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Hotărârea Colegiului Consulștativ, 

constituit în municipiul Bălți 

                                                nr.1/3 din 24.01.2023 

 ,,Cu privire la impedimentele întâmpinate de                                                                                           

Inspecția Financiară la efectuarea inspectărilor                                                                                                                               

la entități”. 

 

         Luând drept temei Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 02.11.2010 privind 

organizarea activităţii de inspectare financiară, Legea 847 -XIII din 24 mai 1996 

privind sistemul bugetar, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 

Inspecţiei Financiare, aprobat prin HG nr.1026 din 02.11.2010, Legea nr.158-XVI 

din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legea 

finanțelor publice și responsabilității bugetar- fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legea 

nr. 219/2021 pentru modificarea unor acte normative, și, reieșind din cele expuse 

în nota informativă privind impedimentele întâmpinate de Direcția Inspectare 

Financiară la efectuarea inspectărilor la entități, Colegiul Consultativ, constituit în 

municipiul Bălți,  

HOTĂRĂŞTE: 

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

teritoriale Inspectare Financiară Bălți. 

2. Direcția teritorială Inspectare Financiară Bălți (dna Ludmila Magnet, șefă): 

2.1. – va solicita entităților supuse inspectării/controlului financiar să asigure 

angajaților abilitați cu funcții de inspectare accesul în încăperi și pe teritoriul 

entităților supuse inspectării financiare în limitele competenței; 

2.2.- va examina documentele primare în original, registrele contabile, rapoartele, 

bilanțurile contabile, alte documente pe suport hârtie, cu semnăturile respective, 
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precum și în format electronic ale entităților supuse inspectării/controlului 

financiar; 

2.3- va verifica toate mijloacele bănești, activele materiale și nemateriale ale 

entităților supuse inspectării/controlului financiar; 

2.4.- va solicita din partea persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul 

entităților supuse inspectării explicații în scris, cu informații relevante privitor la 

chestiunile abordate în cadrul inspectării/controlului financiar; 

2.5.- va indica, prin proces-verbal, despre refuzul semnării de către responsabilii 

entității supuse controlului a raportului cu rezultatele inspectării financiare în cazul 

atestării unor astfel de situații după finisarea inspecției financiare; 

2.6.- va anunța instituțiile ierarhic superioare și cele abilitate despre încălcările 

constatate în cadrul inspectării financiare la entitățile supuse controlului. 

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința 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 Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat 

          Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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