
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 6/13
din 29 septembrie 2021

Cu privire la Prescripţia privind lichidarea 

iregularităţilor constatate în rezultatul inspectării 

financiare efectuate la IM  ”Apă - Canal” Căuşeni 

întocm ită de către Inspecţia Financiară din subordinea 

M inisterului Finanţelor al Republicii M oldova

Având în vedere:

Prescripţia privind lichidarea iregularităţilor constatate în rezultatul
/V

inspectării financiare efectuate la I.M. ”Apă - Canal” Căuşeni întocm ită de către 

Inspecţia Financiară din subordinea M inisterului Finanţelor al Republicii M oldova 

cu nr. 25 -  08 -  10/1237 din 06.09.2021, înregistrată în registrul comun al 

primăriei or. Căuşeni de evidenţă a corespondenţei cu nr. de intrare 02/1 -  23 -  991 

din 08.09.2021,

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

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

1. Se ia act de Prescripţia privind lichidarea iregularităţilor constatate în 

rezultatul inspectării financiare efectuate la Î.M. ”Apă - Canal” Căuşeni întocm ită 

de către Inspecţia Financiară din subordinea M inisterului Finanţelor al Republicii
и  А И~В

M oldova cu nr. 25 -  08 -  10/1237 din 06.09.2021, înregistrată în re^isteni cornuii 

al prim ăriei or. Căuşeni de evidenţă a corespondenţei cu nr. de ir 

991 din 08.09.2021.



2. Se obligă dl Alexandru Gîlcă, director, I.M. ”Apă -  Canal” Căuşeni:

de a asigura întreprinderea m ăsurilor eficiente pentru înlăturarea 

încălcărilor constatate în cadrul inspectării financiare şi neadm iterea acestora pe 

viitor;

- de a asigura respectarea cu stricteţe şi asigurarea studierii de către angajaţii 

întreprinderii implicaţi în managem entul financiar a actelor norm ative indicate în 

prescripţie;

- de a implementa procedurile de control intern orientate spre asigurarea 

desfăşurării organizate şi eficiente a activităţii economice a întreprinderii, 

asigurarea transparenţei şi corectitudinii faptelor economice şi reflectării acestora 

în evidenţa contabilă;

- de a respecta cadrul norm ativ în vederea neadm iterii pe viitor a 

cheltuielilor neregulam entare; »

- de a îmbunătăţi managem entul contabil, a restabili şi reflecta corect în 

evidenţa contabilă a întreprinderii a situaţiilor economice în concordanţă cu 

prevederile cadrului regulamentar.

3. Se recom andă primarului or. Căuşeni:

a asigura m onitorizarea respectării de către adm inistraţia I.M. ”Apă - 

Canal” Căuşeni a principiilor de economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate şi 

echitate în gestionarea activităţii întreprinderii;

- a asigura controlul intern şi m onitorizarea strictă a gestionării de către 

administraţia Î.M. ”Apă - Canal” Căuşeni a patrim oniului public transmis în 

gestiune economică.

4. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

/V

- Dlui Alexandru Gîlcă, director, Î.M. ”Apă - Canal” Căuşeni;

- Inspecţiei Financiare din subordinea M inisterului Finanţelor al Republicii
f o /  ЖЩТГн '

M oldova ;

VX  ч



- Oficiului Teritorial Căuseni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunoştinţă
5 5 5 5

publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului Căuşeni şi 

includerii în Registrul de stat al actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu

ral
CONTRASEM NEAZĂ

viMA R С L c o n s i l i u l u i  o r ă ş e n e s c
Ala Cucoş-Chiseliţa


