
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 4/9 

din 29.03.2022 

 

 

 

Cu privire la confirmarea entității de audit pentru 

efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor 

financiare anuale la întreprinderea municipală 

„Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” 

 

 În conformitate cu art. 5 alin. (1), art. 14 alin. (3) a Legii RM nr. 436-XVI 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 alin. (1) a Legii RM nr. 246-XVI din 23.11.2017  cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală, art. 3 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (3) al Hotărârii Guvernului al 

RM nr. 875 din 22.12.2015 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare 

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

întreprindelor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din 

capitalul social”, examenând adresarea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” cu privire la 

confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare 

anuale la întreprindere, luând în considerație procesul-verbal nr. 2 din 14.03.2022 ședinței 

Consiliului de Administrație al ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi”, conform căruia la 

concursul de selectare privind auditarea a fost selectată Firma de Audit „ Conaudit-Service” SRL 

pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale la întreprindere, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se confirmă Firma de Audit „Conaudit-Service” SRL (IDNO 1007602002943) în calitate de 

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

întreprinderea municipală „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi”. 

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

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

RM nr.116 din 19.07.2018. 

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

specialitate pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor şi protecţia mediului, pentru drept şi disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei a IV 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                   Nicolai Cornieț 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi              Irina Serdiuc 
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