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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 

nr. 2/2 din 22.02.2022 

 
,,Cu privire la activitatea Direcției Teritoriale  

Inspectare Financiară Bălți pentru a.2021”    

                                                   

          Reieșind din cele expuse, și ținând cont de nota informativă prezentată de 

dna Ludmila Magnet, șefa Direcției Teritoriale Inspectare Financiară Bălți, precum 

și în conformitate cu prevederile art.7, alin. 3 a Legii Republicii Moldova  nr.435 

din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, anexa 3
1 
la Hotărârea 

Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 ,,Cu privire la oficiile teritoriale  a 

Cancelariei de Stat” cu modificările și completările ulterioare și examinând 

propunerile înaintate, Colegiul Consultativ, constituit în municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de Nota informativă prezentată de dna Ludmila Magnet, șefa Direcției 

Teritoriale Inspectare Financiară Bălți.                                                                                                                                    

2. Se pune în sarcina Direcției Teritoriale Inspectare Financiară Bălți:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.1. – să realizeze controalele financiare conform Planului de acțiuni, aprobat de 

Inspecția Financiară de Stat, în scopul gestionării entităților publice conform 

principiilor bunei guvernări; 

2.2. – să ofere suportul necesar întru gestionarea obiectivă a riscurilor și asigurarea 

rezonabilă pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor planificate de către 

entitatatea publică inspectată; 

2.3. – să comunice, în termene rezonabile, entității publice supuse controlului, 

precum și instituțiilor ierarhic superioare, despre neregularitățile depistate ce țin de 

încălcarea cadrului normativ și care afectează sau pot afecta negativ activitatea 

entității publice; 

2.4. – să stabilească erorile și neregularitățile ce au adus la activitatea ineficientă 

sau necorespunzătoare a instituției supuse controlului financiar ; 
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2.5. –să încurajeze managerii entităților publice privitor la supravegherea continuă, 

autoevaluarea și auditul intern;  

2.6. – să sesizeze organele de drept competente, în temeiul rezultatelor controalelor 

effectuate, privitor la indicii de potențiale fraude și corupere și despre prejudiciul 

adus entității; 

2.7. – să aplice sancțiuni față de subiecții care, din imprudență sau  neglijare, n– au 

îndeplinit sau au îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce 

stabilesc îndatoriri sau interdicții, privind efectuarea unei anumite activități;  

2.8. – să înainteze propuneri consecvente întru ajustarea cadrului legal și să 

promoveze bunele exemple de utilizare al acestuia în activitatea entităților. 

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință șefilor Serviciilor Publice 

Desconcentrate din mun. Bălți și autorităților publice locale, precum și la 

cunoștința publică prin publicarea pe pagina web și, (după caz) în presa locală.                                                                                                                                             

4. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

Covaliuc, șef– adjunct al Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat. 

 

 

 

 

 

Președintele Colegiului consultativ,      /semnat electronic/           Vladimir Rusu 

constituit în mun. Bălți 

șeful OT Bălți a Cancelariei de Stat, 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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