
ROMANN
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

GIROV

HOTARAREA
nr.{din 30.01.20'19

pentru aderareala Acordul de cooperare pentru organizarea 9i exercitarea
funcliei de audit public intem nr. 1431 din 15.12.2016

JinAnd seama de faptul cd oblinerea eficientei 9i eficacitatii serviciilor publice

reprezinte o condilie esenlia15 a managementului fiecdrei entititi publice,in acest

caz, entitate publica fiind comuna, in calitatea acesteia de persoanS juridica de drept

public ai, respectiv, de institutie publica locale,

apreciind oportunitatea unei cooperdri intre comune pentru asigurarea

serviciilor de audit public intern, respect6nd in acelagi timp independenta 9i functiile

specifice fiecereia dintre acestea, 
;

urmerind facilitarea asigurdrii activitetii de audit public intern pentru mai

multe comune, in temeiul unui acord de cooperare, prin relatii profesionale bazate pe

criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienti 9i colaborare pentru

realizarea obiectivelor specifice acestei activiteti,

avind in vedere prevederile:

n) Cartei europene a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15

octombrie 1985 9i ratificatd prin Legea nr. 199i1997;
o) Legii nr. 67212002 privind auditul public intern, cu modificdrile 9i
completirile ulterioare;
p) art. 11 alin. (4) 9i art. 36alin. (1), alin. (2) lit. e) gi alin. (7) lit. a) 9i c) din

Legea administratiei publice locale nr. 21512001, republicati, cu modificirile 9i
completirile ulterioare;
o) art. 13 din Leqea-cadru a descentralizdrii nr. 195/2006;

ri art. Z+ alin. (111-113) 9i art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273i2006 privind

finanlele publice locale, cu modificdrile 9i completarile ulterioare;
s) art. 1166 9i urmdtoarele din Codul civil (Legea nr. 28712009), referitoare
Ia contracte;
t) Legea nr. 53/2003 - Cc.rdului muncii;
u) Legii nr. 18212002 privind proteclia informatiilor clasiflcate, cu modificdrile
gi completirile ulterioare,
v) Legea nr. 13412010 - Codul de proceduri civilS;

w) Hotararii Guvernului nr. 78112002 privind proteclia informaliilor secrete de

serviciu, cu modificerile gi completdrile ulterioare;
x) Codului privind conduiia auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului
finanlelor publice nr. 25212004:



y) Statutului Asocialiei Comunelor din Rom6nia, adoptat prin Hotdr6rea
Adundrii Generale ff. 112005, precum 9i de cele ale Statutului Filialei Judetene
Neamt a Asocialiei Comunelor din Rominia, adoptat prin Hotirarea Adundrii
Generale ff. 412014:
z) Hotdrirea Consiliului Local nr.l, /30.0 1 .2019 privind aderarea comunei
Girov, judelul Neamt la Asociatia Comunelor din Romdnia,

ludnd act de:

d) expunerea de motive prezentate de citre primarul comunei, in calitatea
sa de initiator, inregistrat sub nr.679/21.01.2019;

e) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, inregistrat sub nr. 681/21 .01 .2019;
f) precum 9i de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lrt. 0, art. 61 alin. (1) qi (2), art. 62 alin.

(1), precum 9i ale art 115 alin. (1) lit. b), alin (3), alin. (5), alin. (6) 9i alin. (7) din

Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicati, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIROV adoptd prezenta hotdrdre:

Art. 1. (1) Se aprobd aderarea Comunei GIROV la Acordul de cooperare

pentru organizarea gi exercitarea funcliei de audit public intern, inregistrat la Filiala

Judeteand Neam! a Asociatiei Comunelor din Romania cu numdrul '1431 din

15.12.2016, cu modificdrile aduse prin Actul aditional nr. 1 din 30.01.2017, Actul

adilional nr. 2 din 30.06.2017, Actul aditional nr. 3 din 10.11.2017, Actul aditional nr.

4 din 30.01.2018, Actul aditional nr.5 din 28.03.2018, Actul aditional nr.6 din

07.05.2018, Actul aditional nr. 7 din 16.07.2018, Actul adilional nr. I din 05.12.2018

Acord prevdzut in anexa care face parte integrante din prezenta hotdrdre.

(2) Obligaliile financiare rezultate din Acordul de cooperare previzut la alin.

(1), pe intreaga duratd de existentd a acestuia, se suporti din bugetul local al

comunei Girov;

Art.2. Prezenta hotarare se aduce la indeplinire de cdtre primarul comunei

Girov, care va semna in acest sens un act aditional de aderare la Acordul de

cooperare mentionat la art. 1 .

Art.3. Prezenta hotdr6re se comunicd, in mod obligatoriu' prin intermediul

secretarului comunei, in termenul previzut de lege, primarului comunei, Prefectului

Judelului Neamt si se aduce la cunogtinli publicd prin publicarea pe pagina de

internet: www.girov.ro

Contrasemneaza
pentru leqalitate:

secretarul comunei,

PRE$EDINTELE DE gEDINTA,

Dascalu Elen? Llminita


