
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CIMIŞLIA

CONSILIUL ORĂŞENESC CIMIŞLIA
4100, str. Ștefancel Mare 14, or. Cimișlia, tel.: 0241 22842, 0241 22187

www.cimislia.md

                                                                      DECIZIA
nr. 
din 

Proiect 
Cu privire la examinarea  
rezultatelor Rapoartelor de Audit 
la Î.M.”Servicii Publice 
Cimișlia”

În  temeiul  Legii  R.Moldova  nr.  436-XVI  din  28.  XII.  2006  privind
administraţia publică locală, Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice
locale,  Legii  nr.  246  din  22-11-2017  cu  privire  la  întreprinderea  de  stat  şi
întreprinderea  municipală,  Hotărârii  Guvernului  nr.  484  din  18-10-2019  pentru
aprobarea unor  acte  normative  privind  punerea în  aplicare  a  Legii  nr.246/2017 cu
privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală,  deciziei Consiliului de
administrare  a  Î.M.”  Servicii  publice  Cimișlia”  din  16.03.2021  privind  inițierea
auditului  asupra  rapoartelor  financiare  pe  anul  2019  și  2020  la  întreprinderea
municipală, Consiliul Orăşenesc Cimișlia 

D E C I D E:

1.Se ia act de Raportul auditului asupra rapoartelor  financiare ale 
Întreprinderii Municipale ”Servicii Publice Cimișlia” încheiate la 
31.12.2019. (raportul se anexează).

2. Se ia act de Raportul auditului asupra rapoartelor  financiare ale 
Întreprinderii Municipale ”Servicii Publice Cimișlia” încheiate la 
31.12.2020. (raportul se anexează).

3.Prezenta Decizie se va publica în Registrul de stat al actelor locale și pe 
pagina oficială a  primăriei orașului Cimișlia

Proiect iniţiat  de 
Primarul or. Cimişlia       Sergiu ANDRONACHI 

Avizat 
Secretarul  al Consiliului                            Cristina PÎNZARI

 Jurist                                           Ion SECARĂ

http://www.cimislia.md/


Notă informativă
la Proiectul de Decizie   Cu privire la examinarea rezultatelor Rapoartelor de audit la  

Î.M.”Servicii Publice Cimișlia”
 

        1.      Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 
proiectului
Proiectul a fost elaborat la inițiativa  primarului orașului Cimișlia și a consilierilor locali.
 
2.  Condiţiile  ce  au  impus  elaborarea  proiectului  actului  normativ  şi  finalităţile
urmărite
 Potrivit  Legii  nr.  239  din  13.11.2008  privind  transparența  în  procesul  decizional,
autoritățile  publice centrale și  locale sunt obligate să asigure transparența în procesul
decizional  și  să  consulte  cu  cetățenii,  organizațiile  neguvernamentale  și  alte  părți
interesate actele normative sau administrative care pot avea impact social, economic, de
mediu etc.  Scopul elaborării proiectului de decizie este inițiativa primarului orașului de a
informa consilierii locali și cetățenii orașului Cimișlia despre reziltatele auditului efectuat
la Î.M.”Servicii publice Cimișlia” asupra rapoartelor financiare încheiate la 31.12.2019 și
la 31.12.2020.

3. Descrierea  gradului  de  compatibilitate  pentru  proiectele  care  au  ca  scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
         4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Înformarea publicului,transparența financiară,luarea deciziilor asupra rezultatelor 
auditului efectuate de către Intreprinderea mixtă moldo-engleză ”First Audit 
International” S.A.

5. Fundamentarea economico-financiară
Aprobarea proiectului dat de decizie nu necesită surse financiare suplimentare. Contractul
de audit a fost încheiat de servicii publice Cimișlia ei și au achitat serviciile de audit cu
compania sus menționată.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Legile care reglementează domeniul vizat : Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administrația publică locală, Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanțele
publice  locale,  Legea  nr.  246  din  22-11-2017  cu  privire  la  întreprinderea  de  stat  şi
întreprinderea municipală.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în
procesul  decizional  și  Legii  nr.  100  din  22.12.2017  cu  privire  la  actele  normative
proiectul  de  decizie  cu  toate  explicațiile  de  rigoare  se   plasează   pe  pagina  web  a
Consiliului orășenesc Cimișlia Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate
pentru avizare,și pentru a se propune Consiliului orășenesc  pentru examinare și adoptare
în ședință.
         8. Constatările expertizei anticorupţie

9. Constatările expertizei de compatibilitate
10. Constatările expertizei juridice

Categoria actului propus este Decizia Consiliului orășenesc Cimișlia , ceea ce corespunde
cu  Legea  nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, cu Legea nr.436 din
28.12.2006 cu privire la administrația publică locală, 



11. Constatările altor expertize 
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