
 

Notă explicativă la proiectul de decizie a Consiliului raional 

Ungheni cu privire la lichidarea iregularităților constatate în rezultatul 

inspectării financiare tematice efectuate  la Direcția finanțe a Consiliului raional 

Ungheni 
 

 

Inspecția financiară, în conformitate cu art. 78 alin. (4) lit. b) din Legea finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, în temeiul Programului de 

activitate pentru semestrul II al anului 2022, a efectuat inspectarea financiară tematică la 

Direcția finanțe a Consiliului raional Ungheni privind executarea Prescripției Inspecției 

financiare nr. 25-09-121/2122 din 01.11.2022, înaintate întru lichidarea iregularităților 

constatate în rezultatul inspectării financiare complexe din 28.10.2022 și informează 

următoarele. 

Rezultatele inspectării financiare au fost examinate în cadrul ședinței ordinare a 

Consiliului raional Ungheni din 01.12.2022, fiind aprobat planul de măsuri în vederea 

asigurării încasării cheltuielilor neîntemeiate pe parcursul anilor 2022-2024.  

Contrar pct. 7 subpct.1) lit. j) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1026 din 02.11.2010, Direcția finanțe n-a informat Inspecția financiară despre 

măsurile întreprinse privind executarea prescripției înaintate,în termenii stabiliți de 30 zile, 

contrar că măsurile privind înlăturarea iregularităților parțial erau executate. 

Cauza neprezentării în timpul prevăzut: fiind că ședința Consiliului  raional a fost 

petrecută pe 01.12.2022 în cadrul căreia a fost examinată și prescripția cu planul de acțiuni 

privind înlăturarea iregularităților și raportul inspecției financiare. Totodată salariu a fost 

achitat după data de 07.12.2022, de acea nu am putu prezenta ordinul de transfer ar reținerilor 

din salariul angajaților. 

De acea Direcția finanțe n-a informat Inspecția financiară despre măsurile întreprinse 

privind executarea prescripției înaintate în termeni stabiliții de 30 de zile. 

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

prescripția 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. 
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