
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2022 г.

Проект
Перевод

Об инициировании миссии внутреннего аудита
 
  На основании ст. 14 часть (1) Закона о местном публичном управлении № 436 - XVI
от 28.12.2006 г., Закона о государственном внутреннем финансовом контроле  № 229 от
23.09.2010 г.,-

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:
 
1. Утвердить План миссий внутреннего аудита на 2022 год, согласно приложению.

2. Уполномочить Примара муниципия Бэлць инициировать миссии внутреннего аудита.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  специализированные
консультативные  комиссии  по  праву  и  дисциплине,  по  финансово-экономической
деятельности.

Председательствующий на IV
очередном заседании Совета мун. Бэлць 

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць               Ирина Сердюк



Приложение
к решению Совета мун. Бэлць

№______от___________2022 г.

Planul misiunilor de audit intern pentru anul 2022

Asigurarea rezonabilă eficacității controlului intern managerial prin desfășurarea activității de
audit intern conform Standardelor Naționale de Audit Intern (SNAI) și normelor metodologice

de audit intern.

Acţiuni Subacţiuni
Indicatori de

produs/rezultat

Termen
de

realizare

Responsabi
l

Evaluarea
sistematică  şi
oferirea
recomandărilor
de
îmbunătăţire
sistemei  de
control  intern
managerial,
prin:

a) Efectuarea
misiunilor
de audit de
asigurare

1.1.1. Misiunea de audit intern
cu titlul: „Evaluarea activității 
întreprinderii municipale 
Hotelul ”Bălți” prin prisma 
economicității, eficienții, 
eficacității”.
Structuri auditate: 
Întreprinderea municipală
Hotelul ”Bălți”

1.1.2. Misiunea de audit intern
cu titlul: „Evaluarea sistemului
de control intern managerial al
întreprinderii municipale 
”Direcția de Construcții 
Capitale Comanditar Unic 
mun. Bălți”.
Structuri auditate: 
Întreprinderea municipală
”Direcția de Construcții 
Capitale Comanditar Unic 
mun. Bălți”

1.1.3. Misiunea de audit intern
cu titlul: „Evaluarea proceselor
privind gestionărea activității 
întreprinderii cu accent asupra 
controlul intern.”.
Structuri auditate: 
Întreprinderea municipală
”Direcția de Troleibuze din 
Bălți”

1.1.4. Misiunea de audit intern
cu titlul: „Evaluarea activității 
întreprinderii municipale 
”Centrul de Studiere a 
Limberor ”Limba nostră” prin 
prisma economicității, 
eficienții, eficacității”.
Structuri auditate: 
Întreprinderea municipală
”Centrul de Studiere a 
Limberor ”Limba nostră””

Raportul  de  audit
aprobat
Acceptarea
recomandărilor  de
audit  intern  de
către
managementul
unităților  audiate
80%
Conformitatea  cu
linia de timp 90%

Ianuarie-
februarie

martie-
aprilie

aprilie-
iulie

august

Șef SAI,
auditor
intern,
experți
invitați



1.1.5. Misiunea de audit intern
cu titlul: „Evaluarea eficienței 
sistemului de control intern la 
înterprinderea municipală în 
scopul identificării rezervelor 
de îmbunătățire a situației 
existente”.
Structuri auditate: 
Întreprinderea municipală
”Biroul arhitectură și 
sitematizare”

1.1.6. Misiunea de audit intern
cu titlul: „Evaluarea a 
sistemului de control intern 
managerial la întreprinderea 
municipală ”Amenajarea 
teritoriul și spații verzi Bălți”.
Structuri auditate: 
Întreprinderea municipală
”Amenajarea teritoriul și spații
verzi Bălți”

septembrie

octombrie-
decembrie






