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MINISTERUL FINANŢELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

    25.01.2022 nr. 05-10/07  

La nr. 06/1-801-21 din 03.11.2021 
 

 

Referitor la raportarea pe marginea  

HCC nr.55/2021 și HCC nr.56/2021 

 
 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova 

e-mail: ccrm@ccrm.m;l_saracuta@ccrm.md 

 

         Întru asigurarea informării Curții de Conturi despre măsurile întreprinse, la această etapă, 

întru implementarea cerințelor din Hotărârile Curții de Conturi nr.55/2021 cu privire la Raportul 

auditului asupra rapoartelor financiare ale Unității  Teritoriale Autonome Găgăuzia (bugetul 

central) încheiate la 31 decembrie 2020 și nr.56/2021 cu privire la auditul conformității procesului 

bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018 - 2020 la Unitatea Teritorială Autonomă 

Găgăuzia (bugetul central), Ministerul Finanțelor, pe chestiunile ce țin de competența sa, prezintă 

Informația conform anexei. 

 
            Anexă: 2 file. 

 

 

        Ministru                                                                    Dumitru BUDIANSCHI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executor: Galina Damian 

tel.: (022) 26 -25 -12 

e-mail: galina.damian@mf.gov.md 
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Anexă 

  Informația 

privind măsurile întreprinse întru executarea cerințelor înaintate Ministerului Finanțelor prin HCC nr. nr.55/2021 cu privire la Raportul auditului asupra 

rapoartelor financiare ale Unității  Teritoriale Autonome Găgăuzia (bugetul central) încheiate la 31 decembrie 2020 și nr.56/2021 cu privire la auditul 

conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018 - 2020 la Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (bugetul central) 

la situația din ianuarie 2022 

 

Nr.ord. Conținutul cerințelor Măsurile întreprinse 

 

HCC nr. nr.55/2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Unității  Teritoriale Autonome Găgăuzia (bugetul central) încheiate la 

31 decembrie 2020 

1. 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare, și se reiterează 

recomandarea nr.2.2.1., înaintată prin Hotărârea Curții de 

Conturi nr.50 din 23.07.2018, privind corelarea prevederilor 

Clasificației bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului 

finanțelor nr.208 din 24.12.2015, cu prevederile Legii nr.764-XV 

din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a 

Republicii, prin excluderea dolayurilor Comrat, Ceadâr-Lunga și 

Vulcănești din Anexa nr.3 „Organe ale autorităților publice 

locale” și includerea lor ca subdiviziuni structurale ale 

Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, astfel asigurând 

raportarea corectă a situațiilor financiare consolidate ale 

Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia 

Conform prevederilor pct.9 din Ordinul ministrului finanțelor nr.40/2016 ,,Cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea Clasificației 

bugetare”, modificarea clasificației organizaționale la nivel local se 

efectuează în baza propunerilor direcțiilor finanțe ale UAT, cu prezentarea 

documentelor care justifică introducerea modificărilor (demersul, copiile 

deciziilor consiliilor locale de modificare a structurii și subordonării 

organizaționale a UAT, fișele de modificare a clasificației organizaționale, alte 

documente confirmative). 

Mai mult ca atât, conform cerinței 2.6.2 din HCC nr.55/2021, Adunarea 

Populară și Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia are obligația să determine 

modul de clasificare bugetară (organizațională) a dolayurilor Comrat, Ceadâr-

Lunga și Vulcănești, în scopul raportării corecte și fidele a informațiilor 

financiare consolidate ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, asigurînd 

transmiterea către Ministerul finanțelor a solicitării respective. 

De asemenea, au fost purtate convorbiri telefonice cu șeful Direcției Finanțe al 

UTA Găgăuzia, dna Tatiana Donceva pe acest subiect. 

Până în prezent, de către Ministerul Finanțelor nu au fost recepționate 

propuneri de modificare a clasificației bugetare de la autoritățile publice locale 

ale UTA Găgăuzia.  
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HCC nr.56/2021 cu privire la auditul conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018 - 2020 la Unitatea Teritorială 

Autonomă Găgăuzia (bugetul central) 

1. 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare și modificarea 

cadrului legal în vederea asigurării calculării din bugetul central 

al UTA Găgăuzia a transferurilor cu destinație generală UAT de 

nivelul I din componența UTA Găgăuzia conform principiilor 

stabilite pentru alte UAT 

Ministerul Finanțelor este deschis spre colaborare și rămâne disponibil de a 

examina eventualele propuneri și inițiative care vor parveni de la autoritățile 

publice locale ale UTA Găgăuzia, precum și a oferi asistență metodologică în 

vederea asigurării calculării/revizuirii din bugetul central al UTA Găgăuzia a 

transferurilor cu destinație generală UAT de nivelul I din componența UTA 

Găgăuzia. 
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