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PRESCRIPTIE
cu privire ta tichidarea iregulariti{ilor constatate in rezultatul inspectirii financiare

efectuate la Primiria oraqului Basarabeasca

Inspeclia Financiard, in conformitate cu art. 78 alin. (4) lit. a) din Legea finanfelor

publicc qi responsabilitdfii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2A14, a efectuat inspectarea

financiard complex6, la Primlria oragului Basarabeasca, pentru perioada de activitate

01.01 .2015 - 31.08.2020, relevdnd abateri de la actele norrnative in vigoare.

Astfel, inspectarea executirii prescrip{iilor precedente a stabilit c[, contrar pct. 10

lit. h) din Regulamentul privind organizarea qi func{ionarea Inspecfiei Financiare din

subordinea Ministerului Finanfelor, aprobat prin Hot[r6rea Guvernului nr. 1026 din

O2.ll.2OlO, factorii de decizie din cadrul Prim6riei oraqului Basarabeasca, n-au intreprins

m[suri de rigoare in vederea executlrii integrale a prescripfiilor nr.27-07-l2l0l din

02.01 .2012, nr.27-09-12116S9 din 25.11.2015 si nr.27-09-l2lll99 din 07.09.2016, in

partea ce fine de recuperarea:

- pldfilor salariale neintemeiate, in sum[ de 190,3 mii lei (187,5+2,8);

- combustibilului decontat neintemeiat, in valoare de 38,6 mii lei;

- plafilor pentru localiune ;i servicii comunale, in sum[ de 28,4 mii lei ( 18,0+ 10,4);

- pre{ului diminuat cu 4,6 mii lei, la instr[inarea unui teren;

- restanfei anulate neintemeiat,in sumd de 1,9 mii lei;

- prefului diminuat cu 1,9 mii lei, la instrSinarea automobilului;

- pld{ilor nejustificate, in sum6 de 1,5 mii lei.

Inspectarea procesului de executare bugetari a stabilit c5, contrar art. 8 alin. (5),

art.21 alin. (5) qi art.33 lit. e) din Legea privind finanfele publice locale nr.397-XV din

16.10.2003, &ft. 1 qi 28 din Legea cu privire la asociafiile ob;teqti nr.837-XIII din

17.05.1996 qi pct. 5 din Regulamentul-tip privind constituirea fonduril

autoritdlilor publice locale ;i utilizarea mijloacelor acestora, aprob

Guvernulu i nr. | 427 din 22.12.2004, la Primlria oraqului Basarabeasca:



- bugetul pentru anii2016 - 2020, a fost aprobat cu int6rzieri de la 14 la 17 zile

- nu s-a asigurat acumularea veniturilor aprobate, in suml de 983,1 mii lei;

- in anul 2018, cheltuielile efective au deplqit limitele precizate cu 62,8 mii lei;

- au fost acordate ajutoare qi subsidii asocialiilor obqteqti, in suml de 30,2 mii lei;

- din fondul de reze1d, au fost aloca(i 12,6 mii lei, pentru scopuri ce nu pot fi atribuite

la cele cu caracter excepfional ;i imprevizibil ( 1 1,1 mii lei, pentru procurarea uniformelor de

serviciu angajalilor Inspectoratului de Polilie Basarabeasca qi 1,5 mii lei, ca ajutor material

cu prilejul aniversdrii a 100 ani de la formarea serviciului de urmirire penald).

Inspectarea corectitudinii calcullrii qi achitlrii plI{ilor salariale a constatat cd,

contrar art. 106,118 alin. (5) qi 122 alin. (3), (4) Ei (5) din Codul muncii nr. 154-XV din

2g.03.2003, art.8 alin. (2t) din Legea cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar

nr. 355-XVI din 23. 12.2005, art.3,1 1 ;i l3 din Legea privind declararea averii ;i intereselor

personale nr. 133 din 17.06.2016 qi pct. 9-16 din Regulamentul-cadru cu privire la modul de

stabilire a sporului pentru performan{[ personalului din unitalile bugetare, aprobat prin

Hot[rdrea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018, la Prim[ria oraqului Basarabeasca:

- in lipsa deciziilor Consiliului ordqenesc, persoanele cu funcfii de demnitate publicd

au beneficiat de premii unice in sum[ de 35,9 mii lei;

- angaja{ilor rechemali din concediul ordinar, pentru perioada respectiv[, li s-au achitat

pllfi salariale in suml de 14,7 mii lei, frrI recup erarea ulterioard a zilelor remunerate dublu;

- primarul, aflfindu-se peste hotarele f6rii, in scopuri personale, a fost pontat ca prezent

la serviciu qi a benehciat de pl6{i salariale in sum6 de 3,0 mii lei;

- in lipsa evaludrii activitI{ii profesionale a fost calculat qi achitat spor pentru

performanld in sumd de 133,9 mii lei;

- fiind neglijate principiile generale de evitare a conflictului de interese, la Centrul de

tineret ,,Phoenix", a fost angajat fiul directorului, care a beneficiat de pl51i salariale in sumd

de 38,7 mii lei.

Inspectarea organizlrii ;i desflEurlrii procedurilor de achizi{ii publice a stabilit

cd, contrar art.7,15 alin. (1) lit. a) qi (2), 28,72,74 alin. (l) qi 76 alin. (1) din Legea privind

achiziliile publice nr. 131 din 03.07.2015, art.3 qi 5 din Legea cu privire la conflictul de

interese nr. l6-XU din 15.02.2008, art.3 qi 11 din Legea privind declararea averii Ei

intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, pct. 7 lit. a) din Regulamentul cu privire la

activitatea grupului de lucru pentru achizi\ii, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1380 din

lO.l2.2OO7, pct. 25 din Regulamentul achizifiilor publice de valoare mic6, aprobat prin

Hotdrarea Guvernului nr. 148 din 14.02.2008, pct. 5 qi 24 din Regulamentul cu privire la

achizifiile publice de valoare mic6, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr' 665 din

27.05.2016, pct. 1,21 qi 27 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a valorii

estimative a contractelor de achizi[ii publice Ei planificarea acestora, aprobat prin Hotdrdrea

Guvernului nr. 1404 din 10.12.2008, pct. 20 alin. 1) din Regulamentul cu privire la

activitatea grupului de lucru pentru achizilii, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 667 din

27.05.2016 qi pct. 1, 11, 17;i 18 din Regulamentul cu privire la modul de planificare a

contractelor de achizifii publice, aprobat prin Hot[rdrea Guvernului nr. 1419 din

28.12.20 | 6, la Primlria oraqului B asarabeasca:

- nu s-au realizat planificarea anuald qi trimestrialS de efectuare a achiziliilor publice,

nu s-a publicat in Buletinul achizifiilor publice anunlul de inten{ie privind achizifiile publice

preconizate Ei n-au fost prezentate Agenfiei Achizilii Publice, ddrile de seamf, anuale privind
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contractele de achizi{ii publice de valoare mic6, pentru anii 2015 -2017 qi2019;

- cu scopul aplicdrii procedurilor de achizilie de valoare micl qi evitdrii procedurii

regulamentare, s-a admis divizarea achiziliilor prin incheierea a 8 contracte separate, in

valoare totalS de 1483,3 mii lei;

- cu i.M. ,,Gospoddria comunal locativl Basarabeasca" au fost inchei ate 2 contracte de

achizi[ie, in valoare de 360,6 rnii lei, ulterior prestlrii serviciilor de salubrizare;

- fiind neglijate principiile generale de evitare a conflictului de interese, precum Ei

principiile de transparenfd, combatere a concurenfei neloiale, tratament egal, imparlialitate,

utilizare eficientd a finanfelor publice etc., de la i.t. ,,Cimpoeq Maria", a clrei fondator qi

administrator este mama primarului, au fost achizifionate piese de schimb qi servicii de

reparafie a autoturismelor, in valoare de 46,4 mii lei, inbaza a 4 contracte de achizifii qi au

fost procurate bunuri ;i servicii, in valoare de 53,3 mii lei, fErI perfectarea contractelor.

Inspectarea gestionlrii patrimoniului public a stabilit c5, cu derogare de la art. 14

alin. (2) lit. b) din Legea privind administrafia public[ locald nr. 436-XVI din 28.12.2006,

art.33 lit. n) din Legea privind finan{ele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, art.24

lit. f) din Legea finanlelor publice Ei responsabilit[tii bugetar-fiscale nr. l8l din25.07.2014,

art. 17 din Legea privind administrarea ;i deetatizarea propriet[{ii publice nr. l2l-XVI din

04.05.2007, art. l0r din Legea privind preful normativ;i modul de vdnzare-cump[rare a

plm6ntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997, art. 3 din Legea cu privire la formarea bunurilor

imobile nr. 354-XV din 28.10.2004, art. 16, 19 qi 21 din Legea privind delimitarea

proprietd{ii publice nr.29 din 05.04.2018, art. 4 qi 5 din Legea cadastrului bunurilor imobile

nr. 1543-XIII din 25.02.1998, art. 9 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din

12.04.2015, art.9 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 01.07.2016, art. 10

din Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016, afi. 10 din Legea

bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017, art. ll din Legea bugetului de

stat pentru anul 2019 nr. 303 din 30.11.2018, art. 11 din Legea bugetului de stat pentru anul

2020 nr. 172 din 19.12.2019 Ei pct. 3 din Regulamentul cu privire la modul de dare in

locafiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotdr6rea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008,

la Primdria ora;ului Basarabeasca:

- de la inclperile cu suprafafa de 166,0 m2, utilizate de cf,tre Consiliul raional

Basarabeasca in lipsa relafiilor contractuale, au fost ratate venituri in sum[ de 126,5 mii lei;

- pentru terenul proprietate public[, cu suprafa{a de 0,3885 ha, ingrddit gi utilizat de

cdtre S.R.L. ,,Teodor-Plus", n-au fost stabilite qi incasate pl6fi de arendS, fiind astfel ratate

venituri in sum6 de ll,7 mii lei;

- n-au fost intreprinse mlsuri in vederea inventarierii, delimitlrii qi form[rii bunurilor

proprietate public[, nefiind inregistrate in evidenfa contabil[ qi la Serviciul cadastral

teritorial, 3 parcuri, cu aria de 6,09 ha qi pref normativ al pdmdntului de 7866,9 mii lei;

- n-a fost inregistrat dreptul patrimonial, la Serviciul cadastral teritorial, asupra a 5

bunuri imobile, in valoare de 1926,6 mii lei;

- de la vdnzarea-cumpdrarea ;i transmiterea in arendd a terenurilor, au fost inregistrate

creanfe in sumd de 7 54,6 mii lei, inclusiv, 267 ,8 mii lei cu termen de prescripfie expirat;

- de la locafiunea incdperilor au fost inregistrate creanle in sum[ de 16,2 mii lei.

Inspectarea managementului financiar-contabil a constatat c6, cu derogare de la

prevederile art. 77 alin. (1) din Legea privind administrafia public[ local5 nr. 436-XVI din

28.12.2006, art. 13 din Legea cu privire la proprietatea publicd a unit[1ilor administrativ-
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teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, art. 17 alin. (l),24 qi27 alin. (1);i (2) din Legea

contabilitIfii nr. I l3-XVI din 27 .04.2007 , art. 66 alin. (5) qi 80 alin. ( 1) din Legea finanfelor

publice Ei responsabilitAlii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, pct.7l din Regulamentul

privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finan{elor nr. 60 din 29.05.2012 qi

pct. 1.4.3.4L din Planul de conturi contabile in sistemul bugetar Ei Normele metodologice

privind evidenfa contabil6 qi raportarea financiard in sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul

Ministerului Finan{elor nr. 216 din28.12.2015, la Primdria ora;ului Basarabeasca:

- n-au fost inregistrate in evidenfa contabilI, terenurile cu suprafafa de 5,2879 ha Ei

pref normativ de 7231,6 mii lei, aferente la 16 bunuri imobile;

- in decembrie 2017, s-a admis dezafectarea mijloacelor financiare in suml de 22,4 mii

lei, prin efectuarea pldtii in avans pentru achizifionarea mobilierului, care n-a fost livrat

pdn[ in prezent;

- la automobilul de serviciu, s-a admis depdEirea parcursului-limita aprobat cu 38745

km, fiind suplimentar decontat combustibil in valoare de 66,2 mii lei;

- decontdrile cu debitorii qi creditorii n-au fost supuse inventarierii integrale;

- inventarierea efectuatd la Centrul de tineret ,,Phoenix" a stabilit plusuri de mijloace

fixe qi bunuri materiale, in valoare de 98,9 mii lei.

Cele relatate, denoti deficien{e ale managementului financiar qi insuficien{a

procedurilor de control intern ce ar asigura utilizarea regulamentarl a finan{elor

publice, nefiind respectate astfel prevederile Legii privind controlul financiar public

intern nr.229 din 23.09.2010.

ReieEind din cele expuse, conducindu-mI de art. 10 alin. (1), 11 alin. (1), 18, 53,

54,92, ll9, L20,124 Ei 132 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018, in

temeiul pct. 7 lit. j) din Regulamentul privind organizarea qi func{ionarea Inspec{iei

Financiare din subordinea Ministerului Finan{elor, aprobat prin Hotlrirea

Guvernului nr. 1026 din 02.11.2010, se cere:

I. Examinarea rezlltatelor inspectlrii la gedinla Consiliului ordqenesc Basarabeasca, cu

aprobarea planului de mdsuri in scopul inlaturlrii abaterilor menfionate qi neadmiteri

acestora pe viitor;

II. Informarea persoanelor yizate in Raportul privind rezultatele inspectdrii financiare,

despre iregularitilile constatate;

III. Respectarea cu stricte{e Ei asigurarea studierii (de cdtre angajafii implicafi in

managementul financiar) actelor normative indicate in prezenta Prescripfie;

IV. Executarea integrald a prescripliilor nr. 27-07-l2l0l din 02.01.2012, nr.27-09-1211689

din 25. ll .2015 qi nr. 27 -09-l2ll 199 din 07 .09.2016, in partea ce {ine de recuperarea:

- plIfilor salariale neintemeiate, in sumd de 190,3 mii lei (187,5+2,8);

- combustibilului decontat neintemeiat, in valoare de 38,6 mii lei;

- plIfilor pentru locafiune qi servicii comunale, in sumd de 28,4 mii lei (18,0+10,4);

- prefului diminuat at 4,6 mii lei, la instrdinarea unui teren;

- restanfei anulate neintemeiat, in sumd de 1,9 mii lei;

- prefului diminuat cu 1,9 mii lei, la instrlinarea automobilului;

- pl[filor nejustificate, in suml de 1,5 mii lei;

V. intreprinderea mdsurilor de rigoare in vederea recuperdrii:

- pldlilor salariale nejustificate, in sumd de 50,6 mii lei (35,9+14,7);

- veniturilor ratate, in sum[ de 138,2 mii lei (126,5+11,7);
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- creanlelor inregistrate, in sum[ de 770,8 mii lei (754,6+16,2);

- mijloacelor dezafectate, in sum[ de 22,4 mii lei;

VI. Formarea ca bunuri imobile a parcurilor qi inregistrarea acestora in eviden(a contabild,

precum qi la Serviciul cadastral teritorial;

VII. inregistrarea dreptului patrimonial, la Serviciul cadastral teritorial, asupra a 5 bunuri

imobile, in valoare de 1926,6 mii lei;

VIII. inregistrarea in evidenla contabild a terenurilor cu suprafala de 5,2879 ha, cu pref

normativ de7231,6 mii lei;

IX. intru consolidarea r[spunderii manageriale, pentru gestionarea optimi a resurselor

entit[tii publice, pe baza principiilor bunei guverndri, de respectat prevederile Legii

privind controlul financiar public intern, nr.229 din 23.09.2010, prin implementarea

sistemului de management financiar Ei control qi a Standardelor nalionale de control

intern in sectorul public, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanfelor nr. 189 din

05.11 .2015, ce ar asigurautilizarea regulamentarl qi eficient6 a finanlelor publice.

A lua act cd, pe parcursul inspectdrii:

- primarul a recuperat pl[file salariale nejustificate in sumd de 3,0 mii lei;

- fiul directorului Centrului de tineret,,Phoenix" a demisionat din inifiativ[ proprie, in

baza art.85 alin. (l) din Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003;

- plusurile de mijloace fixe ;i bunuri materiale, in valoare de 98,9 mii lei, au fost

reflectate in eviden{a contabild.

Se sesizeazd Autoritatea Nafionali de Integritate, despre deroglrile de la prevederile

Legii privind declararea averii qi a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, iar

materialele inspectdrii, se remit Procuraturii raionului Basarabeasca, pentru examinare prin

prisma legisla{iei procesual penale qi procesual civile.

Potrivit art. 139 alin. (1) ;i 171 alin. (4) din Codul administrativ nr. 116 din

19.07.2018, prezenta Prescripfie este executorie din momentul comunicirii.

in conformitate cu art.6l alin. (1) qi (2) din Codul administrativ nr. 116 din

19.07.2018, de informat in scris Inspec{ia Financiari despre ac{iunile intreprinse

pentru lichidarea iregularitl{ilor depistate, in termen de 30 de zile din momentul

comunicirii, cu prezentarea documentelor confirmative.

in cazul neexecutlrii conforme a cerinfelor legitime inaintate, vor fi aplicate

sanc{iuni persoanei cu func{ie de rispundere, conform art. 349 alin. (1) din Codul

contraven{ional nr. 218-XI din 24.L0.2008.

Prezenta Prescrip{ie, conform art. 19,162, 164, 165 alin. (1) qi 166 din Codul

administrativ nr. 116 din 19.07.20L8, poate fi atacatl cu cerere prealabili in termen

de 30 de zile de la data comuniclrii, la Inspec(ia Financiarl pe adresa: MD 2012,

mun. Chiqiniu, str. Alexandru cel Bun, 48.

in cazul dezacordului cu r[spunsul la cererea prealabil5, entitatea este in drept

si se adreseze cu ac{iune in contencios administrativ, in termen de 30 de zile din data

comuniclrii, in Judecitoria Chiqiniu, sediul Ri;cani, pe adresa: MD 2068, mun.

Chiqiniu, str. Kiev,3.

Director

Ex.: Oleg Bitcd
tel.:022221682

lry Alexei SERCRIERU
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