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PROIECT
DECIZIEI

Din octombrie 2021

“Cu privire la raportul inspectării financiare
Complexe efectuate la primăria mun.Edineț pentru anii 2016-2021 ”

în temeiul art. 14 al Legii Reapublicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administrația publică locală, art.27 (3) al Legii RM nr. 397-XV din 16 
octombrie 2003,, Privind finanțele publice locale”, analizînd Prescripția cu privire la 
lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare complexe 
efectuate la Primăria mu.Edinet,

Consiliul municipal Edineț, DECIDE:

1. A lua ca act Raportul inspecțării financiare complexe efectuate la primăria 
mun.Edineț pentru anii 2016-2021 și Prescripția cu privire la lichidarea 
iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare complexe 
efectuate la Primăria mu.Edineț.

2. A stabili planul de acțiuni și termenii pentru lichidarea iregularităților 
constatate în rezultatul inspectării financiare. Anexa 1.

3. Se pune in sarcină controlul asupra executării prezentei decizii primarului 
Constantin Cojocari.

4.Secretarul Consiliului dl. Mircea Morari, va aduce la cunoștința persoanelor 
cointeresate prevederile prezentei Decizii.

Inițiatorul proiectului 
întocmit 
Coordonat 
Contrasemnat

12
Cojocari Constantin, primarul municipiului Edineț 
Lilia Strîmbanu, contabil șef primăria Edineț, 
Dumitru Gladiniuc, jurist
Mircea Morari, secretarul Consiliului
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ANEXA 1

Planul de acțiuni și termenii pentru lichidarea iregularităților constatate în 
rezultatul inspectării financiare

n/o Conținutul iregularității 
constatate

SUMA Acțiuni 
curente

Termen 
de 
elucidare

Responsabil Notă

1 Neîntemeiat calculate și achitat 
sporul lunar pentru intensitatea 
muncii pentru august 2017

4,55 mii 
lei

îndeplinit 
dispoziția 

prim.

15.10.2021 Strîmbanu
Lilia - cont.șef

Nu 
constituie 
prejudiciu

2 Neîntemeiat calculată și achitată 
premia anuală pentru a.2017 pentru 
perioada aflării în concediu de boală 
vice primarului Istrati Vasile

2,63 mii 
lei

Emisă 
înștiințare nr. 
din

31.12.2021 Strîmbanu 
Lilia - cont.șef 
Gladininiuc 
Dumitru- jurist

Nu 
constituie 
prejudiciu

3 Neîntemeiat calculate și achitat 
salariul pentru cumulare de funcție a 
dir.gr. nr.3 anii 2016-2018
Zatușevscaia Galina

24,74 mii 
lei

Emisă 
înștiințare nr. 
din

31.12.2021 Strîmbanu 
Lilia - cont.șef 
Gladininiuc 
Dumitru- jurist

Nu 
constituie 
prejudiciu

4 Abatere la calcularea diurnelor și 
plafoanelo de cazare angajațilot din 
instituțiile din subordinea primăriei 
Edinet

5,63 mii 
lei

Retumat în 
procesul 
inspectării 
financiare

22.07.2021-
19.08.2021

Strîmbanu
Lilia - cont.șef

Nu 
constituie 
prejudiciu

5 Mijloace financiare alocate 
neîntemeiat de consiliul mun. Edineț 
la construcția Catedralei cu Hramul 
Sf.Vasile cel Mare , contrar Legii 
397 din 16.10.2003 și Legea 125 
din 11.05.2007

500,0 mii 
lei

31.12.2021 Consiliul
Municipal

Nu 
constituie 
prejudiciu

6 Mijloace financiare alocate din 
fondul de rezervă de consiliul mun.
Edineț conrar regulamentului

537,0 mii 
lei

31.12.2021 Consiliul
Municipal

Nu 
constituie 
prejudiciu

7 Creanțe neîncasate de către factorii 
de decizie ai primăriei Edineț

706,1 mii 
lei

Creanțe 
istorice

31.12.2021 Gladininiuc
Dumitru- jurist

Nu 
constituie 
prejudiciu

8 Creanțe neîncasate de la arenda 
terenurilor proprietate publică de 
către factorii de decizie ai primăriei 
Edineț

806,9 mii 
lei

Creanțe 
curente

31.12.2021 Gladininiuc
Dumitru-jurist

Nu 
constituie 
prejudiciu

9 Evidența deseurilor(fier uzat, lemn) 
în urma casării mijloacelor fixe

Au fost 
întocmite 
procese 
verbale de 
luare la 
evidență a 
deșeurilor în 
urma casării 
MF

30.09.2021 Strîmbanu
Lilia - cont.șef

Nu 
constituie 
prejudiciu

Secretarul Consiliului municipal Edineț Morari Mircea


