
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

      nr.  

din 2022 

Proiect 

 

Cu privire la confirmarea entității de audit  

pentru efectuarea auditului obligatoriu al  

situațiilor financiare anuale la  

Î. M. „Direcția de Troleibuze din Bălți”  
 

În conformitate cu art. 5 alin. ( 1 ) ,  art. 14 a l i n . ( 3 ) a  Legii nr. 436 din 28.12.2006 

„Privind administraţia publică locală”, art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (2) lit. i), art. 8 alin. (7) lit.q), 

art.11 a Legii RM cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal nr. 

246 din 23.11.2017, art. 3 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (3) al Hotărîrii Guvernului nr. 875 

din 22.12.2015 „Pentru aprobarea  Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităților de 

audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor  financiare individuale ale întreprinderilor 

de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social”, 

examenând adresarea a Î. M. „Direcția de Troleibuze din Bălți” сu privire la confirmarea entității 

de audit pentru fectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la întreprindere», 

luînd în considerație adresarea № 291 din 19.04.2022, conform procesului-verbal nr. 16 din 

25.01.2022 al ședinței Consiliului de Administrație al Î. M. „Direcția de Troleibuze din Bălți”, 

conform căruia la concursul de selectare privind auditarea a fost selectată Firma de Audit 

„MOORE STEPHENS KSC” SRL pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare  

anuale la întreprindere, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se confirmă Firma de Audit „MOORE STEPHENS KSC” SRL (IDNO 1004600066436) în 

calitate de entitate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale 

la Î. M. „Direcția de Troleibuze din Bălți”; 

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) 

în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al 

Republicii Moldova nr. 116/2018; 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului pentru 

activităţi economico-financiare pentru educație, protecţie socială și sănătate publică. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a  

extraordinare a Consiliului  

mun. Bălţi                            

 

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului  

mun. Bălţi  

 

 

 

https://www.infodebit.md/ro/company/details/1004600066436




 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 















































































  


