
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 18 iulie 2016                                                                  nr.5/7(10/7)-XXV 
 
Cu privire la rezultatele inspectării financiare 
tematice efectuate la Primăria orașului Cahul.  
 

În temeiul Legii R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea 
administrativă”, Legii R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, 
Legii R.Moldova 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanțele publice locale”, în scopul înlăturării 
derogărilor de la legislația în vigoare și executarea cerințelor înaintate de către Direcția Teritorială 
Inspectare Financiară Cahul, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul 
orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

 1. Se ia act de informația cu privire la: 
      1) Raportul Direcției Teritoriale Inspectare Financiare Cahul privind rezultatele inspectării 
financiare tematice efectuate la Primăria orașului Cahul din 06.04.2016 (anexa nr.1); 
      2) Prescripția cu privire la rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Primăria orașului 
Cahul (anexa nr.2); 
      3) Dezacordul la Raportul Direcției Teritoriale Inspectare Financiare Cahul privind rezultatele 
inspectării financiare tematice efectuate la Primăria orașului Cahul cu nr.02/1-14-2018 din 15.04.2016 
(anexa nr.3); 
      4) Scrisoarea de răspuns nr.27-17-55 din 25.04.2016 primită la Dezacord privind Raportul 
Direcției Teritoriale Inspectare Financiare Cahul privind rezultatele inspectării financiare tematice 
efectuate la Primăria orașului Cahul (anexa nr.4); 
      5) Scrisoarea privind măsurile întreprinse întru lichidarea încălcărilor depistate în cadrul 
inspectării financiare tematice efectuate la Primăria orașului Cahul nr.02/1-14-3003 din 27.05.2016 
(anexa nr.5); 
       6)  Contestația formulată de Primăria orașului Cahul în instanța de judecată (anexa nr.6). 
           2. Consiliul orășenesc Cahul susţine opiniile expuse și argumentele aduse în dezacordul formulat 
de către Primăria orașului Cahul la Raportul Direcției Teritoriale Inspectare Financiare Cahul privind 
rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Primăria orașului Cahul, precum şi solicită 
specialiştilor să apere interesele Primăriei în instanţă.  
 3. Pentru înlăturarea unor încălcări și neajunsuri expuse în Raport: 
          - se atenţionează persoanele cu funcții de conducere din aparatul Primăriei oraşului Cahul de a 
întreprinde acțiuni pentru asigurarea studierii actelor normative, instruirea angajaților în vederea 
neadmiterii derogărilor de la legislația în vigoare; 
         - contabilitatea Primăriei orașului Cahul va intensifica lucrul privind eficientizarea activității 
financiar-economice; 
        - juristul Primăriei orașului Cahul va urmări ca acțiunile aparatului Primăriei oraşului Cahul și 
actele emise să fie în corespundere cu legislația în vigoare; va întreprinde măsuri în vederea încasării 
datoriilor expirate. 

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, dl 
Dandiş Nicolae, şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru buget, 
finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi atragerea investiţiilor (preşedinte – 
dna Fulea Tatiana). 

 
 

Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Alexandr JELIUC 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

