
ROMA N/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARARt.A NR. So(_ . 
PRIVITOR LA: Insuşirea Acordului de cooperare cu Filiala Jude(eanâ Vâlcea a 

Asociaţiei Comunelor din România privind organizarea şi exercitarea 
activitâ(ii de audit public intern. 

Consiliul local al comunei Otesani, jude/ul Va/cea. inlrunil in scdima.orJ inara.puhlica. pe 

data de 25 octombrie 2022, la care purticipa un numar de I I consilieri, din totalul de 11 consilieri in 

func lie ai Consiliului locul: 

Va::and ca prin varul majori/a/ii a fost ales presedinlc de .1·edinla d-l com ilier CelJUc Nicolue

Florin. ales in sec/inia de consiliu din dala de 25 uugust 2022: 

Luand in dezbatere: 

-Referatul de aprobare, inregislral la nr.5698 din I O octombrie 202 J si proiectul de hot arare 
prezentate de catre d-l Oprisor Mircea.primarul com1111ei,c.:u privire la insu.yirea Acordului de 
cooperare cu Filiala J11defeanil Vâlcea a Asociafiei ( 'omunelor din România /.1rivi11d orguni:::area şi 
exercitarea act ivităţ ii de audit public intern. 

- Raportul compartimc11111l1d de specialitate di11 cadrul Pri111uriei co1111111ei ( )/esuni. j udet11l 

Va/cea, inregislrai la nr.57 I 5 din I../ ucfombrie 2022: 

- Avizul Comisiei Administra/ie Publica Juridica, inregistral lu nr.600../ din 2../ ocromhrie 

2022. avizul Comisiei Buget-Finanle, inregistral la nr. 6005 din 2../ octombrie ]()22 si Avi::lll Comisi<:'i 

lnvatumant. l'ulrura. Prolectie Socialu. Înregistrat la nr.6006 din 2../ oc/omhrie 2022. prin cure se 

propune apl'obarea proiec/11/ui de ho/arare informa si continui ul ini1ia1 de primar: 

Tinand eoni de raportul de m •i::are pentru legalitate al proiecru/11i de hoh1rare. i11tocmit de 

secretarul general al comunei, inregistrat la nr.5839 din 18 octombrie 2022: 

Vâ:::ând că s-au re,,peclal principiile transparente i În procesul de elaborare a jJroiectelur 

actelor 11or1nativc c.:01?for111 Legii nr. 5112003 p1frind tmnspare11ţa dcci::ional1/ În adminisrra(ia 

puhlică: 

in rnnformitate cu prevederile : 

a) Cartei europene .:.1 a1110110111 iei locale. adopratâ lu Strasbourg la I 5 oc!0111brie I 985 ->i 

ratificată prin Legea nr. j Y9/ J 997: 

h) A r/. 12, alin ( 5) al Legii nr. 6 7 2/ .?002 p1fri11d audit ul public intern. republ irntu. c 11 

modificările şi completările ulterioare: 

c) Codului privind conduita uuditorullli intern. uprohut prin Ordinul Ministrnlllifinuntelor publice 11r. 

252/20tN: 

d) Ari. 2-t .yi uri. 35 alin. (6) din Legea nr. 273120()1) pri"illd ji11011fele p11hlicc lornle , rn 

modificările şi cmnpletârile ulterioare; 

e) Titlului li, Cap l „ ( 'rmrmctu/" din f ,cgca 11r. 1~r12009 pri1·ind Codul ( 'irii. rt!puhliL·atu. rn 

modificurile şi completările uiterioare: 

f) Art. 86 alin(/). art . 89 alin(.)) . m·t. !29 alin(/) >i (l -1). lirl . 136 .yi art. 1../0 alin(/) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5 7/ 20 I 9 p1fri11d Codul adminis/!'a/iv ~u modificârile yi 

completiirile 11/teriourc.:; 

f!) Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii. L't1111udificărilc .:i completi.irile 11/terioore. Tit/11! I: 



h) Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale statutului Filialei 

Judeţene Vâlcea a Asocia/iei comunelor din România: 

i) Hotărârea Consiliului Local Otesani privind aderarea comunei Otesanij11def11I Vâlcea la 

Asociaf ia Comunelor din România: 

j} Hotărârii Consiliului local al comunei Otesani nr.5 11 25 octombrie 2022 privind aderarea 

comunei la servidul de audit public intern din cadrul Filialei .Jude(ene Vâlcea a ACoR: 

ln temeiul ari. l 39. alin. (1). si art. 196. alin. (l ) . Iii. (a). din Ordonanla de Urgenta a Guvernului 

nr.5 7120 19 privind Codul administrativ,cu mod(ficarile si completurile ulterioure. c11 11n nwnar de 11 

voturi "pentru ",O voturi " impolriva ". O voturi '.· abtineri " din totalul de 11 voturi exprimate. adopta 

urmat oa rea 

HO TARARE 

Art. I. - (1) Se însuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind V1ganizarea ş1 

exercitarea activilâ(ii de audit public intern, potrivii anexei care face parte integranl<I din /)J'e::enta 

hotârâre. 

(2) Obligafiile.financiare rezultate din Acordul de cooperare prevă::ul la alin. ( I) pe întreaga 

durată de existen/ă a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei Otesani,judetul Vâlcea. 
Art.2.- Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la îndeplinire a pre::entei hotârâri prin 

intermediul Compartimentului Contabilitate şi Compartimentului .Juridic.resurse umane si relatii cu 

publicul. iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotârâri lnstitu{iei 

Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate. primarului comunei 

Otesani, compartimentelor responsabile cu punerea in executare, Filialei .Judefene Vâlcea a Asocia(iei 

Comunelor din România, şi aducerea fa cunoştin(â publică prin qfişare la sediul Consiliului local .yi 

pe pagina de internet ww11•.otesani.ro. 

Otesuni - 25 octombrie 2022 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALIT4 TE, 
SECRETARUL GENERAL Al COMUNEI OTESANI, 

Elena-E/iodora BONDOC. 
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PROCEDURI OBLI GATORII ULTE RI OARE ADOPTA Rll l-IOTA RARll CO SIL!ULU I LOCAL 
NR. 52/25 . I 0.2022' 

1~~ llOpornti ,n; ofocnmte 
Data 
ZZ/LL/A 

:::======= 

Semnatura persoanei 
rcsponsa bi le sa efectueze 
procedura 

@]I 12 
::==============:::;::======================================::::!~· ~~~~~~~==================~ l,l Adoptarea hotararii 1

) s-a fac ut cu majoritate o simpla o absoluta o ~-1 
lJ califi cata" ~2022 
~!Comunicarea catre primar2) 1107.11 .2022 =oJ::=======::F-;;=======~ 
[] Comunicarea catre prefectul judelului

1
) -=-:Jlo7. I I .202~ 

~!Aducerea la cunostinta publ ica4)+5) !os. I 1.2022 l::====~=t;~======~ 
[] Comuni carea, numai in cazul ce lei cu caracter individua l4)+5

) I I 
@.:] Hotararea dev ine obli gatorie'') sau produce efecte j uri dice\ dupa caz ll os. 11 .202~~====~~========~ 
Extrase din Ordonanta de urgenta a Guve rnului nr. 57120 19 privind Codul administrati v. cu modifi caril e si completaril e 
u I teri oare: 
1
) Art. 139 alin . ( I): ,.ln exerci tarea atri but ii lor ce ii revi n, consiliul loca l adopta hotarari , cu majorit ate absoluta sau simpl a. 

dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederil e alin . ( I), hotararil e priv ind dobandi rea sau instrai narea dreptului de proprietate in cazul 
bunurilor imobile se adopta de consiliul loca l cu majori tatea ca lificata defi nita la art. 5 lit . dd), de doua treimi din numarul 
consilieril or loca li in functie." 
2) Art. 197 alin . (2): „Hotararil e consi liul ui loca l se comunica pri marulu i." 
3) Art. 197 alin . ( I), adaptat: Secretarul general al com unei comuni ca hotarar il e consi liului loca l al comunei prefectulu i in 
cel mult I O zil e lucratoa re de la data adoptarii ... 
4

) Art . 197 alin . (4): „1-lotararil e . . . se ad uc la cu nosti nta publica si se comunica. in conditiile iegii. prin grija secretarului 
general al comunei." 
5) Art. 199 alin . (1 ): „Comunicarea hotarari lor ... cu caracter individua l catre persoanele carora li se adrescaza 5C face in cel 
mult 5 zil e de la data comunicarii oficiale calre prefect." 
6 ) Art. 198 alin . ( I): „Hotarari le ... cu caracter normativ dev in obligatorii de la data aduceri i lor la cunostinta publica:· 
7) A11 . 199 alin . (2) : ,J ·lotararil e ... cu caracter individual prod uc efecte j uridice de la data comunica rii catre persoanele 
carora li se adreseaza.'· · 

1 Se compl eteaza cu numarul si anul holararii consili ului loca l. 
2 Se bifeaza tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotararea consiliului loca l. 
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A .Co.A .. ••t• recuno•cut.A ca fllnd d• ut:Ht t•'t• publlcA prin HotArAre• Guv•rn u tuf nr. 156 din 't3 

Nr. 74 diu 06.09.2022 

MODEL - CADRU 

ACORD DE COOPERARE 
pentru organizarea şi exercitarea activită/ii de audit public i11tem 

Încheiat ustâ:::i . ........ .. . 2022 

Preambul 
Oh(inerea ejicien(ei ş i efi.cucill/(ii servicii/or puh/ice reprezintâ o condi{ic esen(ia/c/ a 

mwwgementului jiecârei entităfi publice. iar cooperarea în asigurarea sen 'icii/or de oudit infl'm 
reprezintă o oportunitate în atingerea acestui deziderat. respectând in acelaşi timp independen(a 
şifuncfiile specţficefiecăreia dintre enfităfi. 

Scopul acordului de cooperare este de a facilita asigurarea sen •iciilor de llltdit intern 
pentru fiecare entitate publice/. participantă la acord. 11rmârind11-se crearea unei rela(ii 
profes ionale de cooperare p entru minimizarea eforturilor 1111wne. materiale şi fi nanciare şi 

maximizarea aportului aclivităf ii de audit la realizarea obiectivelor enlitâ(ii. 
În baza acordului de cooperare entilă(ile participante se angujea:::â la o co/ohorore pc 

termen lung care să asigure o mai mure sustenuhi!itate şi coer.en(â în rea!i:::area uctivită(ilor de 
erudit intern. 

Prezentul acord de cooperare.fitnc(ioneazâ pe baza unui set d,,; reguli stahi/ite de comun 
acord. aprohate de reprezentan(ii legali a i ent ită(ilor puh/ice participante la acord .yi prev(/zute 
în con(inutu/ sâu. 

Articolul 1 

Capitolul I 
/>iir(ile sem11af(fl'e 

Pâr{ile prezentului acord de cooperare. denumit în continuare acord. sunt : 
A. Filiala Judeţeană Vâlcea a Asociaţiei Comunelor din România -- denwnitil in l·ontimwre 
Filială, în rnlitale J.e entitate organizatoare a auditu/11i puh/ic intern pentru com1111cle prel'â::ute 
la litera B. cu sediul social în comuna Vaideeni. satul Vaideeni, codul de Înregistmre .flsrnlâ 
2520603 1, cont bancar RO-l-ICECEB00030RON090-1692 desch is la CEC BA NK J-/orew. 
reprezentată prin do111nul Acltim Daniel BĂLUŢĂ, Primaru/ Comunei Vaideeni. cure 
îndeplineşte func(ia de preşedinte al Filialei, În baza prevederilor Ordonan(ei de Urgenf â nr. 
5 712019 privind Codul Administrati1 '. arL. 86. alin (1). fit . li). art. 89. alin. (3) . art. 129, alin(!). 
fit. e), alin. (9). Iii. a) . a legislaţie i privind auditul puhlic intern respectiv: legell 6 72/2002. /-/. G. 
118312012. /-/. G. I 086120 13 cu modţficârile si completâri/e ulterioare: 

şi 

B. Entităţile publice locale şi subordonatele care coop ereaz(t în 1•ederea.finun(ârii şi 1wt!i:::ârii în 
comun a obiective/or aferente act ivită( ii de audit puh!ic intern, re.spectiv: 

B.J. Comuna OTESANI, cu sediul în ( 'om una Otesani. jude( ul Vâlcea. Cod unic de identificare 
25-11533, reprezentată prin domnul OPRISOR MIRCEA , m ·ând .fimc{ia de primar, (prin 
Hotărârea nr.52125 octombrie 2022. odopllltă de Consiliu/ Local al loca/itâ(ii men(ionate, s-a 
Însuşit acordul de cooperare), în calitate de participanfli la acordul de cooperare. 
B.2. Comuna , cu sediul în ___________ . judeţul Vâlcea. ( 'od unic de 
ident[ficore _ _______ , repr<':entotâ prin domn 11//doumna 
având fi111cfia de primar, (prin Hv lllrârca nr. _I _____ -· ____ adopta fli de Co11si/i11/ l orn/ 
al loclllilâ/ii men{ionafe, s-a îns 11,\if acordul de coopemre). în calitate de parfic.:ipantâ la acordul 
de cooperare. 
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B.3. Comuna , cu sediul in ___ , judeţul Vâlcea. Cod unic Je 
ident{ficare _ _ , reprezentată prin domnul/doamna 
având.funcţia de primar, (pr in Hotârârea nr. __ ;_· __ _____ adoptată de Consiliul Local 
al localitâ{ii men(ionate, s-a însuşii acordul de cooperare) , în calitate de participanlll la acordul 
de cooperare, 
B.4. „„. 

Capitolul li 
Obiectul acordului de cooperare 

Articolul 2 
Obiectul prezentului acord îl constituie cooperarea entitâ(ilor publice locale se11111alare. prin 

reprezentan(ii Legali, În vederea organi::lirii şi exercitârii fi111c(iei de audit intern în caclml 
acestora, În conformitate cu prevederile legale. 

Articolul 3 
Prezentul acord stabileşte: 

a) drepturile ş i obliga{iile pâr(ilor în organizarea şi exercitarea activilâ(ii de audit puhlic intern: 
b) atribuţiile structurii de audit public intern; 
c) obligaf iile .financiare ale institu(iilor publice locale semnalare: 
d) obligativitatea con,fiden(ialită(ii datelor şi a informa(iilor în posesia cârom intrâ oricare 
dintre persoanele implicate în acest proces. 

Articolul 4 
Pâr(i/e semnalare stabilesc principhle care stau la baza aplicârii acordului ş i se ohligâ sâ 

acţioneze consecvent pentru respectarea lor, suhforma: 
a) men(inerii autonomiei juridice, decizionale şi finan ciare a fiecârei institu(ii puhlice lornle 
semnalare; 
b) îmbinării în mod echitabil a nevoilor cu resursele disponihile între pâr(ile semnatare: 
c) respectării reciproce a confiden(ialitii(ii în dqfâşurarea activită(ilor de audit puhlic intern şi 
raportarea rezultatelor acestora; 
d) re::.pectării cadrului legal, metodologic şi procedural. specific activitâ(ii de audit public 
intern. 

Articolu/ 5 

Capitolul li I 
Drepturile şi obligaţiile piirfilor î11 organizarea ş i exercitarea 

actfritii(ii de (llU/it public intem 

Filiala Judefeană Vâlcea a Aso<.:ia(iei Comunelor din România. în calitate de entitate 
orIJanizatoare şi de angajator, lşi asumă următoarele obligatii: 
a) sâ constituie o structurâ de audit public intern. dimensionatei cun un nu111âr de 15 posturi, 
as(/et Încât sâ asigure realizarea acfi\'ffâ(ii de audit public intern la toate instit11(iile puh/ice 
locale cuprinse în acord, dur nu mai pu(in de 9 angaja(i cu normâ întreagâ: 
b) sâ respecte procedurile privind parcurgerea celor -I .fcc e ale execu(iei bugetare, respecti1· 
angqjarea, lichidarea. ordonan{area şi plata cheltuieli/or previizute Io ari. 1-1, sâ Înlocmeascâ şi 

să depună declaraţiile privind impozitele şi conlrihuţii/e c~ferenle drepturilor de personal. 
precum şi pe cele ::.pecţfice angajatorului, potrivit legii: 
c) să asigure încăperile necesare şi adecvate pentru organi::areu şi dqfâşurorea activitâ(ilor 
structurii de audit public intern; 
d) să asigure procesul de selectare şi angajare a personalului din structura de audit puhlic 
intern; 

2 



e) sâ asigure condi{iile necesare reuli::::ării compelen(elor privind auditul puhlic intern. 
planificate în conformitate cu normele generale Je audit: 
j) sâ asigure condiţiile necesare pregătirii profesionale a auditori/or lu nire/11/ cain{elor 
stabilite prin normele metodologice .\pecifice instilu(iilor publice locale: 
g) să respecte cadrul legal, metodologic şi procedural, .\pecţfic activită{ii de audit puhlic intern: 
h) să conducă şi sâ f inâ evidenf a cheltuielilor ocazionate de înfiin(area, organizarea şi 

func{ionarea structurii de audit public infern şi a decontârii acestor cheltuieli între filiali/ şi 
instituf ii/e publice locale semnatare: 
i) sâ puhlice trimestrial şi anual pe site-ul propriu de internei cheltuielile ocu:::ionale de 
îr1fiin(area, organizarea şi fimc(ionarea structurii de audit public intern: sifua(iile financiare 
respective se transmit în format electronic câtre Ministerul De:::voltării. Lucrârilor Puhlice .yi 
Administraţiei precum şi câfre Ministerul Finan(elor Publice, în termenul legal de la întocmire : 
j) să stabilească indicatorii de perj'orman(ă privind exercitarea activitâ(ii Je erudit public intern: 
k) să calculeze şi sâ raporteze anual indicatorii de pe1jorman(ă privind exercitarea actil'ită(ii de 
audit public intern: 
I) să realizeze şi să publice un raport anual referitor lu activitâfile implementate. cheltuielile 
efectuate, managementul resurselor umane, rezultatele ohţinute, indicatorii de JJe1forman{â În 
exercitarea activităfii de widii public intern: raportul se uprohâ de> câtre structurile de 
conducere ale filialei până la data de 3 I ianuarie a anului urmei/or celui JJentru care se 
întocmeşte raportul şi se publică, în termen de 5 zile de la aprobare, pe site-ul propriu de 
internei şi la avizierul de la sediul filialei: 
m) sit Întocmeascil planul anual, respectiv multianual de actii•itale (detaliat pentru anul 11r111i'itor 
şi orientativ pe următorii 3 ani): planul se aprobâ de cât re structurile de conducae ale .filialei 
pânâ la data de 30 noiembrie a anului anterior şi se puhlicâ. în termen di.! 5 zile de Io oprohore. 
pe sile-ul pmpriu de internei şi la avizieru! de la sediu/.filia/ei/asocia{iei: 
n) sâ elaboreze şi sâ supună aprobârii metodologia de organizare a aclivită(ii de audit public 
intern, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord: 
o) să convoace anual sau ori de câte ori considerâ necesar reprezenfanfii leRali ai institu(iilor 
publice locale semnatare ale prezentului acord. 

Articolul 6 
Entilâ{ile publice locale semnatare ale prezentului acord au următoarele drepturi: 

tt) să propună unele obiective de audit public intern, spec(fice acestor unitâ(i aJminisfratÎl'
teritoriale, în vederea cuprinderii acestora în planurile multianuale de audit public intern: 
b) să solicite şi să beneficieze de servicii de audit public intern pentru Îmbunâlâfirea eficientei şi 
eficacităţii sistemului de management şi control intern care sâ asigure atingerea ohiectivelor 
instilufiilor publice locale; 
c) săfi.e informate, în mod exclusiv şi operativ, asupra problemelor şi iregularitâ{ilor constatate 
cu ocazia competenjelor privind misiunile de auJit efectuate; 
d) să primească în mod exclusiv rapoartele de audit puhlic intern care suni Întocmite. cu urmare 
a competentelor privind misiunile de a11dit realizate la prOJJria institufie puhlicâ locale/: 
e) sâ hotârască independent asupra ac(iunilor necesare i111p!e111entârii reconwndâri/orformulote 
în baza competenţelor privind audit public intern realizate: 
j) să revoce unilateral prezentu/ acord. În condi(iile prezentului document. 

Articolul 7 
Entităţile publice locale semnalare ale pre::entului ac.:ord au urmlitoarele ohliga{ii: 

a) sâ respecte metodologia de audil public intern, respectiv documentarea temeinidi. 
participarea la şedinţe, analiza şi avizarea doc:umentelor procedurale elaborate. şi sâ fi1rnizeze. 
în scris sau verbal, informa/ iile solicitate: 

3 
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b) să asigure accesul la date, injormafii şi documente, În vederea atingerii obiectivelor 
competenfei privind eruditul public intern: 
c) să asigure logistica necesară de4âşurării competentei privind audit puhlic intern. respectil' 
încăperi adecvate, acces la sistemele de comunica{ii şi tehnologia in.fhrnw{iilor. fitrnituri Je 
birou, precum şi alte mţj!oace materiale utile; 
d) să acorde .\prijin structurii de audit puhlic intern În reolizarell sarcinilor ltcesteia: 
e) să elaboreze şi să transmită structurii de audil public intern planurile de ac(iune necesare 
implementârii recomandări/or însuşite: 
f) sil informeze structura de audit puh/ic intern cu privire la modul de transpunere în pracliâi o 
recomandărilor cuprinse În rapoartele de audit : 
g) să fitrnizeze informll(iile solicitate În \'ederea pres;ătirii ş i exercitarea competen(e/or privind 
auditul puhlic infern: 
h) să estimeze costurile necesare realizării competen{e/or privind audit public intern solicita/I! În 
cursul exerciţiului financiar. să prevadiî aceste angajamente În bugetul !ocol şi sâ vireze în 
contul filialei cota-parte unică de cheltuieli stabilitei: 
i) să participe la convocările prevăzute la art. 5 fit . o). 

Capitolul IV 
Atribuţiile structurii de audit public illteru 

Articolul 8 
Structura de audit public intern se constituie distinct în subordinea preşedintelui./ilia/ei. 

Articolul 9 
Atributiile structurii de audit public intern sunt: 

a) elaborează normele metodoloJ;ice specifice privind exercitarea actii·itâ{ii de audit puh/ic 
intern, aprobate de reprezentan{ii legali ai tuturor instituţiilor publice locale semnalare şi 

avizate pentru conformitate: 
b) elaborează, în cooperare cu.fiecare reprezentant les;al al institu(iei publice locale semnatare. 
proiectu/ planului anual ş i multianual de audil public intern pentru fiecare inslitu{ie puh/ictt 
loca/ci semnatară. de regulâ, pe o perioadă de -I ani, şi pe ba:::a acestora se centra/izeccli în 
planul anual. respectiv în planul multianual de audit puh/ic intem al w.:tivitâ{ii de mtdit 

constituite la nivelul.filialei după ca:::; 
c) efectuează activitâ(i de audit puh/ic intern, co11f'orm prevederi/or legale În vigoare: 
d) raportează periodic reprezentantului legal al institu(iei puh/ice locale asupra constatâri/or, 
concluziilor şi recomandărilor rezultate din activită{ile sale de audit puh/ic intern: 
e) elaborează raportul anual al activită(ii de audit public intern; 
j) în cazul identţfzcării unor nereguli sau posihile prejudicii, mporleazi't imediat auloritâ(ilor 

administra/iei publice locale respective: 
g) asigurâ confiden(ia/itatea datelor ş i a inf orma(iilor rezultate În urmu activită{i/or de cwdil 

public intern de~făş11rate; 
lt) sprţjină institu/ii/e publice locale semnatare sâ răspundâ solicitări/or organelor ahi/itate În 

timpul controale/or. 

Articolul/() 
Planţficarea şi efectuarea competen(e/vr privind auditu/ public intern se rea/izeazâ În mod 

echitabil pentru toate entilă(ile publice locale semnatare ale prezentului acord, în .fi111c/ie de 
competen(ele solicitate şi de resursele disponibile. 

Articolul li 
Structura de aud;/ puhlic intern asigură e(ectuarea competen(elor JJrivind cwdit puhlic intem. 

cor?form legii şi previizute in planurile de widii pentru.fiecare inslitu/ie publice/ locahi semnatarii 
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a prezentului acord şi.formulează concluzii şi recomandări pentru Îmbunătii(irea activitii(i/or în 
acest domeniu. 

Capitolu/ V 
Drepturile şi obligu/iilefi11anciare ale ptirţilor 

A rticolul 12 
În vederea realizării fn comun a activită{ii de oudit public intern. pâr(ile sus(in financiur 

înfiinţarea. organizarea şifunc{ionarea structurii de audit puh/ic intern. 

A rtico/11/ JJ 
(/) Organizarea şi exercitarea fn concret a activită(ii de audit puh/ic intern pentru institu(iile 
publice locale semnalare şi asigurarea eviden(elor privind activită{i/e desfclşurate , precum şi 
costurile aferente acestora sunt în responsabilitatea.filialei. în calitate de entitate organi::atoare. 
(2) Finanfarea cheltuielilor prevăzute la alin. (l) se realizeazâ prin plata cotei-pâr{i unice ce 
revine fiecărei entităţi publice locale semnatare a prezentului acord, al cărei cuantum se 
stabileşte prin hotărâre a Adunării Generale a Filialei. 

Articolul 14 
(1) Cheltuielile ocazionate de înfiinfarea, organi::area şi.fimc{ionarea structurilor de a11dit puhlic 
intern se.finanţează prin contribuţia din hugetu/ entităf ilor publice locale semnalare. 
(2) Cota-parte unică din cheltuielile determinate de .func(ionarea structurilor de audit puh/ic 
intern ce revine fiecărei unităţi administrativ-teritoriale semnat ore trebuie set.fie mai micâ decât 
cheltuielile ocazionate pentru prestarea aceleiaşi activită{i de elitre fiecare institu{ie publicâ 
localâ în parte, cu respectarea principii/or de e.ficien{ă, eficacitate şi economicitate. 
(3) Cota-parte unică a fiecârei instilu(ii puhlice locale, plătibilă lunar în contul filialei pentru 
luna următoare, se stabileşte înainte de începerea anului .financiar. în haza fimdamentârilor 
făcute de reprezentanţii legali ai instilu{iilor publice locale semnatare. 
(4) Nivelul cotei-păr{i unice: 
a) se stabileşte pentru o lună şi nu poatefifi"ac{ionat: 
b) se rotunjeşte la 1 O lei fnfavoareafilialei : 
c) va respecta principiile de cficien{â, eficacitate şi economicitate. prevăzute la ari. 2-1 alin. (l "l) 
din Legea nr. 27312006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Articolul 15 
(1) În cazul realizării activitâ(ii de audit public intern prin intermediu! filialei. unitâfile 
administrativ-teritoriale semnatare achită cuta-parte unicii, pe Întreaga durată de existen{ii a 
prezentului acord. după cum urmea:::â: 
<t) până cel mai târziu în ultima zi lucrâtoare afiecârei luni pentru luna următoare : 
b) ca excepfie de la prevederile fit . a) . pentru perioada cuprinsâ între dato semnârii prezentului 
acord şi .~fârşitul lunii re.5pective, în termen de /{) :::i/e lucrâtoare de la data semnârii. 
(2) Pentru neplata la termen a obliga(iilor ce le rerin, potrivit alin. (1). unitâfile administratil•
teritoriale semnatare datorează mqjorâri de întârziere calculate pentru.fiecare lunâ sm1 fi·ac(ie 
de lună de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadentă şi până la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv. 
(3) Nivelul majorării de Întârziere este cel prerâzul pentru obliga(iile fiscale cuvenite bugetelor 
locale. 
(4) În cazul în care institu{ia publică locală semnatarei nu achitâ cota-parte unică la termenele 
prevăzute la alin. (1), filiala înaintează o notţficare ciitre instituţia publicii localei respectii•ii. 
aceasta constituind titlu executoriu, .fărll îndeplinirea niciunei alte proceduri. 
(5) Filiala Jude(eană Vâlcea a Asociaţiei Comunelor din România îşi rezervâ dreptul de a nu 
pune la dispozifie documentele rezultate in urma ef'ectuârii misiunii de audit entită(ilor publice 
auditate. semnatare ale acordului de cooperare În 1•ederea organizârii şi exercit cir ii fimc(iei de 
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audit intern, in cazul neîndeplinirii de către acestea din urmă a obliga(iei privind plata I~ :er~1e1~ 
a cotei-părţi unice lunare către filială, respectiv, a cotizafiilor anuale datorate Filwlet .y1 
Asociatiei, în cuantumurile stabilite de câtre Adunarea Generală. 

Capitolul VI 
C/au;.e de coufidenţia/itate şi incompatibilitate 

Articolul 16 
Informaţiile. datele şi documentele utilizate de auditori În cadrul de.~ftişurârii competen{elor 

privi~d auditul public intern sunt confiden{iale confârm prevederilor legale. 

Articolul 17 
Documentele privind misiunile de audit, inclusiv raportul de audit public intern. sunt 

comunicate şi puse la dispozifia exclusivă a reprezentanfilor legali ai institu{iilor publice locale 
afiliate. 

Articolul 18 
Prin clauza de conjiden(ialitate părfile semnatare ale prezentului acord convin ca. pe toatii 

durata acestuia, dar şi după Încetarea lui. să nu solicite de la personalu! structurii de audit 
public intern date sau informaţii care privesc oricare dintre celelalte inslilu(ii publice /ocole 
implicate În acţiunea de cooperare şi de wre acesta a luat cunoştin{â in timpul exercitârii 
competenţelor privind auditul public intern. 

Articolul 19 

Auditorii interni asigură confiden(ialitatea datelor, a infârmaţiilor şi a documentelor între 
institu(iile publice locale semnatare ale prezentului acord. 

Articolul 20 

Divulgarea unor date, informa(ii sau documente de natură sâ aducă prejudicii instilu{iilor 
publice locale semnatare ale prezentului acord se sanc(ioneazâ potrivit legisla{ iei În vigoare. 

Articolul 21 

Capitolu/ VII 
For/a majorii şi litigiile 

(I) Niciuna dintre părţile prezentului acord nu râspunde de neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a oh/igaţiilor asumate, dacâ acestea sunt urmare a unui ca:: defhr{â mqjorâ. 
(2) forţa majorâ constituie un obstacol de neînji·ânt şi inevitabil şi provoacâ imposibilitatea 
absolută de executare, fiind imprevizibilă; sunt considerate caz de for{ă mqjoră, În sensul 
prezentului acord, Împrejurări cu: război, revol11{ie, cutremur, marile inunda/ ii. 
Articolul 22 

Nu se consideră caz de fartă majorâ acel eveniment care Îndeplineşte cumulativ condi{iile: 
a) nu este adus la cunoştinţa părf ilor semnatare ale prezentului acord, in cel mult 5 zile 
lucrătoare de la producere: 

b) există indicii di nu sunt luate toate milsuri/e posibile in vederea reducerii consecin{elor 
acestuia. 

Articolu/ 23 

Orice neînţelegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului acord este 
solu/ ionată de părfile semnatare pe cale amiabilei. 
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Articolul 24 
În cozul în care svlu(ionarea neînţelegerii pe cale amiabilei nu este posihilâ, litigiul dintre 

părfile semnatare ale prezentului acord se solufionea::.ă de câfre insfan(ele de judernfâ 
competente. potrivit legii. 

Capitolu/ VJIJ 
Durata şi desfiin{area acordului de cooperare 

Articolul 25 
Prezentul acord se încheie pe o durată nedeterminată şi intră în vigoare de la data semnârii 

lui de către reprezentanţii legali ai pârfilor semnatare, urmând sâjie pus în aplicare începând cu 
data de (JJ.01.2023. 

Articolu/ 26 
Modţficarea sau de.~fiin(area pre::.entu/ui awrd în cursul exccufllrii lui se poate face numai 

pentru motive obiective, întemeiate şi neimputabile pâr{ilor, prin acordul de i•oin(â al acestora. 

Articolul 27 
Prezentul acord poate .fi modţficaf prin acte adi{ionale aprobate de reprezenlan(ii legali ai 

păr{ilor acordului. fn cazul aderării unor noi membri la prezentul acord de cooperare, actele 
adiţionale pot .fi semnate de către aceştia şi de către membrii Consiliului Director al Filialei, 
după ob(inerea acordului (explicit sau tacit) al celorlalte entităfi aderente. 

Articolul 2 8 
(I) Calitatea unei entitâ(i publice locale de parte în pre::,entul acord poate înceta , În baw 
hotărârii consiliului local adoptate în acest sens, începând c11 data de J ianuarie a anului 
următor celui în care se comunică filialei hotărârea respect ivâ. 
(2) Hotărârea prevăzută la alin. (I) trebuie să .fie adoptată cu cel p11(in 60 de ::.ile înainte de 
~fârşitul anului bugetar. 
(3) Pc parcursul perioadei prevăzute la alin. (2) institu(ia p11blictt localâ respectiva poate re1•eni 
asupra op(iunii de încetare a calitâ{ii de parfe în prezentul acord. dar nu mai târziu de 60 de zile 
înainte de ,~fârşitul anului bugetar, caz în care aceasta frehuie sâ comunice filialei hotârârea 
consiliului local prin care abrogâ hotârârea prevâzută la alin. (I) . 

Articolul 29 

Capitolul IX 
Jii.,po ;,iţii.fi 11 a Ie 

(1) Anual. păr(ile prezentului acord se reunesc pentru: 
a) efectuarea analizei rezultatelor executării acordului şi aprobarea raportului anual de 

activitate; 
b) stabilireu de măsuri privind eficientizarea act ivită( ii de audit puhlic intern: 
c) aprobarea planului anual şi a celui nwltianual de a11dit public infern: 
d) stabilirea cotei-părţi unice lunare datorate de ins fifu(iile publice locale semnatare. 
(2) Măsurile prevâzute la alin. (I) lit. h)-d) se adoptă cel mai târziu În luna decemhrie a anului 
curent pentru anul următor. 
(3) Dezbaterile din reuniunile prevăzute la alin. ( I) se cuprind într-1111 proces-1·erhal şi se 
semnează de către reprezentan{ii legali prezenţi ai pâr(ilor semnatare ale prezent11l111 acord. 
(4) Măsurile prevăzute la alin. ( I) fit . b)-d) se adoplll cu votul majoritâ(ii repre~entanfilor le;?ali 
ai institu(iilor publice locale semnatare ale prezentului acord şi devin ohligatorii pentru toate 
păr(ile, inclusiv pentru insfilu{ii puh/ice locale care nu au fost reprezentate sau ai căror 
reprezentanţi legali au votat împotriva mâ.mrilor respective. 

Articolul 30 
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Prezentul acord, prin aci adi{ional: 
a) poate .fi mod[ficat numai cu acordul scris al tuturor pâr{ilor semnature ale acordului; 
b) se modţficâ oricând pe durata existentei sale. ca urmare a evenimentelor legislative 
intervenite asupra actelor normatil'e care au stat la baza adoptârii lui. 

Articolul 31 
Prezentul acord a.fost Încheiat în „„ exemplare. toate.fiind identic egale din punct de vedere 

juridic, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatarâ, astâzi. „„„„„. 20 „„„ . 

Semnăturile reprezentan{ilor pclr(ilor: 

PREŞEDINTELE 

FILIALEI JUDEŢENE VÂLCf.A A 

L.S. 
ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA 
Domnul Achim-Daniel BĂLUTĂ 
1. Semnătura Ţ 

2. Jnregistrat sub nr. 1 

L.S. ~.:..:________-+-------~ 
B.1. PRIMARUL comunei OTESANI 
Domnul OPRISOR MIRCEA 

I. Semnâtura \ 
2. Înre.!!istrat sub nr. 

B.I. PRIMARUL comunei 

L.S. 
Domnul/doamna 
I . Semnătura 
2. lnregistrat sub nr. 

---
B.J. PRIMARUL comunei 

L.S. 
Domnul/doamna 
I. Semnătura 
2. Înregistrat sub nr. __ c__. 

Otesani - 25 octombrie 2022 

PRESEDlNTE DE SEDINTA , CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

Ele11a-Eliodora BONDOC 
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PROCEDURI OBLIGATORJ/ ULTERIOARE ADOP TA R!I HOTA RARII CONSILIULUI LOCAL 
NR. 52125.10.20221 

El I Operat iun i efectuate 

@]I 
~==========:;:========================~ 

:::::=====~ 

[l Adoptarea hota.rarii')/-a fac ut cu majoritate o simpla o LJ absoluta o cahficattr 25.10.2022 

II] Comunicarea ca/re prinwr2) 

IIJ Comunicarea ca/re prefectul jude tulu/) 

(i]jAducerea la cunostinta publica"') +5
) 

[] Comunicarea, numai in cazul celei cu caracler individual"') +5
) 

EJ Hot ararea devine obligatorie6
) sau produce efecte juridice), 

d 
08.11.2022 

upa caz 

Se111nat11ra persoanei 
responsahile sa 
c'.fectue::e procedura 

Extrase din Ordonanla de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrat iv. cu 111odifh:arile 
si completarile ulterioare: 
1
) Art. 139 alin. (/): „Jn exercitarea atributiilor ce ii revin. consiliul local adopta hotarari, cu mqjoritate 

absoluta sau s impla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de lu prevederile alin. ( I), hotorarile privind dobandirea sau instrai11area dreptului de 
7roprietale in ca::ul bunurilor imobile se adopta de consiliu/ local cu majoritatea calificata dcifinita la art. 
5 Iii. dd) , de doua treimi din numarul consilierilor locali infu11ctie. „ 
2
) Art. 197 alin. (2): „ Hotararile consiliului local se comunica primarului. „ 

3
) Art. 197 alin. (1 ), adaptai: Secretarul general al comunei comunica hotararile consili11/11i local al 

comunei prefectului in cel mult 10 z ile lucra/oare de la datu adoptarii „. 
"')Art. 197 alin. (4): „ Hotararile „. se aduc la cunostinta publica si se co111unica. in co11ditiile lexii. prin 
grija secretarului general al comunei." 
5
) Art. 199 alin. (I) : „ Comunicarea hotarari/or „. cu caracter individual ca/re persoanele caro1·a li se 

adreseaza se.face i11 cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect. „ 

6
) Ari. 198 alin. (/) : „ Hotararile „ . cu caracter nornwt ii• devin obliKalorii de la data oducerii lor la 
cunost inta publica. „ 
7
) Art. 199 alin. (2): „ Hotararile „ . cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii 

catre persoanele carora li se adresea::a. „ 

1 Se cornpleteaza cu numaru! si anul hotararii consiliului local. 
2 Se bi.feaza tipul de majoritate cu care s-a adoptctl ho/ararea consiliului local. 
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