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Proiect 

 

Șefului Oficiului teritorial Bălți  

al Cancelariei de Stat, 

dlui Octavian Mahu 

 

       Examinând Notificarea cu nr. 1304/OT-192 din 08.02.2019, înregistrată în primăria 

mun. Bălți sub nr. 09-06/400 din 11.02.2019, referitor la prescripția cu privire la rezultatul 

inspectării financiare, efectuată la Palatul Municipal de Cultură, examinarea și 

întreprinderea măsurilor privind gestionarea corectă și eficientă a mijloacelor publice, Vă 

comunicăm că solicitarea Dvs. a fost examinată la şedinţa I ordinară a Consiliului mun. 

Bălţi din _______2019, în conformitate cu art. 27, 53 din Regulamentul-cadrul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea RM nr. 457-

XV din 14.11.2003.   

      Vă comunicăm că, în temeiul Notificării nominalizate și în baza Notei de serviciu 

nr. 03-02/46 din 01.03.2019 a șefului Secției cultură, dnei Vera Caraulan, a fost inițiată 

prin dispoziția primarului mun. Bălți ancheta de serviciu în privința dnei Olga Cinkivskaia, 

director al Palatului Municipal de Cultură. Comisia creată în vederea desfășurării anchetei 

de serviciu în privința dnei Olga Cinkivskaia a examinat în ședința din 11.03.2019 

întrebarea despre rezultatele inspectării financiare tematice la Palatul Municipal de Cultură, 

efectuată în perioada 02.01.2019 - 31.01.2019, de către Direcția Teritorială Inspectare 

Financiară Bălți și încălcările depistate prin admiterea cheltuielilor nelegitime (plăți 

salariale în sumă de 22305,48 lei, respectiv, contribuții de asigurări sociale în sumă de 

5130,26 lei și prime de asigurări medicale în sumă de 1003,75 lei (4,5%).  

Vă aducem la cunoștință că Comisia menționată a recomandat primarului mun. Bălți 

a aplica dnei Olga Cinkivskaia, director al Palatului Municipal de Cultură, sancțiune 

disciplinară sub formă de avertisment pe o perioadă de 3 luni. 

 În aceeași ordine de idei, Vă mai aducem la cunoștință că Olga Cinkivskaia a 

prezentat, la solicitarea Secției Cultură, explicația cu nr. 23 din 15.02.2019 și informația cu 

nr. 24 din 15.02.2019 cu referință la gestionarea corectă și eficientă a mijloacelor publice, 

faptele constatate în timpul inspectării, acțiunile și măsurile ce au fost întreprinse pentru 

lichidarea încălcărilor depistate și neadmiterea ulterioară de către angajații Palatului 

Municipal de Cultură a încălcărilor privind disciplina muncii, activitatea financiară, 

lucrările de secretariat, de corectitudinea îndeplinirii tabelelor de pontaj și veridicitatea 

datelor indicate în acestea. 
 

 

Preşedintele şedinţei I 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi        

 

Raportor: Şef al Secției cultură 

Vera Caraulan 
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