
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 

din 28 iulie 2017                                                                            nr.6/5(20/5)-XXV 

  

Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe 

la Societatea pe Acţiuni „Apă-Canal Cahul”.  

 

În temeiul art.4 alin.(1) lit.l) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 

descentralizarea administrativă”, art.14 lit.z) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 

„Privind administraţia publică locală”, art.36 alin.(3) din Legea R.Moldova nr.397-XV din 

16.10.2003 „Privind finanțele publice locale”, art.24 lit.g), art.21 lit.j) din Legea R.Moldova 

nr.181 din 25.07.2014 „Privind finanțele publice şi responsabilității bugetar-fiscale”, 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 municipal Cahul 

 

D E C I D E : 

 

 1. Se ia act de Prescripţia Direcției Teritoriale Inspectare Financiare Cahul privind 

lichidarea iregularităţilor constatate în cadrul inspectării financiare complexe la Societatea pe 

AcţijniA „Apă-Canal Cahul pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2016. 

 2. Consiliul municipal Cahul împărtășește opiniile expuse în Prescripţia Direcției 

Teritoriale Inspectare Financiare Cahul privind lichidarea iregularităţilor constatate în cadrul 

inspectării financiare complexe la SA „Apă-Canal Cahul.  

  3. Directorul-interimar al SA „Apă-Canal Cahul”, dl Gheţivu Gheorghe, va întocmi 

planul de măsuri necesar pentru înlăturarea încălcărilor, ţinînd cont de recomandările expuse în 

Prescripţie, şi va întreprinde acţiuni pentru asigurarea studierii actelor normative, instruirea 

angajaților în vederea neadmiterii derogărilor de la legislația în vigoare, respectarea cadrului 

normativ pentru neadmiterea pe viitor a cheltuielilor neregulamentare. 

4. Contabilitatea Primăriei municipiului Cahul (contabil-şef – dna Baragan Olesea) va 

efectua inventarierea bunurilor materiale ale SA „Apă-Canal Cahul” pînă la data de 31.12.2017. 

5. Se deleagă în componenţa comisiei de inventariere a bunurilor materiale ale SA „Apă-

Canal Cahul” consilierii municipali: Rîbacova Maria, Fulea Tatiana, Renţa Sergiu. 

6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului 

municipiului Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului 

municipal Cahul pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, 

business şi atragerea investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana). 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului municipal Cahul        Sergiu RENŢA 

  

Contrasemnează: 

Secretarul-interimar  

al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO



