
REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI  

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 7/1
din 25 septembrie 2020

Cu privire la raportul privind rezultatele inspectării 

financiare complexe effectuate la Primăria or. Căuşeni 

şi Prescripţia cu privire la lichidarea iregularităţilor 

constatate în rezultatul inspectării financiare complexe 

efectuate la Primăria oraşului Căuşeni întocmite de către 

Inspecţia Financiarădin subordinea Ministerului Finanţelor 

al Republicii Moldova

Având în vedere:

Raportul privind rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la 

primăria oraşului Căuşeni din 22.08.2020 întocmit de către Inspecţia Financiară din 

subordinea Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova,

Prescripţia cu privire la lichidarea iregularităţilor constatate în rezultatul 

inspectării financiare complexe efectuate la Primăria oraşului Căuşeni nr. 25 -  09 -  

12/993 din 02 septembrie 2020,

în temeiul art. 14 (1), (3), 20 (5) din Legea privind administraţia publică 

locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

1. Se ia act de raportul privind rezultatele inspectării financiare complexe 

efectuate la Primăria or. Căuşeni din 22.08.2020 şi Prescripţia cu privire la

lichidarea iregularităţilor constatate în rezultatul inspectări' ..complexe

subordinea Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nri.2|

02 septembrie 2020.



2. Se intervine către Guvernul Republicii Moldova şi Procurorul General al 

Republicii Moldova privind verificarea activităţii şefului Oficiului Teritorial 

Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi angajaţilor acestui oficiu în 

contextul executării atribuţiilor legale a efecuării controlului de legalitate 

obligatoriu a deciziilor Consiliului orăşenesc Căuşeni de dispunere şi înstrăinare 

ilegală a bunurilor proprietate publică a oraşului Căuşeni, a actelor privind 

organizarea licitaţiilor funciare şi de înstrăinare a altor bunuri imobile, a actelor 

privind implicarea cheltuielilor sau angajamentelor financiare din bugetul 

orăşenesc, etc... cu atragrea lor la răspundere penală conform cadrului legal.

3. Se remit Centrului Naţional Anticorupţie Raportul privind rezultatele 

inspectării financiare complexe efectuate la primăria oraşului Căuşeni din 

22.08.2020 întocmit de către Inspecţia Financiară din subordinea Ministerului 

Finanţelor al Republicii Moldova şi Prescripţia cu privire la lichidarea 

iregularităţilor constatate în rezultatul inspectării financiare complexe efectuate la 

Primăria oraşului Căuşeni nr. 25 -  09 -  12/993 din 02 septembrie 2020.

4. Se recemonadă primarului or. Căuşeni, de comun cu Comisia consultativă 

de specialitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni (Comisia drept, administraţie publică 

locală şi relaţii internaţionale) de a prezenta la şedinţa imediat următoare a 

Consiliului orăşenesc Căuşeni proiectele de decizii privind abrogarea deciziilor 

consiliului orăşenesc Căuşeni ce ţin de terenurile şi construcţiile înstrăinate ilegal 

indicate în Raportul privind rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la 

primăria oraşului Căuşeni din 22.08.2020 întocmit de către Inspecţia Financiară din 

subordinea Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, Prescripţiei cu privire la 

lichidarea iregularităţilor constatate în rezultatul inspectării financiare complexe 

efectuate la Primăria oraşului Căuşeni nr. 25 -  09 -  12/993 din 02 septembrie 2020 

şi a Prescripţiei nr. 27 -  09 -  12/584 din 25.05.2018.

5. Se recomandă primarului or. Căuşeni:

- a iniţia procedurile de restituire în buget a prejudiciului în sumă de 11,4 

mii lei, a primei unice acordate ex -  viceprimarului or. C ă u ş e n | ^ ^ Â ^ E ^ l , 0 mii 

lei şi a premiilor unice în sumă totală de 47,3 mii lei;

- a restabili, după caz, dosarele pentru 18 proceduri 

2953,3 mii lei;
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- a restabili dosarele pentru 8 proceduri de achiziţii, în valoare de 4444,9 mii

- a prezenta, la şedinţa imediat următoare a Consiliului orăşenesc Căuşeni,

la părinţi în sumă de 78,1 mii lei pentru alimentarea copiilor în instituţiile de 

învăţământ preşcolar din oraşul Căuşeni cu anexarea listei beneficiarilor restituirii;

- a ţine registrul contractelor de arendă în strict conformittae cu prevederile 

Regulamentului privind modul de ţinere a registrelor contractelor de arendă aprobat 

prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 228 din 24 aprilie 2019;

- a ţine Registrul de evidenţă a contrcatelor de vânzare -  cumpărare a 

terenurilor proprietate publică a oraşului Căuşeni;

- a duce evidenţa contabilă a angajamentelor deţinătorilor de terenuri din 

oraşul Căuşeni;

- reflectarea în evidenţa contabilă a terenului de joacă în valoare de 22 000

- recuparea lipsurilor bunurilor materiale în valoare de 797,1 mii lei;

- perfectarea corespunzătoare a actelor justificative privind decontarea 

mijloacelor financiare în sumă de 613,7 mii lei;

- identificarea, după caz, şi reflectarea în evidenţa contabilă a masei lemnoase

imposibilitate, sesizarea Centrului Naţional Anticorupţie asupra lipsei acestei mase 

lemnoase şi imposiiblitatea de jure a reflectare în evidenţa contabilă;

- perfectarea actelor corespunzătoare de decontare a sumei de 96,9 mii lei iar, 

în imposibilitatea de jure de perfectare în lipsa actelor primare justificative sesizarea 

Centrului Naţional Anticorupţie;

- recuperarea lipsurilor bunurilor materiale în sumă de 797,1 mii lei iar, în 

imposibilitatea de facto şi jure de recuperare a lor sesizarea Centrului Naţional 

Anticorupţie;

- executarea altor măsuri strict necesare în scopul resţabfiiqj prejudiciului

lei;

proiectul de decizie privind restituirea mijloacelor financiare nejustificat încasate de

lei;

ce a fost obţinută la defrişarea arborilor în lunile aprilieşi noiembrie 2018 iar, în

6. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

adus bugetului şi patrimoniului public al oraşului Căuşen
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- Guvernului Republicii Moldova;

- Procurorului General al Republicii Moldova;

- Centrului Naţional Anticorupţie:

- Inspecţiei Financiare din subordinea Ministerului Finanţelor al RM;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat şi se aduce la cunoştinţă publică 

prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului Căuşeni şi includerii în 

Registrului de stat a actelor locale.
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