
       Republica Moldova                                                       Республика Молдова     

       PRIMĂRIA m.BĂLŢI                         ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ 

    

DISPOZIŢIA  PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

 

Nr. 203  

din 23.06.2022  

 

Cu privire la efectuarea  

misiunii de audit intern la  

Întreprinderea Municipală  

”Direcția de Troleibuze din Bălți” 

 

         În conformitate cu prevederile lit. f), j) alin. (1), alin. (2), art. 29 din Legea privind 

administrarea publică locală nr. 436 din 28.12.2006, lit. d) alin. 2, art. 25 din Legea privind controlul 

financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010, lit. b), pct. 13 din Ordinul MF cu privire la aprobarea 

Codului etic al auditorului intern și a Cartei de audit intern nr. 557 din 19.11.2019 și având în vedere 

Decizia CMB nr.4/8 din 29.03.2022 ”Cu privire la inițierea misiunilor de audit intern”: 

1. Se inițiază efectuarea misiunea de audit intern cu titlul „Evaluarea proceselor privind 

gestionarea activității întreprinderii cu accent asupra controlul intern.”.  

2. Se stabilește desfășurarea misiunii în perioada de la 23.06.2022 pînă la 29.08.2022.  

3. Misiunea de audit va fi efectuată de echipa auditorilor condusă de șef de echipă: 

Olga Savciuc - șef serviciu audit intern 

Aliona Grădinaru - auditor intern          

4. Întreprinderea Municipală ”Direcția de Troleibuze din Bălți”, va coopera activ cu auditorul 

intern şi va asigura accesul liber la bunurile, persoanele, informaţiile, inclusiv în format 

electronic, necesare realizării misiunilor de audit intern. 

5. Proiectul rapoartului de audit intern cu rezultate va fi prezentat către conducătorul 

Întreprinderea municipală ”Direcția de Troleibuze din Bălți” pînă la data de 22 august 2022. 

6. Proiectul rapoartului final de audit intern cu rezultatele va fi prezentat către conducătorul ÎM 

Întreprinderea municipală ”Direcția de Troleibuze din Bălți” la data de 29 august 2022. 

7. Controlul privind executarea în termenii stabiliţi а misiunilor şi respectarea Standardelor 

naţionale de audit intern şi a Codului etic al auditorului intern, se pune în sarcina dnei 

O.Savciuc - șef serviciu audit intern. 

8. Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum. 

 

 

 

 

Primar interimar al municipiului Bălți                                                         Tatiana DUBIȚKAIA                       
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