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Inspectia Financiara, in cadrul examinarii petitiei, inaintate de un grup de consilieri, din
24.11.2015, a efectuat inspectarea financiara cornplexa la Primaria satului Colonita, mun.
Chisinau, pentru perioada de activitate 01.12.2013 - 30.11.2015, relevind abateri de la actele
normative in vigoare.
Astfel, inspectarea executarii prescriptiilor anterioare a stabilit ca, fiind ignorata
prescriptia Inspectiei Financiare nr. 27-07-1211677 din 31.12.2013, la Primaria satului
Colonita, n-au fost intreprinse masuri de rigoare in vederea recuperarii:
- sumei de 36,4 mii lei, directionata neintemeiat pentru achitarea serviciilor comunale
utilizate de catre Scoala muzicala;
- platilor salariale in suma de 10,6 lei, achitate secretarului consiliului local, pentru
perioada cc a fost rechemat din concediul anual, rara recuperare ulterioara;
Inspectarea procesului de elaborare ~i executare bugetara a constatat ca, contrar
prevederilor art. 14 din Legea privind adrninistratia publica locala nr. 436-XVI din
28.12.2006, art. 33 alin. (6) lit. b) din Legea privind finantele publice locale nr. 397-XV din
16.10.2003 si art. 65 alin. (1) din Legea finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale
nr. 181 din 25.07.2014, la Primaria satului Colonita:
- in perioada 2014 - 9 luni 2015, nu s-a asigurat acumularea veniturilor aprobate, in
suma de 332,9 mii lei;
- In anul 20 I 4, la art. 131.05 ,,Transferuri pentru amenajarea teritoriului", s-a admis
depasirea cheltuielilor efective fa~a de cele precizate, cu 1345, 1 mii lei.
Iuspectarea corectitudinii retribuirii muncii a constatat ca, contrar art. 112 alin. (2),
118 alin. (5) si 122 din Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003, art. 9 alin. (4) din Legca
privind sistemul de salarizare a functionarilor publici nr. 48 din 22.03.2012, art. 32 alin. (6)
din Legea cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar nr. 355-XVI din 23.12.2005,
art. 25 alin. (2) din Legea cu privire la functia publica ~i statutul functionarului public nr. 158XYI din 04.07 .2008, pct. 1 din Anexa nr. 4 la Hotarirea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009,
privind punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la
functia publics si statutul functionarului public ~i pct. 2 din Anexa nr. 12 la Hotarirea
Guvernului nr. 381 din 13.04.2006, cu privire la conditiile de salarizare a personalului din
unitatile bugetare, la Primaria satului Colonita:
- au fost acordate suplimente, in suma de 9,1 mii lei, pentru cumularea atributiilor
functiei detinute cu atributiile unei functii al carei titular a fost temporar absent;
- au fost acordate prime unice, care au depasit salariul tarifar, cu 1,9 mii lei;
- angajatilor rechemati din concediu ordinar, pentru perioada respectiva, li s-au achitat
plati salariale in suma de 8,0 mii lei, fara recuperare ulterioara a zilelor remunerate dublu;
- membrilor comisiei de licitatie, pentru organizarca si desfasurarea licitatiei privind
vinzarea-cumpararca unui teren, le-au fost acordate prernii In suma totala de 2, 1 mii lei;
- ca rezultat al includerii in calcul a primelor, au fost acordate ajutoare materiale, care au
depasit cuantumul reglementat cu 1,8 mii lei;
- specialistul in domeniul relatiilor funciare si cadastru, pentru activitatea concomitenta
In Iunctia de jurist, pc 0,5 unitati, a fost rcmuncrat cu 22,7 mii lei.
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Inspectarea organizarli si desfasurarli procedurilor de achizitii publice a stabilit
contrar prevederilor art. 69 alin. (1) din Legea privind achizitiile pub lice nr. 96-XVI dir
13 .04.2007 si pct. 25 din Regulamentul achizitiilor publice de valoare mica, aprobat prir
Hotarirea Guvernului nr. 148 din 14.02.2008, la Primaria satului Colonita:
- a fost admisa divizarea achizitiilor, prin incheierea contractelor separate, in .suma total!
de 94,2 mii lei;
- darea de searna privind realizarea achizitiilor publice de valoare mica, pentru semestru
I al anului 2015, a fost prezentata Agentiei Achizitii Pub lice cu intirziere de 86 zile.
Inspectarea gestionarf patrimoniului public a stabilit ca, contrar art. 147 alin. (4) dir
Codul educatiei nr. 152 din 17.07.2014, art. 77 din Legea privind administratia publica locals
nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 9 si 17 din Legea privind administrarea ~i deetatizares
proprietatii publice nr. 121-:XVI din 04.05.2007, art. 62 din Legea invatamintului nr. 547-XIIl
din 21.07.1995, art. 12 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23.12.2013, art. S
dinLegea bugetului de statpe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015, art.17 din Legea contabilitati
nr. 113-XVI din 27.04.2007, art. 14 alin. (1) si (2) din Legea privatizarii fondului de locuinte
nr. 1324-XII din 10.03.1993 si pct. 7 din Regulamentul cu privire la darea in locatiune '
activelor neutilizate, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008, la Primaris
satului Colonita:
- urmare a aplicarii eronate a tarifului de baza pentru chiria unui metru patrat de spaJiu.
plata anuala, pentru o incapere cu suprafata de 18,28 m2 transmisa in locatiune filialei I.S
.Posta Moldovei", a fost diminuata cu 0,4 mii lei;
- n-au fost intreprinse masuri de rigoare privind acumularea integrala la buget, a platilor
pentru locatiune, inregistrindu-se datorii in surna de 16,3 mii lei;
- sediul Liceului teoretic ,,Gheorghe Ghimpu" a fost transmis in folosinta, pe o perioada
nedeterminata, in lipsa contractului de comodat;
- valoarea fondului locativ inregistrat in evidenta contabila, nu este ajustata cu valoarea
I

fonduiui locativ privatizat.

Inspectarea managementului flnanciar-contabil a constatat ca, cu derogare de la
prevederile art. 31 alin. (1) lit. e) si 32 din Legea privind finantele publice locale nr. 397-XV
din 16.10.2003, art. 19, 20 si 24 din Legea contabilitatii nr. 113-XI din 24.07.2007, pct. 16
din Regulamentului cu privire la delegarea salariatilor entitatilor din Republica Moldova,
aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 si pct. 5, 9 si 137 din Instructiunea
cu privire la evidenta contabila in contabilitatile centralizate din cadrul primariilor satelor
(comunelor), oraselor aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr. 94 din 19.07.2010, la
Primaria satului Colonita:
- documentele contabile n-au fost sistematizate in ordine cronologica ~i brosate;
- n-au fost desfasurate inventarieri a formularelor tipizate cu regim special;
- pe parcursul anului 2015, n-au fost desfasurate inventarieri a numerarului din casierie;
- contabilul-sef a receptionat, in numeroase cazuri, bunurile materiale achizitionate;
- lucrarile de proiectare la obiectul .Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului
comunei" in valoare de 325,5 rnii lei, n-au fost reflectate in evidenta contabila;
- unor angajati, le-au fost compensate cheltuielile de calatorie cu transportul in raza
municipiului (orasului) Chisinau, in suma totals de 3,6 mii lei;
- in lipsa actelor justificative, au fost decontate bunuri in valoare totala de 47 ,5 mii lei;
- s-a admis dezafectarea mijloacelor bugetare, in suma de 15,0 mii lei.
Ca rezulta t, primarului i s-a inaintat o prescriptie, prin care s-a solicitat inlaturarea
incalcarilor depistate, iar materialele inspectarii au fost remise Procuraturii sect. Ciocana,
mun. Chisinau, pentru examinare prin prisma legislatiei procesual penale si procesual civile.
DIRECTOR
Ex Ghcorghe Boscancan

tel 022 243908

Alexei SECRIERU

