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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВA 

ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН 
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MD 3532, s. Ivancea, raionul Orhei, www ivancea.md 

 Proiect  

DECIZIE Nr.                      

din   _______________2021 

 

Privind  lichidarea iregularităților constatate  

în rezultatul inspectării financiare efectuate la  

primăria comunei Ivancea, raionul Orhei 

 

        În scopul lichidării iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare complexe, 

efectuate la Primăria comunei Ivancea, raionul Orhei, în  conformitate   cu art. 14, al 2, lit. z) al 

Legii R. Moldova privind Administraţia publică locală nr. 436/2006, Prescripția Inspecției 

Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor nr. 25-07-12/299 din 05 martie 2021, avizul 

comisiei consultative de specialitate în probleme economice, buget şi finanţe, Consiliul  comunal 

Ivancea    D E C I D E: 

1. Se  ia act  de informaţiile privind  inspectarea financiară complexă, efectuată la Primăria 

comunei Ivancea, raionul Orhei pentru perioada 01.01.2016-31.12.2020, pe unele aspecte pentru 

perioada 01.01.2000 – 31.12.2020 și acțiunile întreprinse pentru lichidarea iregularităților 

depistate (planul de acţiuni se anexează). 

2. Autoritatea executivă a comunei Ivancea să intensifice eforturile în vederea asigurării 

executării  cerințelor stipulate în prescripție. 

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale 

și poate fi atacată în judecătoria Orhei în termen de 30 de zile de la comunicare. 

4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii revine primarului comunei Ivancea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 

 la decizia consiliului local Ivancea  

nr. ___ din _________2021 
Planul de acțiuni 

privind executarea cerințelor, indicate în Prescripția Inspecției Financiare din subordinea 

Ministerului Finanțelor nr. 25-07-12/299 din 05 martie 2021 cu privire la lichidarea 

iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare, efectuate la Primăria comunei 

Ivancea, pentru perioada 01.01.2016-31.12.2020, pe unele aspecte pentru perioada 01.01.2000 – 

31.12. 2020  

 
Recomandările auditului  Activități privind executarea 

cerințelor 

Responsabili 

de 

implementare 

Termeni de 

realizare 

1 

 

 

De a examina  

materialele inspectării la  

şedinţa consiliului local 

- Materialele inspectării 

financiare complexe se introduc spre 

examinare în ordinea de zi a ședinței 

ordinare a Consiliului local Ivancea 

din trimestrul II al anului 2021 

B. Ochişor, 

primar 

mai 2021 

2 

 

 

 

 

 

 

 

De a întreprins acțiuni  

concrete întru încasarea  

prejudiciului în suma 

totală de 84,2 mii lei; 

- Remiterea scrisorilor persoanelor 

vizate, cu prezentarea informației ce 

ține prejudiciul cauzat de aceștia și 

solicitarea de a restitui suma 

identificată drept prejudiciu; 

- Informarea conducătorilor de 

instituții subordonate, vizați în 

prescripție;   

B. Ochişor, 

primar,      

contabil-şef 

martie 2021 

3 

 

 

 

De a informa  

persoanele vizate în  

raportul financiar despre  

iregularităţile constatate 

-Remiterea  copiei prescripției 

tuturor persoanelor vizate: 

O. Gaşper,  Î.S. „Poșta Moldovei”, IP 

Orhei; 

- Informarea conducătorilor de 

instituții subordonate, vizați în 

prescripție; 

B. Ochişor, 

primar 

Pînă la 02. 

04. 2021 

4 De nu admite pe viitor 

efectuarea cheltuielilor 

neregulamentate 

-Respectarea legislației în vigoare B. Ochişor, 

primar,      

contabil-şef 

Permanent 

5 De a nu admite pe viitor 

casarea mijloacelor fixe 

fără decizia consiliului 

local 

-Respectarea legislației în vigoare B. Ochişor, 

primar ,      

contabil-şef 

Permanent 

6 De asigurat efectuarea 

anuală a inventarierii 

patrimoniului 

-Efectuarea anuală a inventarierii 

patrimoniului; 

 

-Efectuarea inventarierii 

patrimoniului pentru anul 2020 

B. Ochişor, 

primar,  

comisia de 

inventariere, 

conform 

Dispoziției 

primarului     

Anual 

 

 

 

pînă la 

__2021 

7 De cusut și numerotat 

dosarele achizițiilor 

publice 

- Sistematizarea, numerotarea și 

coaserea dosarelor achizițiilor 

publice 

B. Ochişor, 

primar,   

contabil-șef 

pînă la 15 

aprilie 2021 



8 De elaborat planuri 

anuale și trimestriale de 

efectuare a achizițiilor 

publice 

- Elaborarea planurilor trimestriale și 

anuale privind efectuarea achizițiilor 

contabil-șef Trimestrial  

Anual 

9 De dotat casa primăriei în 

conformitate cu pct.29 

din Normele pentru 

efectuarea operațiunilor 

de casa în economie 

națională a RM, aprobate 

prin HG nr. 764 din 

25.11.1992 

- Instalarea gratiilor la geamul 

încăperii date; 

- Respectarea tuturor normelor, 

legate de efectuarea operațiunilor de 

casă; 

B. Ochişor, 

primar, 

pesoana 

responsabilă 

de casă 

Aprilie 

2021 

 

 

Permanent 

10 

 

 

De repartizat cheltuielile 

de reparație a drumurulor 

după localitățile în care 

au avut loc lucrările, 

conform proceselor de 

recepție a lucrărilor 

 

 

- Operarea modificărilor de rigoare; 

 

Contabil-șef aprilie 2021 

11 De aplicat pe obiectele 

imobilizări corporale 

aflate în exploatare 

numerele de inventar 

- Aplicarea numerelor de 

inventariere pe toate bunurile; 

- Monitorizarea îndeplinirii cerinței 

în cauză;  

Persoanele 

responsabile; 

Comisia de 

inventariere; 

martie, 

2021 

 

periodic 

12 De inregistrat la bilanțul 

Primăriei comunei 

Ivancea: 

- stația de epurare și 

terenul aferent acesteia 

cu nr. cadastral 

6440307166; 

- obiectul «Fabrica 

Natura și Școală» cu nr. 

cadastral 6440203340 

-Inițierea procedurii de inregistrare la 

bilanțul Primăriei comunei Ivancea: 

- a stației de epurare și a terenului 

aferent acesteia cu nr. cadastral 

6440307166; 

- a obiectului «Fabrica Natura și 

Școală» cu nr. cadastral 6440203340 

B. Ochişor, 

primar, 

 

contabil-șef 

aprilie-mai 

2021 

13 De înregistrat la cadastrul 

bunurilor imobile stația 

de epurare veche situată 

pe terenul cu nr. cadastral 

6440307166 

- Inițierea procedurii de inregistrare 

la cadastrul bunurilor imobile a 

stației de epurare vechi, situată pe 

terenul cu nr. cadastral 6440307166 

B. Ochişor, 

primar,  

Specialist 

principal în 

reglementare

a regimului 

funciar 

în cursul 

anului 2021 

14 De întreprins măsuri 

eficiente pentru 

înlăturarea iregularităților 

aferente proiectului 

«Evacuarea și epurarea 

apelor uzate din s. 

Ivancea, raionul Orhei» 

- Soluționarea tuturor problemelor ce 

au tergiversat desfășurarea 

proiectului; 

B. Ochişor, 

primar 

 

martie-

aprilie 2021 

15 De a delimita și de a 

stabili hotarele terenului 

aferent obiectului privat 

cu nr. cadastral 

- Perfectarea actelor necesare, 

delimitării și stabilirii hotarelor; 

- Încheierea contractului de arendă 

cu proprietarul; 

B. Ochişor, 

primar, 

Specialist 

principal în 

în cursul a. 

2021 



6440205304 (căminul) și 

de a încheia cu 

proprietarul acestuia 

contract de arendă a 

terenului aferent 

reglementare

a regimului 

funciar, 

 

16 De întreprins acțiunile 

necesare pentru 

coordonarea hotarelor 

Conacului familiei Balioz 

cu parc 

- Inițierea unui dialog cu Muzeul 

Național de etnografie și istorie 

naturală privind prezentarea 

materialelor necesare pentru 

delimitarea terenului vizat; 

B. Ochişor, 

primar 

După 

prezentarea 

materialelor 

necesare 

17 De a asigura studierea, 

cunoaşterea şi respectarea 

prevederilor legale în 

domeniu, de către 

persoanele implicate în 

managementul financiar 

-Reactualizarea cunoștințelor de 

către conducătorii instituțiilor 

bugetare, funcționarii din cadrul 

Administrației Publice Locale 

Ivancea, privind legislația ce vizează 

această sferă de activitate, inclusiv: 

Legea nr. 436/2006 privind 

administrația publică locală; 

Legea contabilității nr. 113/2007; 

Legea privind achizițiile publice 

nr.131/2015; 

Legea privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar nr. 

270/2018; 

Legea  cu privire la sistemul de 

salarizare în sistemul bugetar nr. 

355/2005; 

Legea cadastrului bunurilor imobile 

nr. 1543/1998; 

Legea restructutării întreprinderilor 

agricole în procesul de privatizare nr. 

392/1999; 

Legea 1308/1997; 

Hotărîrea Guvernului nr. 1335/2002; 

Regulamentul privind casarea 

bunurilor uzate raportate la mijloace 

fixe, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 500/1998; 

Regulamentul privind inventarierea, 

aprobat prin ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 60/2012; 

Regulamentul cu privire la modul de 

planificare a contractelor de achiziții 

publice, aprobat prin HG nr. 

1419/2016;  

Normele pentru efectuarea 

operațiunilor de casă în economia 

Națională a Republicii Moldova, 

aprobate prin HG nr. 764 din 

25.11.1992; 

Regulamentul-tip aprobat prin HG 

nr. 1427 din 22.12.2004 privind 

Persoanele 

vizate 

Periodic 



constituirea fondurilor de rezervă ale 

autorităților administrației publice 

locale. 

Hotărârea Guvernului Nr. 778 

din 28-10-2020 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

întocmirea și păstrarea dosarului 

achiziției publice.  

 

 

 

Primar                 Boris OCHIŞOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVA 

la proiectul Deciziei privind  lichidarea iregularităților constatate  

în rezultatul inspectării financiare efectuate la  

primăria comunei Ivancea, raionul Orhei 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului:  

Primarul comunei Ivancea, Viceprimar, Contabil-șef 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite:  

În  conformitate   cu art. 14, al 2, lit. z) al Legii R. Moldova privind Administraţia publică locală 

nr. 436/2006, Prescripția Inspecției Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor nr. 25-07-

12/299 din 05 martie 2021 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:  

Nu este cazul 

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

în scopul lichidării iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare complexe, 

efectuate la Primăria comunei Ivancea 

 

5. Fundamentarea economico-financiară: 

Implementarea prezentului proiect va permite executarea cerințelor impuse de inspecția 

financiară, în scopul gestionării eficiente și corespunzătoare a mijloacelor financiare. 

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 

Nu este cazul 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

Proiectul dat este supus consultărilor publice, fiind plasat pe pagina web a Primăriei comunei 

Ivancea, la compartimentul ”Transparența”, secțiunea ”Consultări publice. Proiectul de decizie 

se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune Consiliului comunal 

Ivancea pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate: 

Nu este cazul. 

 

10. Constatările expertizei juridice: 

Nu este cazul 

 

11. Constatările altor expertize: 

nu au fost efectuate 

 

 

        

Primar                                                                                                                  Boris OCHIȘOR         
 


