
Consiliul 
orăşenesc Orhei

2 2 .04.2016

Cu privire la aprobarea
Planului de acţiuni privind implementarea
recomandărilor Curţii de Conturi

în  scopul eficientizării activităţii Primăriei oraşului Orhei şi asigurării implementării 
recomandărilor formulate de către Curtea de Conturi în  Raportul auditului de conformitate a 
exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din 
raionul Orhei pe anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.48 din 21.12.2015, în 
temeiul a r t .14 (1) şi (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006, luînd în consideraţie decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.1.18 din 12.02.2016 „Cu 
privire la Hotărîrea Curţii de Conturi nr.48 din 21.12.2015” ,

CO N SILIU L O R Ă ŞE N ESC  D E C I D E :

l.Se  aprobă Planul de acţiuni privind lichidarea abaterilor şi iregularităţilor admise de 
autorităţile administraţiei publice a oraşului Orhei în procesul de administrare a bugetului local şi 
de gestiune a patrimoniului public în anul (se a n e x e a z ă ) .

2 .Se obligă autoritatea executivă a Consiliului orăşenesc Orhei:
- să implem enteze recomandările din Raportul de Audit şi să execute Planul de acţiuni 

adoptat conform term enilor stabiliţi pentru fiecare activitate, cu informarea ulterioară a Curţii de 
Conturi în termen de 12 luni de la data publicării Hotărîrii respective în  Monitorul Oficial al 
Republicii M oldova şi anexarea obligatorie a documentelor justificative;

- să emită în term en de 10 zile de la data aprobării prezentei decizii, dispoziţia privind 
termenii concreţi de executare şi raportare a acţiunilor efectuate pe domenii de către executori în 
sensul implementării setului de măsuri relevante remedierii deficienţelor identificate în Nota 
informativă a Curţi de Conturi privind desfăşurarea misiunii de audit în cadrul auditului 
bugetului local şi gestionării patrimoniului public din oraşul Orhei.

3.Responsabilitatea pentru executarea Planului de acţiuni, lichidarea abaterilor şi 
iregularităţilor stabilite în Raportul auditului şi N ota  informativă se pune în sarcină 
viceprimarilor oraşului Orhei Viorel D A N D A R A , Reghina A P O ST O L O V A  şi Valerian 
CRISTEA conform  dom eniilor de activitate încredinţate.

4.Controlul asupra executării prezentei decizii revine Comisiilor consultative de 
specialitate ale Consiliului orăşenesc Orhei şi Prim arului luasuhii-Orhaj.
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Contrasemnat: 
Secretar al 
Consiliului orăşeni Ala B U RA CO V  SCHI


