
Notă explicativă la proiectul de decizie a Consiliului raional 

Ungheni cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe la 

Direcția finanțe Ungheni pentru perioada 2017-2021 

 
 

 Inspecția financiară din subordinea Ministrului Finanțelor, în conformitate cu art.78 

alin. (4) lit.b) din Legea finanțelor publice și responsabilităților bugetar-fiscale nr.181 din 

25.07.2014, în temeiul Programului de activitate pentru semestrul II al anului 2022, a 

efectuat inspectarea financiară complexă la Direcția Finanțe Ungheni, pentru perioada de 

activitate 01.01.2017-31.12.2021. 

     Inspectarea financiară fost planificată şi s-a desfăşurat cu consimțământul factorilor 

de decizie din cadrul Direcției Finanțe Ungheni. 

   În perioada de inspectare au fost verificate rapoartele financiare ale Direcției 

Finanțe Ungheni pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie al anilor 

2017,2018,2019,2020,2021, care cuprinde  Bilanțul contabil, Raportul privind 

veniturile și cheltuielile, Raportul privind fluxul mijloacelor bănești, Raportul privind 

executarea bugetului,  și Raportul privind circulația mijloacelor fixe și a materialelor. 

De asemenea, au fost supuse verificării toate notele de contabilitate, operațiunile de 

casa, operațiunile bancare, retribuirea muncii, decontările cu furnizorii, circulația 

materialelor și a mijloacelor fixe. Temei pentru verificare au fost documentele primare 

ce stau la baza înregistrărilor în evidența contabilă (facturi, contracte, ordine, extrase 

din banca, liste de plată, acte de casare etc.) 

   Scopul inspectării financiare a constat în evaluarea conformității procesului 

bugetar, aplicarea corectă a cadrului normativ în domeniu și alocarea mijloacelor 

financiare conform destinației bugetare ținându-se cont de prevederile legale, fapt ce a 

permis depistarea, în unele cazuri, a utilizării resurselor contrar destinației bugetare. 

  Atât angajații responsabili de activitatea economico-financiară, cât și cei vizați în 

raportul inspecției financiare  din  cadrul  Direcției Finanțe Ungheni au fost informați 

despre necesitatea și importanța studierii și aplicării corecte a cadrului normativ în 

activitatea de serviciu, au fost concluzionat că responsabilitatea noastră este de a realiza 

recomandările inspecției financiare, de a înlătura toate neajunsurile identificate cu 

obținerea documentelor justificative suficiente și adecvate în vederea argumentării 

lichidării iregularităților stipulate în prescripție. 

   Toate corectările vor avea note explicative.  Denaturările și erorile vor fi înlăturate 

în termeni cât mai restrânși și prezentate la Inspecția Financiară.. 

    Prescripția cu privire la lichidarea iregularităților constate în rezultatul inspectării 

complexe efectuate la Consiliul Raional Ungheni, planul de remediere a iregularităților  

sunt publicate pe saitul Consiliului raional. 
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