
REPUBLICA MOLDOVA
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tel/ fax (297 ) 2 -20 - 58, (297 ) 2 -20'57 E'mai | : qel-l.s I I I U

DECIZIE
PEIIIEHI,III

a Consiliului Raional llasarabeasca
din 18 martie 2022

cu privire la demersul Direcliei Generale'l'eritoriale sl.JI)

a Centrului Nalional Anticoruplie al Republicii Moldova

nr.367 din 07.03 .2022

nr. 02i01

Consiliul raional Basarabeasca intrunit in qedinld extraordinard la 1 8 rnartic

2022;
Examinff nd in dezbateri:

- Demersul Direcliei Urmdrire Penala din cadrul l)irecliei (ieneralc 'l'critorialc

Sud a Centrului Nalional Anticorup{ie nr. 367 d\n 0l marlie 2022, prin carc sc

solicitd pozilia Consiliului raional Basarabeasca referitor la prejudiciul material de pc

urma incilcdrilor depistate in rezultatul inspectdrii financiare;

- Argumentele pregedintelui raionului Basarabeasca, dl Piotr Puqcari in privinla

deciziilorConsiliului raional qi a dispoziliilor cu caracter financiar, adoptate Ei emise

in perioada 01.01.2017 - 31.12.202I, in baza cdr<>ra Inspeclia Financiard a depistat

incdlcdrile indicate in Prescriplia cu nr.25-09-121273 din2l februarie 2022;

Avdnd in vedere faptul cd deciziile Consiliului raional gi dispoziliile
preqedintelui raionului care au servit temei pentru constatarea de cdtre Inspeclia

Financiarf a incilcdrilor depistate, au fost supuse controlului obligatoriu de legalitate

de cdtre Cancelaria de Stat prin intermediul Registrului de stat al actelor locale, lipsa

notificdrilor din partea Cancelariei de Stat despre depistarea oricdror ilegalitali in
urrna controlului actelor menfionate, lindnd cont de prevederile art. 43 alin. (2), arr.

64, 65 qi 68 din Legea nr. 43612006 privind administralia publicd locald nr. 436i2006

(MO nr.32-35/2007 art.l16), precum qi de avizul Comisiei consultative dc

specialitate pentru economie, buget qi finanfe, Consiliul raional Basarabeasca

DBCIDE:
1. Se iaactde demersul nr. 367 din 07 martie 2022 remis in ardesa prer;edintelui

raionului Basarabeasca de cdtre DUP a DGT Su"d a CNA.

2. Se considerd inexistenla prejudiciului material la bugetul Consiliul raional

Basarabeasca in uffna alocdrii in perioada 01.01 .2017 - 31.12.2021 de cdtre consiliu

a mijloacelor financiare din Fondul de rezervd pentru necesitdlile unor institulii,

organiza\ii obgteqti gi unor persoane fizice din raion, acordbrii de cdtre preqedintele

raionului in perioada respectivi a suplimentelor la salariu unor funclionari publici

din cadrul subdiviziunilor structurale ale consiliului, a indernnizaliei unicc

persoanelor care au delinut funclii de demnitate publicd la incheierea manclalului.

precum qi alocarea mijloacelor financiare pentru acoperirea cheltuielilor suporlatc la

organizarea qi desfbqurarea aniversdrii a 20.a de la formarea Eparhiei de Cahul 9i

Comrat, desfdquratd in or. Basarabeasca.



3. prezent a decizie intr6 in vigoare Ia data publicdrii in Registrul de stat al

actelor locale gi urmeazd a fi adus6la cunoqtinla DUP a DGT Sud a CNA'

Au votat: pro -- 2l, contrQ - l, s-au abtrinut - l '

Preqedinte al gedinlei
Consiliului raional Basarabeasca

Contrasemneazd:
Secretarul Consiliului
Raional Basarabeasca

Vasile GARABA

Gheorghe LIVITCHI


