
__________________________________________________________________________ 
  HOTĂRÎREA COLEGIULUI CONSULTATIV            

constituit în municipiu Bălți 

 

   Nr. 02/02                                                                             din 24 februarie  2021  

                                                                      

„Cu privire la activitatea  

Direcția teritorială Inspectare Financiară Bălți pentru anul 2020 

 

 
             Reieşind din cele expuse, în raportul  lui Ludmila Magnet, șef Direcție teritorială Inspectare 

Financiară Bălți,  

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) al Legii Republicii Moldova nr. 435/2006 privind 

descentralizarea administrativă,  anexei nr. 3 1  la Hotărârea Guvernului nr. 845/2009 cu privire la oficiile 

teritoriale ale Cancelariei de Stat,  examinând propunerile înaintate, Colegiul consultativ constituit în 

municipiul Bălți 

                                                    

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de informaţia prezentată de dna Ludmila Magnet, șef Direcție teritorială Inspectare 

Financiară Bălți,. 

2. Şeful  Direcției teritorială Inspectare Financiară Bălți:  

2.1   să întreprindă măsuri de rigoare asupra rezultatelor materialelor inspectărilor 

financiare efectuate la entități; 

2.2 să transmită organelor de drept materialele inspectărilor financiare și referințe 

privind prejudiciile cauzate; 

2.3 să asigure procesul de inspectare financiară la cel  mai înalt nivel și obiectiv, 

asigurând profesionalism și imparțialitatea; 

2.4 să sporească calitatea  raportării și ridicarea responsabilității față de lege și societatea 

civilă; 

2.5 să mențină și să promoveze în continuare imaginea Direcției teritoriale Inspectare 

Financiară Bălți. 

   3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă Şefiilor Serviciilor Publice Desconcentrate din mun. 

Bălți, precum și se aduce la cunoștință  publică prin publicarea pe pagina web și  (după caz) în 

presa locală.   

      4. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina, şefului adjunct   al  Oficiului 

teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, responsabil de mun. Bălți, dnei Oxana Radu. 

 

Au votat: pentru – 24                  contra – 0                             s-au abţinut – 0 

 

 

 

Preşedintele Colegiului consultativ,  

şef al Oficiului teritorial Bălţi al   

Cancelariei de Stat,  

reprezentant al Guvernului în teritoriu                                              Vitalie NOGALI 
 

 

CANCELARIA DE STAT 

A REPUBLICII MOLDOVA 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
 

OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI 

  

 
 

 
  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Представитель Правительства в 

территории 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БЮРОБЭЛЦЬ 

  
MD-3100, RepublicaMoldova 

str. Libertăţii, 10, mun.Bălţi, 

tel.: +373-231-23-056, fax: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md 

МД-3100, Республика Молдова, 

ул.Cвободы, 10, мун.Бэлць, 

тел.: +373-231-23-056, факс: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md 
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