
 
 

 

PROIECT 
D E C I Z I E 

                                   
Nr. _______                                                                                 din ___________ 2023 

Privind examinarea Prescripției сu privire la lichidarea iregularităților  
constatate în rеzultatul inspectării financiare complexe efectuate  
la Direcția gеnеrală asistență socială și рrоtесțiе а familiei Cahul 
 

    În temeiul art. 43, art. 46 alin.(1) din Legea privind administrația publică locală 
nr. 436/2006, examinând Prescripția сu privire la lichidarea iregularităților constatate în 
rеzultatul inspectării financiare complexe efectuate la Direcția gеnеrală asistență socială 
și рrоtесțiе а familiei Cahul nr. 25-17-10/195 din 31 ianuarie 2023, având în vedere 
avizul Comisiei consultative  de specialitate probleme sociale (învăţămînt, tineret, sport, 
cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de 
muncă), Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se ia act de Prescripția сu privire la lichidarea iregularităților constatate în 

rеzultatul inspectării financiare complexe efectuate la Direcția gеnеrală asistență 
socială și рrоtесțiе а familiei Cahul pentru perioada de activitate   1 ianuarie 
2017-31 decembrie 2022. 

2. Se aprobă Planul de măsuri pentru înlăturarea încălcărilor depistate și 
neadmiterea acestora pe viitor, constatate în cadrul inspectării financiare 
complexe efectuate de către Inspecția financiară la Direcția generală asistență 
socială și protecție a familiei Cahul. 

3. Direcția gеnеrală asistență socială și рrоtесțiе а familiei va prezenta informația 
despre nivelul implementării Planului de măsuri specificat în punctul 1 al 
prezentei decizii către 31 iulie 2023. 

4. Controlul executării prezentei decizii va fi exercitat de doamna Elena Daud, 
vicepreședintele raionului Cahul, și de Comisia consultativă de specialitate 
probleme sociale (învăţământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, 
protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă). 

 
 

Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                       
                                                             
      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                   Cornelia PREPELIȚĂ 

 
Elaborat: O.Radu, şeful  Direcţiei generale asistență social și protecția familiei 
Coordonat: E.Daud, vicepreședintele raionului  
Avizat pentru legalitate: E.Olaru, şeful Serviciului juridic şi resurse umane 
Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 
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Anexă  
la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr._______din ________2023 

 
Planul de măsuri 

pentru  înlăturarea încălcărilor depistate și neadmiterea acestora pe viitor, constatate în 
cadrul inspectării financiare complexe efectuate de către Inspecția financiară 

la Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Cahul 
pentru  perioada de activitate 01.01.2017-31.12.2022 

 
Nr. 
d/o 

Măsuri preconizate Perioada de 
executare 

Responsabil 

1. Îmbunătățirea activității controlului intern managerial în 
domeniul financiar contabil întru asigurarea obiectivelor 
de conformitate cu legislația și cu regulamentele 
aplicabile privind utilizarea eficientă a mijloacelor 
financiare și gestionarea conformă a patrimoniului 
public. 

Permanent Şef DGASPF  
Șef adjunct 
DGASPF 

2. Ținerea evidenței contabile în strictă conformitate cu 
prevederile Legii contabilității nr.113 din 27.04.2007, 
Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a 
Normelor metodologice privind evidența contabilă și 
raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015. 

Permanent Şef DGASPF  
Contabil – șef 
Angajații 
contabilității 
 

3. Reflectarea la cheltuieli a serviciilor și stocurilor de 
materiale numai în baza actelor de primire-predare, 
actelor de decontare întocmite, cu indicarea normelor de 
consum a materialelor, volumul acestora precum și locul 
desfășurării lucrărilor executate. 

Permanent Şef DGASPF  
Contabil – șef 
Angajații 
contabilității 
Șefii serviciilor 
Șefii 
subdiviziunilor 

4. Planificarea anuală a achizițiilor publice, contractarea 
serviciilor, bunurilor precum și achizițiile publice de 
mică valoare conform prevederilor Legii privind 
achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, 
Regulamentului cu privire la modul de planificare a 
contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 și Regulamentului 
cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.665 din 27.05.2016. 

Permanent Şef DGASPF  
Contabil – șef 
Angajații 
contabilității 
 

5. Păstrarea dosarelor achiziliilor publice conform 
prevederilor Regulamentelor cu privire la întocmirea și 
păstrarea dosarului achizițiilor publice, aprobate prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 9 din 17.01.2008 și nr.778 din 
28.10.2020. 

Permanent Contabil – șef 
Angajații 
contabilității 
 

6. Asigurarea înregistrării în evidența contabilă a valorilor 
materiale în sumă de 167,1 mii lei, constatate ca surplus 
în rezultatul inventarierii selective. 

Valorile 
materiale în 

sumă de 
167,1 mii lei  
constatate ca 

Contabil-șef 



 
 

surplus au 
fost 

inregistrate în 
evidența 

contabilă în 
luna ianuarie 

2023 
7. Preavizarea salariaților cu privire la restituirea plățiilor 

salariale și primelor unice primite neîntemeiat în 
perioada anilor 2017- 2022 (plăți salariale în sumă de 
743,4 mii lei și contribuții de asigurari sociale de stat 
obligatorii și primele obligatorii de asistență medicală în 
sumă de 208,7 mii lei). 

Martie – 
august 2023 

Şef DGASPF  
Contabil – șef 
Angajații 
contabilității 
Serviciul resurse 
umane 

8. Identificarea persoanei responsabile de repartizarea 
pachetelor sociale și prezentarea listelor cu semnăturile 
beneficiarilor ce au primit pachete alimentare în anul 
2018. 

Martie – 
aprilie 2023 

Contabil – șef 
Angajații 
contabilității 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul deciziei „Privind examinarea Rescripției сu privire la lichidarea 

iregularităților constatate în rеzultatul inspectării financiare complexe 
efectuate la Direcția gеnеrală asistență socială și рrоtесțiе а familiei Cahul” 

 
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de Direcția generală asistență socială și 
protecție a familiei.  
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normative și finalitățile 
urmărite 
Prezentul proiect de decizie este elaborat în scopul eficientizării activității 
DGASPF și remedierii nеrеgulilоr constatate în саdrul constatate în rеzultatul 
inspectării financiare complexe efectuate la Direcție. 
Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în asigurarea prestării 
unor servicii de calitate de către DGASPF.  
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Proiectul prevede aprobarea Planului de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor 
depistate și neadmiterea acestora pe viitor, constatate în cadrul inspectării 
financiare complexe efectuate de către Inspecția financiară la Direcția Generală 
Asistență Socială și Protecție a Familiei Cahul pentru  perioada de activitate 
01.01.2017-31.12.2022, precum și informarea Consiliului Raional despre 
implementarea Planului de acțiuni respectiv.  
4. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea deciziei „Privind examinarea Rescripției сu privire la lichidarea 
iregularităților constatate în rеzultatul inspectării financiare complexe efectuate la 
Direcția gеnеrală asistență socială și рrоtесțiе а familiei Cahul” nu necesită 
mijloace financiare din bugetul raional.  
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu impune modificarea 
sau abrogarea altor decizii. 
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
proiectul deciziei a fost coordonat cu  vicepreședintele raionului, avizat de 
secretarul Consiliului Raional și de Serviciul juridic.  
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a 
Consiliului Raional www.cahul.md  la directoriul Transparența decizională, 
secțiunea Proiecte de decizie.  
 
Oxana Radu,  
șef, DGASPF 
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Copia:
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consiliul rаiопаl Саhul i

Мiпistеrul Fiпапfеlоr
Directia politici Ьu sесtоriаlе

PRESCRIPTIE
сu privire la lichidarea iregularitйfilor constatate in rеzu

financiare complexe efectuate la Direc{ia GепеrаIй Asisten{Й
Familiei а consiliului raional cahul

Inspeclia fiпапсiаrй, iп сопГоrmitаtе cu prevederile art,78 alin. (4) lit, ь) din Legea
finantelor publice si responsabilitйlii bugetar-fiscale rrr,181 din 25.07.2014, iп temeiulprogramului de activitate репtru semestrul I al anului 202э. а егесruаt iдs
fiпц.qrqЦ*соmрlехй_lа Gепеrа]ё Asistentб Socia_lб

Рrо

tul inspectйrii
9i Protec{ie а

C9nsit iului raional !аhчL$ de activiйre 01.0lJ017

L urmаrе а пеrеsресtйrii саdrulцi normativ, аu fobt admise chelfuieli
пеiпtеmеiаtеjцsдrпаtgtеlй de 975,9 mii lei, inclusiv: i 

-

- -'-*._*--#**-* 
_- 

. -*' '-r- ""Д lvr' ДrДъlцýlY '-, 
_ Е_;дliffi'lЖ*:frrrr-"оrrlr*пт .. h i t at е Ьп g aj а gi l о r D ir е с !i е i iп

_111l__]_0l7,.in lipsa economiei mijloacelor alocate репtгu rеtЛфiЙа muncii in anul
respectiv, сееа се сопtrаviпе ргечеdеrilоr art. 1 l din Legea privind jirt.rul de salarizare аfunclionarilor publici пr. 48 din 22.о3,2012, aft, З2;liп. (1) Ei Ь''"- CUl din Legea cu
Privire la sistcmul do sаlаrizаrе in sесtоrui bugetar пr. з55_хVI'drп iз.iz)ооs. pct. в alin.

,LUlul UugеLаг пr. J))_xvt dln '43.12.2005, pct. 8 alin.

;} *'i"i"liui* Y:"u'Тu'Ч 
p|:l,:d salarizarea funclionarilo, |рчыrci *. ззI din28,05,20L2 Ei Pct, 142 diп Condiliile unice се satarizr;; ;;;;-Й;Ъ; i" 

"",,uиiJbugetare, aprobate рriп HotirArea Gччеrпulчi ш. 38l din rз.о+.zЬооJ
89,1 mii lei, Pli{i salariale calculate Ei achitate t p.rioucil апilоr 2019-2022, iп

::}X}ЗPuceji s{ariu|uj de Ьаzё cu 5 olase de salarizar. .r."{.iue репtrч nivelul desrudii ПОООrеSРuПzёtОr funcliei ocupate, сееа се сопtrачiпе;;;;dф,-лi*.rrаliп. (9) dinLegea PГivind sistemul uПitаr de sаlаrizаrс iп soctorur bug.tu, *. ;ЫЙ;з. l 1,2018:
5б'0 mii lei, sub fОГmЙ de Рrеmii unice calculate 9i achitate angaja(ilor Direcliei inanul 2022, in lipsa economiei mijloacelor alocate репtru ,.tribuj.u '-un.ii 

ре апul

MD_20l2, mun, Chi9inau, stг, Аlехалdгu cel Вчп,48tcl: (022) 22 26 7О, fах: (о22) 22 07 75. с-mаil: ;,,r,r.""'i, fiпяпоiq"suporl соп|illе а;;-r;
Iпsресliа Jiпапсiаrd - ореrаlоr autoriz;l репlгч putu"rnron (lalelor сц спrасtеr рgrgм!-зz

-. З_1 .!Z . 291 LДtеzuitаtul с йrеi а s - au stab ilit urm йtо аrеl е.



respectiv, сееа се сопtrачiпе рrечеdеrilоr агt. 21 din Legea priyind sistemul unitar de

salarizare iп sectotul bugetar пr.270 din 23.11.2018;

50,8 mii lei оо constituie indemnizalia majorati de concediu achitatё angaja{ilor
Direc[iei iп anul 20117, in rеzцlиtчl dеtегmiпЁrii incorecte а s[lariului mediu pontru

acordarea indemnizaliei de concediu, сееа се contravine pct. 10 alin. 2) din
Modul de calcularea salariului mediu арrоЬаt prin Апеха пr. 1 1а

426 din 26,04.2004,

26,3 mii lei, plEli sаlаriаlе calculate qi achitate angajalilof Direcliei in perioada
anilor 2020-202I, la mаjоrаrеа salariului de Ьаzй nefiind mi diferon{a de salariu,
сееа ое contravine рrечеdеrilоr art. 12 alin. (14), alin. (15) 9i alin.i(16) din Legeaprivind
sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar пr,270 din 23.11.20[8;

19,б mii lei, mаjоrаrеа nejustificatd а поrmеlоr de consum de combustibil in
perioada 0l .06.2017-30.10,2020 репtru autoturismul de serviciu, сееа се сопtrачiпе
поrmеlоr de consum а combustibilului Ei lubrifianli aprobate рriп Ordinul Ministerului
Тrапsроrturilоr qi Infrastructurii Drumчrilоr пr.172 din 09,12.2005;

4,2 mii lei, produse alimentare trесutе 1а chelftlieli in lipsa sеmпйturilог регsоапеlоr
beneficiare de pachote sociale, сееа се сопtrачiпе рrечеdеrilоr аrt. 17 alin. (1), ап. l9 аliп.
(1) qi alin, (2) din Legea contabilitllii пr. 113-ХVI din 27.04.2007;

1,1 mii leio sub fоrmй de premiu апча1 calculat gi achitat апgаjаgilоr Direc$iei р€ilЕгц
anul 2018, prin stabilirea incorectё а пчmЁrului de zile iuсrйtоаrе i.lз апмmЬLз р€ ai
сопfогm balanlei timpului de lucru efectir, luсгаt. сееа се сопtгаr.iпе ргеъ,еdегilgr веLб i::i
Reguiamentul рriчiпd modul dc calculare 9i рiай а рrеrriвfuj алваj -rymМ рттз
FlоtйrАrеа Guчегпului пт. 1 80 din 1 1 ,0З.201З.

De menlionat сй, la piiliie sаlагiаiе calculate 9i асЫиtе пеiпtе,mсiаt iп sцшi de 804,j
mii lei, Direclia а suportat chelnrieli suplimentare iп sumi totalб de 208,7 mii lei реппu
contribuliile de аsigurйгi sociale de stat obligatorii ;i ргimеIе de asigurare оЬligаtогiе de

i

II. Urmаrе а пеrеsресtйrii cadrului поrшаtiч а fost cauz|t prejudiciu iп sumй
de l3,1 mii lei. 

i

Nerespectind prevoderile art. 21 din Regulamentrrl cu privire }а achiziliile publice de
valoare mic5, aprobat рriп Ноtйrбrеа Guчегпului пr, 665 din 27.05.Р016, de сйtrе Direclie
пu s-a {inut cont de specificaliile prevazute in contractelc de achi{ilii publice de чаlоаrе
miсй, incheiate in perioada anilor 2о2о-2о2\ са urтпаrе fiiпф diminuatб cantitatsa
produselor аlimепtаrе achizilionate iп ambalaje. 

]

III. Аu fost admise clreltuieli пеrесuреrаtе in sumй de 60,9 ftnii lei, plй|i sub fоrmб
de despйgubirea prejudicir-rlui mоrаl ;i oheltuieli de judecatй iп baza hоtirа,rilог
judecltoreEti, iп lipsa ini|ierii апсhеtеlоr de serviciu,

IV. Concomitent, аu fost constatate uпеlе iпсйlсйri procgsuale Ei deficien{e се
dеriчй de nivelul scйzut al responsabilitйfii manageriale. ]

Gччеrпчlчi пr.

Cu dеrоgаrе de la prevederile аrt. 13 alin. (2) lit. (f), аrt. 19 (1) qi alin. (2) din
Legea oontabilitE}ii пr. l l 3 din 27 .04 .2007, pct. 1 .4.3 .2-1 .4.3 ,4, З .3 3.3.121,3.3.125,9i
3,3.1з1 din Planul de conturi contabile in sistemul bugetar qi а metodologicc

арrоЬаt prin Ordinul

2

privind evidenla contabilб Ei rароrtаrеа fiпапсiаrй iп sistemul



i

N4inisterului Fiпап!еlоr пr.216 din 28.12.2015, in perioada anilor 20111 - 2022, аu fost
refleotate la cheltцieli servicii qi stocrrri ,Je rпаtегiаlе in чаlоаrе de 4,/4,4 mii lei, in lipsa
actelor de рrimirе-рrеdаrе 9i in baza асtеlоr de decontare intocmite iп mod аrьitrаr, nefiind
indicate поппеlе de сопsuпr а пrаtегiаlеlог. чоlumul acestora, рrесчm gi locul еfосгuйпi
Iuсrйrilоr,

IgnorAnd ргеvеdеrilе Rеgulаmепгului privind utilizarea аutоtuгismеlоr de seгviciu,
numйrul-limitй al autofurismeloг de sen,iciu si parcursul-limitё апчаl репtru tш аutоГшrism,
арrоЬаt ptin Decizia Consiliului гаiопаi Саhul iu.04/2б-IV din 10.1220l5, Decizia
Consiliului rаiопаl Cahul пг.06/04-V din 21.10,2021, in регiоаdа 20i 7_2022 аu fost
depйEite limitele de parcurs а аutоfurisпrеlоr de serviciu , сееа се а dеtегпiпаt еfесruаrеа
cheltuielilor пеrеgulаmепtаrе in sumё de 104,5 mii lei.

Nerespectindprevederile агt, lЗ alin. (4), аrt. 18, lg,22 alin. (l) tir d);i f), ап_ 21
alin, (1) din Legea w. 72ll din 02.02.i996, iп anul 2}1g-2a21 ргшеsеlе - l.ЕгtrаIе r1e
rесерliе а luсrйrilоr executate la obiectele de rерагаlii capitale ale Diгecgiei. аu fost
intocmite in lipsa vеrifiсйrii calitйlii ехесutdгii de сёtте responsabiiii tehnlci atesu"d sau
agenli economici dc consultan[Ё speoializali, рrесum qi n-au fost ачizаtаlсопtгаsепвпатз de
сЙtrе reprezentanlii Agenliei penh-u Suргачеghеrе ТеlrпiсД.

V, Inspectarea organizirii qi desfй;urйrii рrосеduгilог de achiziSi рвЬýе* в
stabilit сй, сопtrаr ргеvеdеrilоr ап. 15 alin. (]) lit (а) din Legea рrir"iлd асhИр,rХе щЪi:сепr, l31 din 0з.07.2015 9i pct. 1 din Regulanlenful сU ргiчirе 1а mоdц] d,e рtапiffсете;
contractelor de achizilii publice, арrоЬаt ргiп Нойгd;еа GuтетачМ ýг. t4tr9 dr:
28,12.2016, in anii 2017-202I Direclia пu а efecfuat рlапifrсатеzr аЕЕа]Ё а а,-hiтявifrс.:
publice.

Сопtrаr ргеvеdегilоr агt. 79 alin. (5) din Legea pгivind achiziliilc publice ш. lЗl ciiп
03,07,2015, pct. l8, pct.41 din Regulamentul сu ргiчirе la activitateagrupului de luсгu
pentru achizilii, арrоЬаt рriп Ноt6rАrеа Guvemului ж.66'7 dш 21.05.201б, pct. 49 din
Rogulamentцl cu рrivirе 1а activitatea grupului de lucru in domen]ul achiziliilor pubiioe,
арrоЬаt prin НоtйrАrеа Guчеrпчlui пr.10 din 20.0|,2021, iп perioada апilоr 2017-2022 de
catre mеmьrii grupului de lucru pentru achizilii п-аu fost ?пtфсmitе declaraliile de
confidenlialitate gi imparlialitate, totodatй in porioada 2О17-2018 i. ordinile de сrеаrе аgruрuriiоr de lucru lipsesc atribu{iile fiecйrui mеmьп
саdгul ргосеdurilоr de achizilii publice 

, песеSаге Рýпtru а fi exercitate in

NeresPectand Prevederile pct. lЗ, pct, 23, pcl,24 din K"grt[-"ntцl cu privire laachiziliile publice de vаlоаrе miсй, aprobat ргiп Ноtй.а..ч Ъ*[.*uьi ш. 665 din2'L05,20]'б, iП anii 2at9-2021, 1а atribuirea contractelor d" u.ыri{l"-pubri"a de чаlоаrеmiсi, autoritatea сопtrасtапtй п-а аsiрrаt minimalizur.u ,ir*Ф JЛ.i.пlu achiziliei,
рrесum qi trаtаmепtul egal, imparlial gi nediscriminatoriu iп privinр] **.о. оfеrtапlilоr qioperatorilor economici, Реrsоапеlе responsabile пu uu into.mit'|i prezentat Дgеп{iеiAchizilii Publice dЙrilе de sеаmi privind contractele de achizilil p"frii* de valoare miсй,semnate qi inregistrate in perioada de rеfеriпlй, Дutогitаtеа сопrrасtапtё а semnat 19сопtrасtе in perioada anilor 2011_2022, iпrеgistrаrеа сёrоrа la Тrеzоrеriе s-a realizat intr-uп tеrmеп mai mаrе de 15 zile.



Сопtrаr рrеvеdегilоr аrt,2 Ei агt,4 аllп, (l5) Ei alin. (20), агt. 7б alin. (1) din Legea
privind achiziliile рuЬliсе пr. 1з1 din 03,01.zO15 9i pct. 5 din Rерlаmепtчl сч privire 1аachiziliile publioe de vаlоаrе miсi aprobat prin Ноtй.rirеа Guчеrпului пr. 665 din
27,05,20]lб, autoritatea supusй inspectiгii, iп scopul арliсйrii рrечеdеrilоr Regulamentului
achiziliilor publice de vаlоаrе mici gi evitёrii рrосеdurii de achйifie publica stabilitб delegislalia cu iпсidеп!ё in domcniul achiziliilor publice, а incheiat in апul 2017 - з5
contracte separate de vаlоаrеа miсй in sumй de 14З0,5 mii lei, in anul2018 - 8 contracte iпsum[ de 5088,9 mii lei, in anui 2019 - б сопtrасtе Separate de miсб чаIоаге iп sцmй de6721,6 mii lei, in anul 2020 - З сопtгасtе iп sumй de 404,5 mii lei. iп апu] ?021 _ 6сопtrасtе in sumб de 280,2 mii lei si iп апul 2022 * 10 сопtгасtе Sерагаtе de чаlоаrса шlсаin sumй de 549,4 mii lei, in геzultагul сйruiа а admis diчizаrеа сопц-асвlог laachizilionarea Ьuпurilоr Ei luсrйгiiоr de reparatie capitala а iпstiгutiiiоr suЬогd*OаЕ
Direc{iei.

iп iпсйlсаrеа рrеvеdеrilоr pct. б din RеgulаmепГul сu ргiчirе ia iпtосгдrгеа ;i pes.a:l*
dosarului achiziliei publice арrоЬаt рriп Ноtdrагеа Guчегпuiui гrr, 9 din l7.0x ?оЕЕ р pct_ 9

illi::1*:u-G:",*ului пr.778 din 28,10.2020, dоsагеlе achizigiiloг publie р.*m: aiizul /-zuzl п_аu tost cusute, stampilate 9i numeTotate de сitrе аutогitаtеа сопuапзпis щ€iпсhеiеrеа contractelor de achizilie рuьliсй iп аЕа mod iпсбt si аsigчге integriBc*a aýe*u,ngi sЙ excludЙ Posibilitatea sustragerii sau iпlосчiгii iпsсгisuгilог ре с:аrе aceast' ýе с*tg:е_и. Inspectarea managementuIui Гtпапсiаr-сопtаЬiI а stяbilit рi, фЕЁгЕprevederilor art,29 alin. (1), art. 67 aiin. (1) din Lе_чеа fiпаrgеiог рuЬЕсе у; пеryo*хЬЭ=Е
bugetar-fiscale пr, 181 din 25.07.2014. Ie еiЪсrцагеа сhеlцriеii}ог реавв *Ежimuncii din contul mrjloacelor alocate. in аrrul ?0i7 DiTEcýra цЕ а rЕфа:ЕЕс ýirпiкЁэcheltuielilor рrеvйzutе in Ьugегul acesreia, fiind adпrise sцрга сhе}rцiеli iп st}пзЁ toвiЁ de544,4 mii lei, totodatй au fost admise 9i suрrа cheiruieli ргiчiпd utilizarea mаtегiаIеIоr de uzgospoddresc iп sumб de 225,0 mii lei.

Nerespectind prevederile аrt. 18 lit,0 9i аrt.2З alin. (б) din Le contabilitйýii пr. 1 13 -XVI din 2'l,04.2ОO7э pct. 1,4.1.8, pct, 1.4,3.1-1.4.3.3, pct. L4,З , pct. 1.4,3.17, pct,
|,4,З.29, pct. 1.4.з.30, pct. 3,3.56, pat. 3.5.27, 9i pct. 3.5.2В. din Pl
in sistemul bugetar gi Nоrmеlе metodologice pгivind evidenta
fiпапсiаrй in sistemul bugetar, aprobate prin ordinul Ministerului
28.I2.2015:

- in реriоаdа semeStrului I aI anului 2017 qi trimestrului IV
asiguratЁ inregistrarea notelor contabile iп Саrtеа Маrе;

l de сопturi contabile
ilй 9i rароrtаrеа

iпап}еlоr пr.21б din

anului 2018 п-а fost

tegritЕtii mij lоасеlоr
ventar репtrч fiecare

fiесаrе реrsоапб si
ап9хаrеа асеstоrа la

- pentru organizarea eviden{ei gi аsigurаrеа controlului asupra
fixe, n-au fost iпtrергiпsе m5suri privind atribuirea пumйrului de i
mijloc fix;

- n-a fost elaborat graficul
controI;

- iп perioada 20 1'7 -2О22, п-а fost intocmitй balanfa de чеrifiсаrе
ьапс5 сопfокп listelor angajalilor репtru salariul iп cont de card cu
notele de contabilitate;

circuitului documcntar necesar pen evidenla сопtаЬilй si,
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- persoanele responsabile de valoriie materiale п-аu prezent{t registrul de рrеdаrе аdосumепtеlоr f,пr,lЗ intocmit, cu апехаrеа documentel;r;;;;;i о."r...оr'опаrе qi deconsum а Ьuпurilоr materiale. ' --v чv 4!

Cu dеrоgаге de la рrеvеdегilе pct, 7 9i pct. 14 din Regulamenftrl privind casareaЬuПurilОr uzate, rаРОrtаtе 1а mijloacele fixe, aprobat o.i" ;.;;;;;;;ului пr. 500 dш12'05'1998 ;i Pct, 3,3,5З, din ОrdiПul Ministerului Finanlelor rrr; 21б din 8,12,2015 cuPrivire la аРrОЬаrеа РlаПului de сопгшп contabile iп sistemul ьчgеиr qi а Nогmеlоrmetodologice privind evidenla сопtаЬjlё pi rарогtаrса fiпапсiаrй iп sistemul bugetar, inrezultatul casirii mijloaceloT fixe nu а fost dеtегmiпаtй opoгfunitatea utilizdrii апumitог

:ilЖП Ж',:fifi:teriale, 
ultеГrОr cu n-ansmiterea асеstоrа репtru;irrrеgistгаrе in evidenla

А lua act сй, pentru iпсйlсйrilе pasibiie de а fi sanclionate
1inerii сопfоrmе а eviden}ei contabile, iп privinla unei реrsоапе сufost intocmit рrосеs-чеrЬаl cu ргiчirе lu .ontrur,.nlie prevazute de(З) din Codul Contravenlional.

ReieEind din cele expuse, iп baza ап. 10 alin, (1), l1 alin.l20, 124 qi 132 a'in. (I) din Codul administrafil,nr. I1б diп

plusuri 
9: yil*'materiale in sumй totalE de 167,1 mii lei.

VII, in rеzultаfu' inventarierii selective а еlеmепtеlог de activ gi pasiv s-ац constatat

нж:,'н.;.i*тл:*'_тi::i:_Фr;;;:;;;;;ffi ;Г'#.1lfiЖ.Г:"J
;ffi;;;;;:,"iH:*;*::сопfоrmй а nafrimnn ilr'lrt.i л,,L,l.iлсопfоrmй а patrimoniului public.

сопtrачепýопаl аfкспtе
funcfie de йsрuпdеге. а
ап. 295 alin. {2) 9i аЬ

(1), 18,53, я, я, 119,
I9.07.2018, iп temeiul

i:j:":::::tf) 
lit. j) din Regulamentul privind оrgапizаrеа 9i

l,:::".j::, j'n, л::О,:*]i:i MiobЙii"i 
-i'""ir-',,, 

а

псfiопаrеа Inspecfiei

""nTY:l1l-'oru din 02.1 1.20 1 0, rn*pu.riu ;;;ffi ;; рriп Ноtйrflrеа
gfý;

};j-lж:i:: j:i]lu*':1 inspbctarii fiпапсiаrе la gedinga i Raional cu
i neadmiterii

implica!i ?п

рrечеdеriIоr
сопstаtагs а

iare dеsрrе

;:::_r:::"|]:::'"' 
de mёsuri iп scopul iпIйturйгii 

'.;;'JаiiIIacestora ре viitor.

13:"::;T:il_:To'.:.a,,culoaýterea 9i rеsресtаrеа de сйtrе

;жi.H*1*:",i_.' 1 : 
l egi sla [i е i," а 

"-*, ", ;;;;-,, ;, ;,,'#l:
;::::xiJ:i::::j:, ],j","i:: r"a"*.ii ;";;;:'Н; j;:''r':о..,.1ч 

:,, 1:::u* 
q i,йа*i,.;;; ;;;": . l?hffi I;

iregularitйliIe constatate.

3. De iпfогmаt Dеrýпяпрlо '-,-л;:, ц Ull'rtцIelII.

lдrit;t;I^ лл^лLлL_l 
регsоапеlе vizate ln rароrГul

angajatii

соrесtе а
rtеа de

.. 
li::T"lT: mйsчrilоr de rigоаrе in vederea restifuirii:

;"J*,,::, :1т:]: _,,t_ :u-u,;;; ;; ;;; ;ii'Т;''
u'o:*,j;.oJ::1:1:::1:T:ffi ;;йiffi Ъ:l';ilТff 

;

СОrеsРuПzёtоаrе аfеrепtе пlйtilл* л_.,,.,- la\"'' IIIll lel, cu
ýi рrimе l е п ь l i о о tл*]lТj"л i,'l'' :1 

nrivln С contribuf i ii е as igureril оr s о le de stat obligatorii
соrесtйrilоr

rlrдl lgl

_ :::,т::::,Ол::"*О_"stiЬil 
suрrа поrmеIоr stabilite in sчmdpýudiciului in sumй totalб Се tЗ,r mii lei;

рrоdusеlоr alimentare in sumi totaiй de 4,2mii lei.

Iй de 19,б mii lei;



l

5, De asigurat iпrеgistrаrеа in evidenla contabili а Dire|liei surplusul чаlогilоr
rnateгiale in surпй de 167,1 mii lei, constaиte iп rеzultаtul еfесtuirii iпчепtаriегii .

6, De asigurat еfiсiеп!а achiziliiloг publice 9i dеsйýurаrеа ргосеdurilоr aferente iп
stгiсtd сопfогmitаtе cu рrечеdепlе legale in vigoare,

7, intru сопsоlidаrеа гйsрuпdегii ilапаgегiаlе, pentru gеstiопагеа орtiшй а геsursеlоrDirecliei, iп baza ргiпсiрiilог bunei guчегпёгi, de respectat рrечеdегilе Legii privind
СОПtrОlul fiПаПСiаr Public iпtегп rч. 229 din 23.09.2010 prrn Ьрt...оиrеа controlului
intem trratragerial, а Standardelor паliопаlе de сопtгоl irrr.- tn ,i",o*i public, аргоЬаtе
РriП ordinul Ministenrlrri FinanleloT пr. 189 din 05.11 .2015, се аг-аsigчга utilizareaгеgulаmепtаr5 а fiпап!еlоr Ei patrirnoniului public.

Potrivit art,139 alin, (1) qi 171 alin. (4) din Codul administгativ пr.l1б din19'07,2018, рrеzепtа PrescriPfie este ехесчtоriе din mоmепtчI comunicirii.
tn сопfоrmitаtе сu art.61 alin. (r) qi (2) din Codul аd,miпistгвtir-пг.l1б din19'07'2018, de iПfОrmаt iП scris Inspecfia fiпапсiагй dеsрге acfiunile iпtгергiпsе

репtru lichidarea iregularitйfitoг depistate ?п tеrmеп de з0 de zile diп mошепгчl
соmч_пiсйrii, cu рrеzепtаrеа dосчпrепtеlоr сопfirmаtiче.

in cazul neexecutйrii сопfоrmе а сеriпfеIоr legitime inaintate r,ог fi aplicztesanc{iuni реrsоапеi cu func{ie de risрчпdеrе, сопfоrm рrечеdеrilоr агt. Н9 а}iп- {I)din Codrrl сопtrаvепfiопаI пr. 218-XI din 24.10.2008, cu iпfогmаrеа, in dependea;i derezultatele ob{irrute urmаrе а ac}iunilor iпfrерriпsе de сйtrе реrsояпеlе rеsроu*аЬitе
iпtru iпlйturаrеа сопfоrmй а iregularitйlilor constatate. in tешеiшl аrьЕ8 еЕЦ9} dinLegea fiпап{еlоr publice gi responsabilitйgi bugetar-frscale nr.t81 din 25.0?J0I{, вMinisterului Fiпап}еlог репtru susрепdагеа tеmрогагi а fiлапlýrii de Ig btrgetпl de
stat.

De men{ionat сЙ, rесчреrаrеа cheltuielilor neintemeiate, poate fi геаlizаtй ре caleamiabilЙ sau judiСiаrй, fie din contul beneficiarului, fie din ;;;Ъio;;soanei чiпочаtе
,n.ii n.. l;}:xТ;in 28.0з.200з.

Рrеzепlа prescrip|ie, сопfоrm ar|. lg, ]б2, ]б4, ]б5 а]iп. Utr si or,.lil diп CoduladmiПistrativ Пr, ] ] б СliП 1 g,07,201 8, poale ,fi alacatd cl,t cerere }"$iь,:iч iп lеrmеп de з0
,о ,,, ,rdiutf , о)rrrо; MD 20] 2,пluп. L'hiqiпdu, slr. АlехапсJrч cel Вuп, 48.

jп cazul dezacordultli ctl rdsрttпsъtl la cererea prealabild,
adreseze ш ас|iuпе irt сопtепсiоs qdmiпi,ylralill, iп lеrmеп
сопtuпiсdrii' tП Judecdtoria (|hisiпйu, secJiul Rd;сапi, ре
Clэisittdlt, s tr. Кiеч, 3,

Director slKBu

епtit esle iп clrepr sd sе
de 0 de zile de la rJata
adi : MD-2068, muп.

Digiиlly.signed Ьу Siгbu ArrgeIa
Date: 2023,0l.З t iq:з4,q5 ЕЁт
I(easorr, MoldSign Siglattп,e
Locatlon: Моldочэ

Ехесtllоп! ; Al Ь i па N azarova,
Tel.:0299 2067О.
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