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“Cu privire la lichidarea deficienţelor în organizarea  

activităţii ÎM “Termoficare - Edineţ” menţionate  

în actele de revizie economico-financiare” 
  

 În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii Reapublicii Moldova nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală; examinând Prescripţia privind 

lichidarea iregularităţilor constatate în cadrul inspectării financiare complexe la ÎM 

“Termoficare - Edineţ” nr. 25-07-12/1264 din 20.10.2020; avînd în vedere avizul 

comisiei consultative de specialitate, 

 
 

Consiliul municipal Edineţ, DECIDE: 

 

1. Se ia act de prevederile Prescripţiei privind lichidarea iregularităţilor constatate în 

cadrul inspectării financiare complexe la ÎM “Termoficare - Edineţ” nr. 25-07-

12/1264 din 20.10.2020. 

 

2. Se ia act de informaţia prezentată de administratorul ÎM “Termoficare - Edineţ” 

Edineţ, d-na Maria Michitiuc, privind întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea 

lichidării iregularităţilor indicate în Prescripţia nr. 25-07-12/1264 din 20.10.2020. 

 

3. Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 

cunoştinţa persoanelor interesate. 

 

 

 

 

           Iniţiatorul proiectului                          C. Cojocari, primar 

  

          Autorul proiectului                               M. Morari, secretar CM  

 

          Coordonat                                              D. Gladiniuc, specialist 
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“Cu privire la lichidarea deficienţelor în organizarea  

activităţii ÎM “Apă-Canal” Edineţ menţionate  

în actele de revizie economico-financiare” 
  

 În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii Reapublicii Moldova nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală; examinând Prescripţia privind 

lichidarea iregularităţilor constatate în cadrul inspectării financiare complexe la ÎM 

“Apă-Canal” Edineţ nr. 25-11-12/1253 din 20.10.2020; avînd în vedere avizul comisiei 

consultative de specialitate, 

 
 

Consiliul municipal Edineţ, DECIDE: 

 

1. Se ia act de prevederile Prescripţiei privind lichidarea iregularităţilor constatate în 

cadrul inspectării financiare complexe la ÎM “Apă-Canal” Edineţ nr. 25-11-12/1253 

din 20.10.2020. 

 

2. Se ia act de informaţia prezentată de administratorul ÎM “Apă-Canal” Edineţ, d-nul 

Vitalie Sorocan, privind întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării 

iregularităţilor indicate în Prescripţia nr. 25-11-12/1253 din 20.10.2020. 

 

3. Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 

cunoştinţa persoanelor interesate. 

 

 

 

 

           Iniţiatorul proiectului                          C. Cojocari, primar 

  

          Autorul proiectului                               M. Morari, secretar CM  

 

          Coordonat                                              D. Gladiniuc, specialist 
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“Cu privire la lichidarea deficienţelor în organizarea  

activităţii ÎM “Clubul de fotbal Edineţ” menţionate  

în actele de revizie economico-financiare” 
  

 În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii Reapublicii Moldova nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală; examinând Prescripţia privind 

lichidarea iregularităţilor constatate în cadrul inspectării financiare complexe la ÎM 

“Clubul de fotbal Edineţ” nr. 25-11-12/1252 din 20.10.2020; avînd în vedere avizul 

comisiei consultative de specialitate, 

 
 

Consiliul municipal Edineţ, DECIDE: 

 

1. Se ia act de prevederile Prescripţiei privind lichidarea iregularităţilor constatate în 

cadrul inspectării financiare complexe la ÎM “Clubul de fotbal Edineţ” nr. 25-11-

12/1252 din 20.10.2020. 

 

2. Se ia act de informaţia prezentată de administratorul ÎM “Clubul de fotbal Edineţ”, 

d-nul Iacob Beşleagă, privind întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea 

lichidării iregularităţilor indicate în Prescripţia nr. 25-11-12/1252 din 20.10.2020. 

 

3. Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 

cunoştinţa persoanelor interesate. 

 

 

 

 

           Iniţiatorul proiectului                          C. Cojocari, primar 

  

          Autorul proiectului                               M. Morari, secretar CM  

 

          Coordonat                                              D. Gladiniuc, specialist 
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“Cu privire la lichidarea deficienţelor în organizarea  

activităţii ÎM “Piaţa orăşenească” Edineţ menţionate  

în actele de revizie economico-financiare” 
  

 În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii Reapublicii Moldova nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală; examinând Prescripţia privind 

lichidarea iregularităţilor constatate în cadrul inspectării financiare complexe la ÎM 

“Piaţa orăşenească” nr. 25-08-12/1310 din 27.10.2020; avînd în vedere avizul comisiei 

consultative de specialitate, 

 
 

Consiliul municipal Edineţ, DECIDE: 

 

1. Se ia act de prevederile Prescripţiei privind lichidarea iregularităţilor constatate în 

cadrul inspectării financiare complexe la ÎM “Piaţa orăşenească” nr. 25-08-12/1310 

din 27.10.2020. 

 

2. Se ia act de informaţia prezentată de administratorul ÎM „Piaţa orăşenească”, d-na 

Tatiana Gaifer, privind întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării 

iregularităţilor indicate în Prescripţia nr. 25-08-12/1310 din 27.10.2020. 

 

3. Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 

cunoştinţa persoanelor interesate. 

 

 

 

 

           Iniţiatorul proiectului                          C. Cojocari, primar 

  

          Autorul proiectului                               M. Morari, secretar CM  

 

          Coordonat                                              D. Gladiniuc, specialist 
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