
ROMANIA
.JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
GIROV

PROIECT DE HOTARARE
nr.3 din 31.01.2019

pentru aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea gi
exercitarea funcliei de audit public intern nr. 1431din 15.12.2016

finAnd seama de faptul cd obtinerea eficienlei gi eficacitS(ii serviciilor
publice reprezinti o condilie esentialS a managementului fiecdrel entititi
publice,in acest caz, entitate publici fiind comuna, in calitatea acesteia de
persoani juridici de drept public Ai, respectiv, de institutie publici locali,

apreciind oportunitatea unei cooperdri intre comune pentru asigurarea
serviciilor de audit public intern, respect6nd in acelagi timp independen{a gi

functiile specifice fiecireia dintre acestea,

urmdrind facilitarea asiguririi activititii de audit public intem pentru
mai multe comune, in temeiul unui acord de cooperare, prin relatii
profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate,
eficientd gi colaborare pentru realizarea ob.iectivelor specifice acestei activitd[i,

avand in vedere prevederile:

a) Cartei europene a attonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15
octombrie 1985 9i ratificatS prin Legea nr. 199/1997;
b) Legii nr. 67212002 privind auditul public intern, cu modificdrile 9i
completirile ulterioare;
c) art. 11 alin. (4) 9i art. 36alin. (1), alin. (2) lit. e) 9i alin. (7) lit. a) 9i c)
din Legea administraliei pulllice locale nr. 21512001, republicati, cu
modificdrile gi completirile ulterioare;
d) art. 13 din Legea-cadru a descentralizirii nr. 195/2006;
e) arL.24 alin. (1t)-(1t) 9i art. 35 alin. (6) din Legea nr.273DOo6
privind finantele publice locale, ,:u modificirile 9i completdrile ulterioare;
D art. 1166 Si urmitoarele din Codul civil (Legea nr. 28712009),
referitoare la contracte;
S) Legea nr. 53/2003 - ()odului muncii,



D

i)
s€
k)

h) Legii nr. 18212002 privind proteclia informatiilor clasificate, cu
modificdrile gi completirile ulterioare;

Legea nr. 13412010 - Codul de procedurd civili;
Hotdrdrii Guvernului nr. 78112002 privind protectia informaliilor

secrete de serviciu, cu modiflcirile gi complet5rile ulterioare;
Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul

ministrului finanlelor publice nr. 25212004:
l) Statutului Asociatiei Comunelor din RomAnia, adoptat prin
Hotir6rea Adunirii Generale nr. 1l2OO5, precum 9i de cele ale Statutului
Filialei Judetene Neamt a Asociatiei Comunelor din RomAnia, adoptat prin
Hotir6rea Adunirii Generale nr. 412014;
m) Hotir6rea Consiliului Local nr. ............1............. privind aderatea
comunei Girov, judelul Neam! la Asocia[ia Comunelor din Rom6nia,

luAnd act de:

a) expunerea de motive prezentati de cdtre primarul conlunei, in
a sa de iniliator, inregistrat su'u nr. 6#.?... lQl-.Q..1.:....'2019;
b) raportul compartimentului de^ psort din cadrul aparatului de
tate al primarului, inreglstrat sub nr.E.{.1.....1.,9t.-.Q.1.,..........2019;
c) precum gi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

in temeiul prevederilorart.45 alin. (2) lit. D, art.61 alin. (1) 9i (2), art.
62 alin. (1), precum giale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) 9i
alin. (7) din Legea administra{iei publice locale nr.215l2OO1, republicati, cu
modifi cirile gi completirile ulterioare,

Primarul comunei Girov propune prczentul proiect de hotarare:

Art. 1. (1) Se aprobd aderarea Comunei GIROV la Acordul de
cooperare pentru organizarea gi exercitarea func{iei de audit public intem,
inregistrat la Filiala Judeleani Neamt a Asocialiei Comunelor din Rom6nia cu
numirul 1431 din 15.12.2016, cu modificirile aduse prin Actul ad(ional nr. 1

din 30.01.2017, Actul adi[ional nr. 2 din 30.06.2017, Actul aditionat nr. 3 din
10.11.2017, Actul adilional nr.4 din 30.01.2018, Actul adilionat nr.5 din
28.03.2018, Actul adi{ional nr. 6 din 07.05.2018, Actul adi{ional nr. 7 din
16.07.2018, Actul adi,tional nr. I din 05.12.2018 Acord previzut in anexa care
face parte integranti din prezenta hotirAre.

(2) Obligatiile financiare rezultate din Acordul de cooperare previzut la
alin. (1), pe intreaga durati de existenli a acestuia, se suporti din bugetul
local al comunei Girov;



Art. 2. Prezenta hotdrAre se aduce la indeplinire de citre 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 hotirire se comunicd, in mod obligatoriu, prin

intermediul secretarului comunei, in termenul previzut de lege, primarului

comunei, Prefectului Jude{ului Neam! 9i Filialei Jude{ene Neamt a Asocialiei

Comunelor din RomAnia 9i se aduce la cunogtin!5 publici prin publicarea pe
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Avizeazd.
pentru leqalitate:

secretarul comunei,

Dascalu Elena Luminita
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economicitate, eficacitate, eficienta 9i colaborare pentru realizarea
obiectivelor specifice acestei activititi.

Dat fiind faptul ci in structura funclionald a comunei postul de
auditor intern , devenit vacant , a fost transformat in alta functie publica,
pentru realizarea aciivitdlii de audit public intern gi tin6nd seama de faptul
cd obtinerea eficienlei 9i eficacitilii serviciilor publice reprezintd o condilie
esenlial5 a managementului fiecdrei entititi publice, pentru realizarea
activitilii de audit public intern , vi propun proiectul hotirArii, previzut ca
anexa la prezenta Noti de fundamentare.

Fatd de cele de mai sus, tinind seama de importanla sa, vi rog

si analizafi 9i si hotirAti asupra proiectului Hotdrdii Consiliului Local
pentru aderarea la Acordul de cooperare pivind organizarea si exercitarea
funcliei de audit public intem nr. 1431 din 15.12.2016, incheiat la nivelul
Filialei Judelene Neamt a Asocia{iei Comunelor din Rominia

Cu deosebiti consideratie,

PRIMARUL



ROMANIA
JUDETULNEAMT

PRIMARUL COMUNEI
GIROV

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul Hotdrdii de Consiliu Local de aderarc la Acordul de cooperare
pentru organizarea gi exercibrea funcliei de audit public intem nr. 1431 din

15.12.2016

Av6nd in vedere expunerea de motive n.6.YP..19.,.p.!.,. zolg,
: elaborati de domnul Ciubotaru Vasile, primar al comunei Girov, judelul
Neam!, cu privire la necesitatea adoptirii unei hotirdri de aderare la Acordul -

Av6nd in vedere
r pentru aprobarea Normelor

func{iei de audit public intern,

AvAnd in vedere
pentru aprobarea Normelor

prevederile HotirArii de Guvem nr. 118312012
privind sistemul de cooperare pentru asigurarea

prevederile Hotdr6rii de Guvern nr. '1086/2013

generale privind exercitarea activititii de audit

de cooperare pentru organizarea si exercitarea funcliei de audit public intern
nr. 1431 din 15.12.2016, incheiat la nivelul Filialei Judetene Neamt a
Asocialiei Comunelor din RomAnia,

Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 67212002 privind auditul public
intern, cu modificdrile 9i completirile ulterioare, respectiv organizarea
activitdlii de audit public intern pentru comuna Girov cu privire la formarea gi

utilizarea fondurilor publice 9i administrarea patrimoniului public ale acesteia,

public intern,

AvAnd in vedere prevederile art.6 alin. (3), art.30 alin. (1) lit. c) 9i

alin. (2) 9i art. 31 alin. ('l) gi (2) din Legea nr. 2412000 privind normele de

tehnici legislativa pentru elaborarea actelQr normative, republicati, cu

modificirile si completSrile ulterioare, reprezentand instrumentul de

prezentare gi motivare a proiectului Hotdrarii consiliului Local pentru aderarea

b Acordul de cooperare pen?:u organizarea €i exercitarea funcliei de

' audit public intem nr. 1tt31 din 15.12.2016, incheiat la nivelul Filialei

Judelene Neam! a Asocia[iei Comunelor din RomAnia,



AvAnd in vedere ce Ministerul Finan[elor Publice 9i Asociatia
. Comunelor din Rominia au convenit ca una din modalitatile de desfasurare
'a activitatii de audit o reprezinti constituirea unui compartiment de audit
prblic intern la nivelul filialelor judelene ale Asociatiei Comunelor din

Rom6nia, avind ca scop facilitarea asiguririi activititii de audit public intem

mai multe comune, in temeiul unui acord de cooperare, prin rela[ii

bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate,
qi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activititi,

Tinand cont de cele mentionate mai sus, precum 9i de necesitatea
la indeplinire a prevederilor Legii nr. 67212002 privind auditul public

, cu modificirile gi completarile ulterioare, vd rugim sd dezbateti 9i

i proiectul Hotdrdii Consiliului Local pentru aderarea la Acordul de
pentru organizarea qi exercitarea func{iei de audit public intern nr.

431 din 15.12.2016, incheiat la nivelul Filialei Judelene Neam! a Asocialiei

nelor din RomAnia, prin adoptarea unei hotirSri in acest sens.

Cu stimi,

Secretar comuna,

uminita
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Dascalu.r.{



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

PRIMARUL COMUNEI
GIROV

EXPUNERE DE MOTIVE
|a proiectul Hotdrdrii de Consiliu Local de aderare la

Acordul de cooperare pentru organizarea gi exercitarea functjei de audit

r.r,..b]3 oin^).i1. zors

Prezenta Expunerc de motive are la bazA prevederile art. 6 alin.

(3), art.29 alin. (1) lit. c) 9i alin. (3) 9i art. 30 alin. ('t) 9i (2) din Legea nr.

2412000 privind normele de tehnicd legislativi pentru elaborarea actelor

normative, republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare,

reprezentand instrumentul de prezentare gi motivare a proiectului HotdrAii

Consiliului Locat pentru aderarea la Acordul de cooperare privind

organizarea $i exercitarea funcliei de audit public intem nr. 1431 din

15.12.2016, incheiat la nivelul Filialei Jude{ene Neam! a Asocialiei

Comunelor din RomAnia.

Motivul elabor6rii acestui proiect de hotirAre il constituie, cu
precidere, necesitatea aducerii la indeplinire a prevederilor Legii nr.

67212002 privind auditul public intern;.cu modificirile gi completirile
ulterioare, respectiv organizarea activititii de audit public intern pentru

comuna Girov cu privire la formarea 9i utilizarea fondurilor publice 9i

administrarea patrimoniului public ale acesteia.

in urma analizei efectuate in comun de Ministerul Finanlelor

Publice gi de Asociatia Conrunelor din RomAnia s-a convenit ce una dintre

formele de realizare a funCtiei de audit o reprezinti constituirea unui

compartiment de audit pirblic intem la nivelul filialelor judelene ale

Asocialiei Comunelor din RomAnia, avind ca scop facilitarea asiguririi
activitSli de audit public iniem pentru mai multe comune, in temeiul unui

acord de cooperare, prin relalii profesionale bazaie pe criterii de legalitate,


