
Centrul de Cultură Populară “Veselia” Î.S. 
bd. Grigore Vieru 22/2, Chișinău, Moldova 

tel. (373), 068310236, 069028817 
e-mail: ccp.veselia@gmail.com 

 
nr.04-21 din 24.02.2022 

 

 

 

Agenția Proprietății Publice 
 

Conform art. 11 al Legii nr, 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală, situațiile financiare anuale ale întreprinderilor de stat urmează a 

fi supuse auditului extern obligatoriu. 

Pentru inițierea procesului de audit extern obligatoriu, Consiliul de administrație, în 

cadrul ședinței din 12.01.2022, a decis de a pune în sarcina administratorului inițierea 

procedurii de audit prin plasarea anunțului cu privire la selectarea companiei de audit, 

conform prevederilor pct. 5 din Regulamentul cu privire la modul de selectare a entităților 

de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale 

întreprinderilor de stat / municipale și entităților de audit în care cota statului depășește 50% 

din capitalul social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2015. 

Din motiv că Î.S. Centrul de Cultură Populară “Veselia” nu dispune la moment de o 

pagină web, administrația vine cu o solicitare de a plasa pe pagina web a fondatorului 

anunțul cu privire la selectarea companiei de audit cu următorul cuprins: 

„Î.S. Centrul de Cultură Populară “Veselia” anunță concurs pentru selectarea entității 

de audit pentru auditarea situațiilor financiare ale întreprinderii pentru anul 2021. 

Ofertele vor fi depuse până la 21 martie 2022, ora 16.00, în plic sigilat cu mențiunea 

”Concurs pentru selectarea entității de audit”, la adresa: Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr. 

22/2 sau la poșta electronică: ccp.veselia@gmail.com. Oferta va fi elaborată conform 

structurii și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2015. Onorariul de audit se va indica 

în moneda națională și va include TVA. Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va fi 

efectuată de către Consiliul de Administrație al întreprinderii. Criteriul de evaluare aplicat 

pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț. Informații suplimentare pot fi solicitate la 

tel.: 069-02-88-17 (Elena, contabil șef).” 
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