РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Фэлештский Район
Комунальный совет Сэрата Веке
MD-5947
Тел.(259)-64-336, (259)-64-338

REPUBLICA MOLDOVA
Raionul Făleşti
Consiliul comunal Sărata Veche
MD-5947
Tel.(259)-64-336, (259)-64-338

D Е С I Z I Е пг. 3/3
din 12.07.2021
Cu privire la analiza si expunerea asupra prejudiciului
adus bugetului local conform iregularitatilor
constatate in rezultatul inspectării financiare
efectuate la Primaria com. Sărata Veche, rl. Făleşti
pentru perioada 01.01.2016 — 19.04.2021
Examinind Prescripţia nr. 12/2488 din 25.06.2021 al Direcţiei Generale Teritoriale
„Nord” a Centrului National Anticorupţie care examineaza rezultatele inspectării financiară
complexă, privind managementul fmanciar-contabil, gestionarea patrimoniului public în
Primaria com Sărata Veche pe perioada 01.01.20-16 — 19.04.2021, in temeiul art. 14 din Legea
nr. 436-XVI din 28.12.2006 cu privire la Administraţia Publica Locala, Consiliul comunal
Sărata Veche
DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentata de primar Galiţ Maria în temeiul Prescripţiei
Direcţiei Generale Teritoriale „Nord” a Centrului National Anticoruptie privind
iregularitatile constatate in rezultatul inspectării financiare efectuate la Primaria
com. Sărata Veche, rl. Făleşti pentru perioada 01.01.2016 — 19.04.2021.
2. Avind in vedere faptele descrise ,consiliul se expune asupra considerabilitatii
prejudiciului adus pe fiecare caz in parte conform Anexei n r.l.
3. Se pune in sarcina primarului com. Sărata Veche Dnei Galiţ Maria si contabilităţii
lichidarea tuturor neajunsurilor constatate în act.
4. Controlul executării prezentei decizii se pune in seama comisiei consultative de
specialitate pentru programe de dezvoltare economică-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat, administrarea publică locală,
preşedinte Vasian Nicolae.

Preşedintele şedini

Secretarul Consiliul

Lucic Natalia

Caras Ghenadie

Anaxa nr.l
La decizia consiliului comunal Sărata Vecine
Nr. 3/3 din 12.07.2021

Tabelul
de analiză a prejudiciului adus bugetului Primăriei comunei Sărata Veche
pe fiecare caz în parte
Nr d/O

1.

Compartimentul

Nota

Inspectarea
gestionarii
patrimoniului public

S-a constatat în contrazicere cu
prevederile art.29 alin. (1) din Legea
privind administraţia publică locală şi
art. 33 din Legea privind finanţele
publice locale nr. 397-XV din
16.10.2003, factorii de decizie a
primăriei n-au asigurat încasarea în
termen a plăţilor de arendă a bazinelor
acvatice ce constituie suma de 67,814
mii lei, pe parcursul reviziei a fost
încasată suma de 60443 lei,
restanţă a rămas neîncasată suma de
7371 lei

Considerabil /
Neconsiderabil
5■Juma 67814 lei este un
prejudiciu ce se
consideră îeconsiderabil

Suma 54499,27 lei este
S-a constatat că, contrar
un prejudiciu ce se
revederilor art.29 alin. (1) din
consideră ^egea privind administraţia
publică locală şi art. 33 din
neconsiderabil
^egea privind finanţele publice
ocale nr. 397-XV din
16.10.2003, factorii de decizie a
primăriei n-au asigurat încasarea
în termen a plăţilor de arendă
pentru arenda terenului aferent ce
constituie suma de 54499,27 lei,
pe parcursul reviziei întreaga
sumă a fost încasată.
Suma 29905 lei este un
S-a constatat că, contrar prevederilor
prejudiciu ce se
art.29 alin. (1) din Legea privind
administraţia publică locală şi art. 33 din consideră Legea privind finanţele publice locale nr.
neconsiderabil
397-XV din 16.10.2003, factorii de
decizie a primăriei n-au asigurat încasarea
în termen a plăţilor de arendă drumurilor
proiectate, conform contractelor de arenă
încheiate cu agenţii economici, ce
constituie suma de 29 905 lei, pe parcursu
reviziei întreaga sumă a fost încasată
S-a constatat că, contrar prevederilor art. Suma 52746,88 lei şi
14 şi art. 77 din Legea privind
pasul de licitare în
administraţia publică locală nr. 436 din
sumă de 3668 lei este
28.12.2006, primăria a transmis în
un prejudiciu ce se
folosinţă (patrimoniul UAT) fară emiterea consideră deciziei Consiliului local, fară petrecerea
licitaţiei, precum şi în lipsa contractelor de neconsiderabil
locaţiune ca rezultat fiind admisă
r

• neîncasarea veniturilor de la plata de
ocaţiune în bugetul primăriei în sumă
totală de 52746,88 lei, inlusiv

2.

Inspectarea
corectitudinii
retribuirii muncii

S-a constat neîncasarea impozitului privat Suma 10076,56 lei este
în mărime de 1% din suma tranzacţiei, în un prejudiciu ce se
rezultatul înstrăinării loturilor de teren în consideră Daza contractelor de vînzare cumpărare,
precum şi a uni mijloc fix, prin care s-a
neconsiderabil
prejudiciat bugetul primăriei com. Sărata
Veche cu suma de 10076,56 lei, pe
parcurs a fost încasată.
S-a constatat, admiterea calculelor Suma 1387, 37 lei la
nelegitime
pentru
lucrul
efectiv care corespunzător au
neîndeplinit a angajaţilor instituţiilor fost calculate şi
subordonate (3 cazuri), care au lipsit de transferate contribuţii
la serviciu nemotivat în timpul orelor de de asigurări sociale de
muncă în sumă totală de 1387, 37 lei la
stat obligatorii şi prime
care corespunzător au fost calculate şi
transferate contribuţii de asiguri sociale obligatorii de asistenţă
de stat obligatorii şi prime obligatorii de medicală în sumă de
asistenţă medicală în sumă de 381,53 lei 381,53-lei este un
Toate sumele au fost reţinute din salariu prejudiciu ce se
consideră în baza cererilor angajaţilor
neconsiderabil

