie,ș ț
 construc ii i politici investi ionaleț ș ț
 Iulia Certan, ef al Direc iei învă ămîntș ț ț

Către
01.07.2019

6. Asigurarea  integrită ii  patrimoniuluiț
Taberei de odihnă pentru copii ”Codru” iș
întreprinderea  măsurilor  dării  în
exploatare.

 Certan Iulia, ef al Direc iei învă ămîntș ț ț
 Sîrbu Nicolae,  ef al Direc iei economie,ș ț
 construc ii i  politici investi ionaleț ș ț
 Malic Ion, ef al Serviciului juridicș

Către
01.01.2020

7. Asigurarea  unei  eviden e  conforme   aț
mijloacelor  fixe  în  cadrul  Direc ieiț
asisten ă socială i protec ia familieiț ș ț

 Stamati Natalia,  ef al Direc iei asisten ăș ț ț
 socială i  protec ie a familieiș ț

Către
01.07.2019

8. Asigurarea  integrită ii  infrastructuriiț
edilitare   prin  inventarierea  iș
contabilizarea bunurilor domeniului public
(sta ia de epurare)ț

 Sîrbu Nicolae, ef al Direc iei economie,ș ț
 construc ii i  politici investi ionaleț ș ț
  Malic Ion, ef al Serviciului juridicș

Către
01.11.2019

9. Implementarea unui plan pe termen mediu
privind înregistrarea în Registrul bunurilor
imobile a drepturilor patrimoniale (terenuri

i drumuri)ș

  Sîrbu Nicolae,  ef al Direc iei ș ț
economie, 
  construc ii i politici investi ionaleț ș ț

Către
01.01.2020

10. Asigurarea  inventarierii  bunurilor
patrimoniale  publice  transmise  către
întreprinderile  municipale  i  institu iileș ț
medico-sanitare  publice  fondate  de
Consiliul  raional,  cu  înregistrarea
conformă a acestora în eviden a contabilă.ț

Gobja Veronica, contabil- ef al ș
Aparatului pre edintelui raionului ș

Către 
01.11.2019

11. Asigurarea administrării bazei de impunere
i încasare a veniturilor.ș

Manoli Vera, ef al Direc iei finan eș ț ț Către
01.08.2019

12. Asigurarea  administrării  regulamentare  a   Malic Ion, ef al  Serviciului juridicș Către



bunurilor  publice  date  în  arendă  cu
conformarea  tranzac iilor  în  eviden aț ț
contabilă

  Certan Iulia, ef al Direc iei învă ămîntș ț ț 01.11.2019

13. Asigurarea  restituirii  mijloacelor
neutilizate  transferuri  cu  destina ieț
specială alocate din Bugetul de Stat (61,0
mii lei)

Gobja Veronica, contabil- ef al ș
Aparatului pre edintelui raionului ș

Către
01.07.2019

14. Efectuarea  recalculării  i  restituiriiș
cheltuielilor  capitale  întocmite  cu
nerespectarea prevederilor legale (38,0 mii
lei  majorarea  cheltuielilor  de  manoperă;
182,1  mii  lei  majorarea  cotei  de
contribu ie de asigurări sociale)ț

  Sîrbu Nicolae, ef al Direc iei economie,ș ț
  construc ii i politici investi ionaleț ș ț
  Malic Ion, ef al Serviciului juridicș

Gobja Veronica,  contabil- ef al ș
Aparatului pre edintelui raionului ș

Către 
01.09.2019

15. Asigurarea  întreprinderii  măsurilor  de
rigoare  în  vederea  recuperării  plă ilorț
salariale achitate dublu (27,9 mii lei)

Gobja Veronica,  contabil- ef al ș
Aparatului pre edintelui raionului ș

Către 
01.07.2019

16. Asigurarea  eviden ei  contabile,  aț
garan iilor  de  buna  execu ie  a  lucrărilorț ț
capitale. 

Gobja Veronica, contabil- ef al ș
Aparatului pre edintelui raionului ș

  Stamati Natalia, ef al Direc iei asisten ăș ț ț
  socială i protec ie a familieiș ț
  Certan Iulia, ef al Direc iei învă ămîntș ț ț

Permanent 

17. Asigurarea  conformită ii  procesului  deț
efectuare a achizi iilor publice.ț

  Sîrbu Nicolae, ef al Direc iei economie,ș ț
construc ii i politici investi ionaleț ș ț

Permanent

18. Asigurarea  înregistrării  în  eviden aț
contabilă  a  crean elor  i/sau  a  datoriilorț ș
aferente ajutoarelor financiare.

Manoli Vera,   ef al Direc iei finan eș ț ț
   Stamati Natalia, ef al Direc iei ș ț
asisten ăț
    socială i protec ie a familieiș ț

Permanent

19. Monitorizarea încasării veniturilor conform
clasifica iei bugetare.ț

Manoli Vera, ef al Direc iei finan eș ț ț Permanent

20. Asigurarea organizării corecte a eviden eiț
contabile  în  conformitate  cu  Normele
metodologice

  Stamati Natalia, ef al Direc iei asisten ăș ț ț
  socială i protec ie a familieiș ț

Către
01.07.2019

21. Asigurarea  inventarierii  integrită ii  iț ș
administrării re elelor de gazeț

  Sîrbu Nicolae, ef al Direc iei economie,ș ț
  construc ii i politici investi ionaleț ș ț

Către
01.11.2019

22. Asigurarea  organizării  inerii  eviden eiț ț
contabile  în  conformitate  cu  prevederile
legisla iei în vigoare.ț

Manoli Vera, ef al Direc iei finan eș ț ț
Gobja Veronica, contabil- ef al ș
Aparatului pre edintelui raionului ș

  Stamati Natalia, ef al Direc iei asisten ăș ț ț
  socială i protec ie a familieiș ț
  Certan Iulia, ef al Direc iei învă ămîntș ț ț

Permanent

23. Monitorizarea  clauzelor  contractuale
referitoare  la  perceperea  penalită ilorț
aferente  neîndeplinirii  obliga iilorț
asumate.

  Malic Ion, ef  al Serviciului juridicș
  Sîrbu Nicolae, ef al Direc iei economie,ș ț
construc ii i politici investi ionaleț ș ț

Permanent 

24. Asigurarea  respectării  prevederilor  legale
privind  rechemarea  din  concediile  anuale

i  întreprinderea  măsurilor  de  rigoare  înș
vederea  recuperării  plă ilor  salarialeț
achitate  dublu  angaja ilor  care  au  fostț
rechema i din concediuț

Pre edintele raionuluiș Pînă la 
30.12.2019



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare a

subdiviziunilor Consiliului raional Stră eni încheiate la 31 decembrie 2018”ș

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Direc ia finan e, Aparatul pre edintelui raionului.ț ț ș
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ileț ș ț
urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în conformitate cu standardele de audit ale Cur ii deț
Conturi i Programului de activitate pe anul 2018 aprobat prin Hotărîrea Cur ii deș ț
Conturi nr. 75 din 29.12.2017.
     Pe parcursul perioadei  septembrie 2018 – aprilie 2019, de către Curtea de Conturi
a Republicii Moldova, a fost efectuat Auditul rapoartelor financiare a subdiviziunilor
Consiliului raional Stră eni încheiate la 31 decembrie 2018.ș
     Probele  de  audit  au  fost  ob inute  prin  examinarea  rapoartelor  financiare  aț
Bugetului  raional  Stră eni  pentru  exerci iu  încheiat  la  31  decembrie  2018,  careș ț
cuprinde pozi iile financiare i patrimoniale din Bilan ul contabil, Raportul privindț ș ț
veniturile  i  cheltuielile,  Raportul  privind  fluxul  mijloacelor  băne ti,  Raportulș ș
privind executarea bugetului, inclusiv în sumarea politicilor contabile semnificative.
      Scopul auditul a fost axat pe următoarele domenii:
- Plenitudinea înregistrării i raportării mijloacelor fixe, uzura;ș
- Integritatea i administrarea infrastructurii tehnico-edilitare;ș
- Raportarea în eviden ă a tranzac iilor aferente contractelor de antrepriză;ț ț
- Procesul achizi iilor publice;ț
- Identificarea i recunoa terea crean elor i datoriilor interne, raportarea conform ș ș ț ș

angajamentelor asumate;
- Raportarea situa iilor financiare;ț
- Procesul de privatizare a proprietă ii.ț

Reie ind din recomandările auditului Cur ii de Conturi a fost elaborat planul deș ț
ac iuni  pentru  implementarea  recomandărilor  indicate  în  raportul  audituluiț
rapoartelor financiare.
Misiunea de audit a avut ca scop ob inerea unei asigurări rezonabile referitor la faptulț
că  rapoartele  financiare  aferente  procesului  bugetar  i  gestionării  patrimoniuluiș
public sunt întocmite i prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiarăș
aplicabil cu emiterea unei  opinii.
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Principalele  prevederi  a  proiectului  de  decizie  ”Cu  privire  la  Raportul  auditului
rapoartelor financiare a subdiviziunilor Consiliului raional Stră eni încheiate la 31ș
decembrie 2018” stabilesc anumite obliga ii pentru personalul de conducere fixate înț
partea decizională. Anexa la decizie cuprinde un Plan de ac iuni  concrete privindț
implementarea recomandărilor indicate în raportul auditului rapoartelor financiare.



4.  Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie nu va suporta cheltuieli suplimentare.
 5.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
 6.  Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor expuse i în conformitate cu art. 32 din Legea nr.100 din 22 decembrieș
2017  cu  privire  la  actele  normative,  proiectul   deciziei  ”Cu  privire  la  Raportul
auditului  rapoartelor  financiare  a  subdiviziunilor  Consiliului  raional  Stră eniș
încheiate la 31 decembrie 2018”,  proiectul a fost avizat de către Serviciul juridic,
Direc ia finan e, secretarul Consiliului raional.ț ț
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen a în procesulț
decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional
www.crstraseni.md  la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea Consultări
publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3)
din Legea integrită ii 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de cătreț ț
autor.
Proiectul de decizie corespunde normele juridice i  exclude orice element care arș
favoriza corup ia.ț
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative  a fost expus
expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional.
Proiectul  deciziei  este  în  concordan ă  cu  Legea   nr.  397 din  16 octombrie  2003ț
privind  finan ele  publice  locale  i  Legii  finan elor  publice  i  responsabilită iiț ș ț ș ț
bugetar –fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014. Structura i con inutul actului corespundș ț
normelor de tehnică legislativă.

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

eful Direc iei finan e                                                  Vera MANOLIȘ ț ț

 


