
         Republica Moldova                                                                Республика Молдова    
  CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI            СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ
           str. Independenţei, 1                   ул. Индепенденцей, 1
           MD-3100, m.Bălţi,         МD-3100, м.Бэлць,D-3100, м.Бэлць,
          Republica Moldova      Республика МD-3100, м.Бэлць,олдова
      
  __________________Nr._______________________                                               

 La Nr. ____________de la_______________________                           

Proiect

Ministerul Finan elor al RMțelor al RM
                                                                                            Inspec ia Financiarățelor al RM

                                                                                            str. Alexandru cel Bun, 48
                                                                                            mun. Chi inău  șinău  

Examinând prescrip ia Dvs., nr. 25-08-10/611 din 28.04.2021, înregistrată la primăria mun.țelor al RM
Băl i sub numărul 03-11/2821 din 30.04.2021, cu privire la lichidarea încălcărilor constatate înțelor al RM
rezultatul  inspectării  financiare  efectuate  la  ÎM  „Gospodăria  Locativ-Comunală  Băl i”  înțelor al RM
perioada 01.01.2016 pînă la 31.03.2021, Vă comunicăm că solicitările Dvs., au fost examinate la
şedinţa ordinară a Consiliului mun. Bălţi din «_____» ____________2021, 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.  
     În rezultatul examinării prescrip iei nominalizate, având în vedere problema specificată prințelor al RM
prisma Legii privind administra ia publică locală, Consiliul Municipal Băl i consideră necesar dețelor al RM țelor al RM
a explica următoarele:

1. la observa ia cu privire la depistarea țelor al RM cheltuielilor neregulamentare în sumă de 18,0 mii lei
suportate în anii 2016 – 2019: 

- de către administra ia ÎM „GLC Băl i” în anul 2016 au fost rechema i în baza ordinului nr.țelor al RM țelor al RM țelor al RM
73 din 28.03.2016 i nr. 89 din 18.04.2016 din concediu de odihnă anual angaja ii întreprinderii,șinău  țelor al RM
i a fost achitată compensa ia în valoare de 4,4 mii lei pentru zilele de concediu nefolosit datoritășinău  țelor al RM

necesită ilor de produc ie în conformitate cu alin. 1 art.122 din Codul Muncii al RM «țelor al RM țelor al RM  Salariatul
poate  fi  rechemat  din  concediul  de  odihnă  anual  prin  ordinul  (dispoziţia,  decizia,  hotărîrea)
angajatorului,  numai  cu  acordul  scris  al  salariatului  şi  numai  pentru  situaţii  de  serviciu
neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în unitate. În acest caz, salariatul nu restituie
indemnizaţia  pentru  zilele  de  concediu  nefolosite».  Începând  din  luna  mai  2016  i  șinău  până  în
prezent, la întreprindere, în cazul când angaja ii sînt rechema i din concediu de odihnă anual,țelor al RM țelor al RM
ordinul este emis în conformitate cu art.  122 din Codul muncii  al RM, în baza unei note de
serviciu din partea efului sec iei, care confirmă necesitatea rechemării angajatului, plata se faceșinău  țelor al RM
numai  pentru  zilele  de  concediu  de  odihnă   acordate  către  angajat,  iar  zilele  nefolosite  a
concediului precedent se acordă la următorul concediu.
-  la  începutul  anului  2019  de  către  administra ia  ÎM  „GLC  Băl i”,  a  fost  efectuată  țelor al RM țelor al RM plăta
suplimentară jurisconultului superior a întreprinderii în baza ordinului nr. 42 din 30.01.2019,
plata suplimentară a fost achitată în baza art.137,156 Codului Muncii RM, Hotărîrea guvernului
RM nr.  743  din 11.06.2002  «Cu privire  la  salarizarea  angajaţilor  din unităţile  cu autonomie
financiară» pentru un volum suplimentar de lucru i anume pentru eviden a fondului locativ, înșinău  țelor al RM
legătură cu reducerea unită ii inspectorului țelor al RM de eviden ă a spa iului locativ. Luând în considera ie,țelor al RM țelor al RM țelor al RM
atribu iile oficiale ale țelor al RM jurisconultului superior nu prevăd aceste atribu ii,  țelor al RM furnizarea acestei plă ițelor al RM
suplimentare, a fost examinată de comisie la formarea statele de personal pentru anul 2019, ișinău  
aprobată prin ordinul  administratorului  la  începutul  anului,  pentru o perioadă  de 1 an,  suma
acumulată pentru 2019 este de 13,6 mii lei.  Observa iile privind lipsa actelor necesare pentruțelor al RM
efectuarea  plă ilor  suplimentare  sunt  luate  în  considerare  i  la  momentul  actual  stabilireațelor al RM șinău  



acumulării plă ilor suplimentare sunt efectuate în conformitate cu legisla ia în vigoare a RM ițelor al RM țelor al RM șinău  
conform documentelor depuse i cerin elor activită ii întreprinderii.șinău  țelor al RM țelor al RM

2.  la observa ia cu privire la depistarea privind încălcarea a.c. 5 din legea RM  țelor al RM nr. 246 din
22.11.2017 «Сu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală» i anume lipsa uneișinău  
Deciziei aprobate de Consiliul mun. Băl i «Privind distribuirea profitului net pentru anul 2017-țelor al RM
2018 i alocarea acestuia pentru a acoperirea pierderilor acumulate din anii preceden i » -  la ratașinău  țelor al RM
100%, în suma 4742,2 mii lei (2431,9 mii lei pentru 2017 i 2310,3 mii lei pentru 2018 ): șinău  
- Parlamentul RM a aprobat Legea RM nr. 246 din 22.11.2017 «Cu privire la întreprinderea de
stat şi întreprinderea municipală», care prevede elaborarea unui proiect de Hotărâre a Guvernului
RM, privind aprobarea  unor acte  normative  care asigură func ionarea  acestei  legi.  Având înțelor al RM
vedere că autoritatea centrală (Guvernul Republicii Moldova) doar după 2 ani a luat măsurile
necesare  în  conformitate  cu  legisla ia  în  vigoare,  i  anume,  a  aprobat  Hotărîrea  Guvernuluițelor al RM șinău  
Republicii  Moldova  nr.  484  din  18.10.2019  „pentru  aprobarea  unor  acte  normative  privind
punerea în aplicare a Legii RM nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat i întreprindereașinău  
municipală”,  autorită ile  publice  locale,  nu  au  avut  niciun  temei  juridic  pentru  aprobareațelor al RM
statutului  întreprinderii  de  stat/municipale,  regulamentului  consiliului  de  administraţie  şi  al
comisiei de cenzori. Astfel  din motivul neaprobării la timp a regulamentului a fost perturbată
activitatea  întreprinderilor  municipale  inclusiv  i  a  șinău  ÎM  „GLC  Băl i”  țelor al RM pentru  desfă urarea  înșinău  
întregime a prevederilor Legii RM nr.246/2017, privind distribu ia profitului net a anilor 2017 -țelor al RM
2018, nu a existat nici o posibilitate.
  În anul 2019 prin decizia Consiliului Municipal nr. 3/51 din 25.06.2019 a fost aprobat o nouă
componen ă a Consiliului de administra ie a ÎM „GLC Băl i”țelor al RM țelor al RM țelor al RM  i întrebarea privind repartizareașinău  
profitului anului 2018 a fost examinată la edin a  șinău  țelor al RM Consiliului de administra ie din data de 15țelor al RM
noiembrie 2019, în urma cărora s-a constatat repartizarea profitul în mărime de 2310,0 mii lei
pentru acoperirea pierderilor acumulate.
3.   la observa ia cu privire la depistarea încălcărilor privind  țelor al RM completarea incorectă a foilor de
parcurs al autoturismelor u oare pentru perioada  din data 01.01.2016 până la data 31.12.2018șinău  
men ionăm:țelor al RM
-  la completarea foilor de parcurs, la rubrica «Punct de plecare» i  șinău  «Punct de destina iețelor al RM », se
indică locurile de plecare i sosire ale autoturismului carea au fost  indicate separat pentru fiecareșinău  
rută efectuată fără a indica kilometrajul.  Începând de la 01.01.2019 i până în prezent, foile deșinău  
parcurs sunt completate în conformitate cu " Instruc iunea privind completarea i prelucrarea foiițelor al RM șinău  
de parcurs", aprobată prin Ordinul Departamentului Statistică i Cercetări Sociologice al RM Nr.șinău  
108 din 17 decembrie 1998. 

Astfel,  pentru a lichida toate încălcările identificate,  de către ÎM „GLC Băl i”, a fost emisțelor al RM
Ordinul nr. 136 din 20.05.2021 „La aprobarea planului de ac iune” i la Anexa nr. 1 a acestuițelor al RM șinău  
ordin, a fost elaborat un plan de ac iune aprobat pentru eliminarea încălcărilor identificate înțelor al RM
urma auditului, totodată, a fost creată o comisie pentru a monitoriza respectarea tuturor normelor
legislative  la  elaborarea  ordinelor,  reglementărilor,  i  pentru  efectuarea  controlului  intern  alșinău  
activită ilor întreprinderii.țelor al RM
   Reieşind din cele relate mai sus, în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală
nr.  436  din  28.12.2006,   toate  comentariile  au  fost  luate  în  considerare  i,  pe  cât  posibil,șinău  
corectate.
Anexa:

1. copile ordinilor nr. 73 din 28.03.2016 г. и nr. 89 din 18.04.2016 privind rechemarea din
concediu;

2. copia ordinului nr. 42 din 30.01.2019;
3. copia extrasului procesului-verbal nr. 1 din 15.11.2019 consiliului de administrare;
4. copiile foilor de parcurs anilor 2019, 2020, 2021;
5. copia Ordinul nr. 136 din 20.05.2021 „La aprobarea planului de ac iune”țelor al RM

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Ex.: Tatiana Chiaburu,
Administrator ÎM «GLC Băl ițelor al RM »,
Tel.: 0231/8-00-44






















































