
ROMAN/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

PROIECT DE HOTARARE NR. !)l, . 
PRIVITOR LA: lnsuşirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeţeană Vâlcea a 

Asociaţiei Comunelo'r din România privind organizarea şi exercitarea 
activităţii de audit public intern. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta,ordinara,publica, pe 

data de ,la care participa un numar de __ consilieri, din totalul de 11 consilieri in 

.functie ai Consiliului local; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fos t ales presedinte de sedinta d-l 
consilier ........................... , ales in sedinta de consiliu din data de ........ ....... ; 

Luand in dezbatere: 
-re.feratul de aprobare, inregistrat la nr. din si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea.primarul comunei,cu privire la insuşirea Acordului de 
cooperare cu Filiala Judeţeană Vâlcea a Asocia/iei Comunelor din România privind organizarea şi 
exercitarea activităţii de audit public intern. 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul 
Va/cea, inregistrat la nr. din ____ _ 

- Avizul Comisiei Administra/ie Publica Juridica, inregistrat la nr.__ din si 
Avi::ul Comisiei lnvatamant, Cultura, Protectie Sociala, inregistrat la nr. __ _ 

din ,prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare informa si continutul initiat 
de primar; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare,intocmit de 
secretarul general al comunei, inregistrat la nr. din _ _ _ _ _ 

Văzând că s-au respectat principiile transparen/ei în procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform Legii nr. 5212003 privind transparen/a decizională in administraţia 

publică; 

În conformitate cu prevederile: 

a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 oclombrie 1985 şi 

ratţficată prin Legea nr.19911997; 

b) Art. 12, alin (5) al Legii nr. 67212002 privind auditul public intern. republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

c) Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 
25212004; 

d) Art. 24 şi art. 35 alin. (6) din Legea nr. 27312006 privind f inan(ele publice locale. cu 
modţficările şi completările ulterioare; 

e) Titlului 11, Cap I „ Contractul" din legea nr. 28712009 privind Codul Civil, republicată. cu 
modificările şi completările ulterioare; 

j) Art. 86 alin (1) , art. 89 alin (3), art. 129 alin (1) şi (1-1) , art. 136 şi ari. 1-10 alin (/) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ cu mod(ficările şi 

completările ulterioare; 

g) legii nr. 5312003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul I: 



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

Judetene Vâlcea a Asociatiei comunelor din România; 
' ' 

i) Hotărârea Consiliului Local nr. __ / privind aderarea comunei OtesaniJudeful 

Vâlcea la Asociaţia Comunelor din România; 

j) Hotărârii Consiliului Local al comunei Otesani nr ......... ./.. .octombrie 2022 privind 

aderarea comunei la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Judefene Vâlcea a ACoR; 
Jn temeiul art.139. alin.(l). si art.196. a!in.(l). lit.(a) . din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr.5712019 privind Codul administrativ.cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 

..... . voturi "pentru ", ..... voturi ·· impotriva ", ...... voturi " abtineri " din totalul de . .. . . .. . voturi 

exprimate, adopta urmatoarea 

HO TARARE 

Art. I. - (1) Se insuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi 

exercitarea activităţii de audit public intern, potrivii anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. ( I ) pe întreaga 

durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei Otesani,judetul Vâlcea. 
Art.2.- Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin 

intermediul Compartimentului Contabilitate şi Compartimentului Juridic.resurse umane si relatii cu 
publicul, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Jnstitufiei 
Prefectului - jude/ul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei 
Otesani, compartimentelor responsabile cu punerea în executare, Filialei Judeţene Vâlcea a Asociaţiei 
Comunelor din România, şi aducerea la cunoştinfă publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi 
pe pagina de internet www.otesani.ro. 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Mircea OPRISOR. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANJ, 

Elena-Eliodora BONDOC. 



Nr. 74 din 06.09.2022 

MODEL - CADRU 

ACORD DE COOPERARE 

pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern 

Încheiat astăzi, ........... 2022 

Preambul 

Objinerea eficienfei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie esen(ială a 

managementului fiecărei entităfi publice, iar cooperarea În asigurarea serviciilor de audit intern 

reprezintă o oportunitate În atingerea acestui deziderat, respectând În acelaşi timp independen(u 

şifunc/iile specificefiecăreia dintre entităfi. 

Scopul acordului de cooperare este de a facilita asigurarea serviciilor de audit intern 

pentru fiecare entitate publică participantă la acord, urmărindu-se crearea unei rela(ii 

profesionale de cooperare pentru minimizarea eforturilor umane, materiale şi .financiare şi 

maximizarea aportului activităţii de audit la realizarea obiectivelor entităţii. 

În baza acordului de cooperare entităf ile participante se angajează la o colaborare pe 

termen lung care să asigure o mai mare sustenabilitate şi coerenfă În realizarea activită/ilor de 

audit intern. 

Prezentul acord de cooperare funcţionează pe baza unui set de reguli stabilite de comun 

acord, aprobate de reprezentan{ii legali ai entităf ilor publice participante la acord şi prevăzute 

în con/inului său. 

Articolul I 

Capitolul I 

Părţile semnatare 

Pi'tr{ile prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, sunt: 

A. Filiala Judeţeană Vâlcea a Asociaţiei Comunelor din România - denumit(/ În continuare 

Filială, În calitate de enlitare organizuloare a auditului public intern pentru comunele prevazute 

la litera B, cu sediul s.xial i'n comunu Vaideeni, satul Vaideeni. codul de înregistrare fiscală 

25206031, cont bancar R04-ICECEBV0030RON0904692 deschis la CEC BANK Horezu, 

reprezentată prin domnul Achim Daniel BĂLUŢĂ, Primarul Comunei Vaideeni. care 

îndeplineşte jimcţia de preşedinte al Filiale i. în baza prevederilor Ordonanţei de Urgen{ă nr. 
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5712019 privind Codul Administrativ, art. 86, alin(!), lit. a), art. 89, alin. (3) , art. 129. alin (2). 

lit. e), alin. (9), fit. a), a legislaţiei privind auditul public intern respectiv: Legea 67212002, H. G. 

118312012, H G. 108612013 cu modţficările si completările ulterioare; 

şi 

B. Entităţile publice locale şi subordonatele care coopereazâ în vederea .finanfărh şi realizării În 

comun a obiectivelor aferente activităţii de audit public intern, respectiv: 

B.J. Comuna OTESANI, cu sediul in Comuna Otesani, judeţul Vâlcea, Cod unic de identţficare 

2541533, reprezentatâ prin domnul OPRJSOR MJRCEA, având .func(ia de primar, (prin 

Hotărârea nr. I adoptată de Consiliul Local al localităjii menţionate. s-a 
-------

însuşit acordul de cooperare), in calitate de participantă la acordul de cooperare, 

B.2. Comuna 

identificare 

-----, cu sediul in _______ , judeţul Vâlcea, Cod unic de 

______ .. reprezentată prin domnul/doamna 

având funcţia de primar, (prin Hotărârea nr. / _______ adoptată de Consiliul Local 

al localităJii menţionate, s-a însuşit acordul de cooperare), in calitate de participantă la acordul 

de cooperare, 

B.3. Comuna 

identificare 

-----, cu sediul În -------~' judeţul Vâlcea, Cod unic de 

-----~' reprezentată prin domnul/doamna 

având funcţia de primar, (prin Hotărârea nr. _ _ / _____ adoptată de Consiliul local 

al localilăf ii menjionate, s-a însuşit acordul de cooperare) , în calitate de participantă la acordul 

de cooperare, 

B.4 ..... . 

Capitolul I/ 

Obiectul acordului de cooperare 

Articolul 2 

Obiectul prezentului acord îl constituie cooperarea entităjilor publice locale semnatare, prin 

reprezentanţii legali, în vederea organizării şi exercitării funcf iei de audit intern În cadrul 

acestora, în conformitate cu prevederile legale. 

Articolul 3 

Prezentul acord stabileşte: 

a) drepturile şi obligaţiile părfilor în organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern: 

b) atribuf iile structurii de audit public intern; 
2 
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c) obligafiile financiare ale instituţiilor publice locale semnatare; 

d) obligativitatea corifidenţialităţii datelor şi a informa/ii/or în posesia cărora intră oricare 

dintre persoanele implicate în acest proces. 

Articolul 4 

Părfile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului şi se obligă să 

acfioneze consecvent pentru respectarea lor, sub forma: 

a) menţinerii autonomiei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei instituţii publice locale 

semnatare; 

b) îmbinării în mod echitabil a nevoilor cu resursele disponibile între părf ile semnatare; 

c) respectării reciproce a confidenţialităţii în desfăşurarea activităţilor de audit public intern şi 

raportarea rezultatelor acestora; 

d) respectării cadrului legal, metodologic şi procedural, specţfic activităţii de audit public 

intern. 

Articolul 5 

Capitolul III 

Drepturile şi obligaţiile piirţilor În org{lnizarea şi exercitarea 

activitiifii de {IUdit public intern 

Filiala Judefeană Vâlcea a Asociaţiei Comunelor din România, în calitate de entitate 

organizatoare şi de angajator, îşi asumă următoarele obliga/ii: 

a) să constituie o structură de audit public intern, dimensionată cun un număr de 15 posturi, 

astfel încât să asigure realizarea activităf ii de audit public intern la toate instituţiile publice 

locale cuprinse în acord, dar nu mai puţin de 9 angajaţi cu normă întreagă; 

b) să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execut iei bugetare, respectiv 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor prevăzute la art. 1-1, să întocmească şi 

să depună declarafiile privind impozitele şi contribujiile aferente drepturilor de personal, 

precum şi pe cele specifice angajatorului, potrivit legii; 

c) să asigure incăperile necesare şi adecvate pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

structurii de audit public intern; 

d) să asigure procesul de selectare şi angajare a personalului din structura de audit puhlic 

intern; 

e) să asigure condiţiile necesare realizării competen(efor privind auditul public intern, 

plunţ(icate în conformitate cu normele generale de audit: 
3 
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j) să asigure condiţiile necesare pregătirii profesionale a auditorilor la nivelul cerinţelor 

stabilite prin normele metodologice specifice instituţiilor publice locale: 

g) să respecte cadrul legal, metodologic şi procedural, specific activităţii de audit public intern; 

Iz) să conducă şi să ţină evidenţa cheltuielilor ocazionate de înf/Jn(area, organizarea şi 

funcfionarea structurii de audit public intern şi a decontării acestor cheltuieli Între filiale/ şi 

instituf iile publice locale semnatare; 

i) să publice trimestrial şi anual pe site-ul propriu de internei cheltuielile ocazionate de 

i'!fiinţarea, organizarea şi funcţionarea structurii de audil public intern: situaţiile financiare 

respective se transmit fn format electronic către Ministerul Dezvoltării, lucrărilor Publice şi 

Administraţiei precum şi către Ministerul Finanfelor Publice, În termenul legal de la întocmire; 

j) să stabilească indicatorii de performanfă privind exercitarea activităţii de audit public intern: 

k) să calculeze şi să raporteze anual indicatorii de pe1:formanţă privind exercitarea activilăf ii de 

audit public intern; 

I) să realizeze şi să publice un raport anual referitor la activităţile implementate, cheltuielile 

efectuate, managementul resurselor umane, rezultatele obf inute, indicatorii de performan(ă in 

exercitarea activităfii de audit public intern; raportul se aprobă de către structurile de 

conducere ale filialei până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se 

intocmeşte raportul şi se publică, în termen de 5 zile de la aprobare, pe site-ul propriu de 

internet şi la avizierul de la sediul filialei ; 

m) să întocmească planul anual, respectiv multianual de activitate (detaliai pentru anul urmâtvr 

şi orientativ pe urmâtorii 3 ani); planul se aprobă de către structurile de conducere ale filialei 

până la data de 30 noiembrie a anului anterior şi se publică, în termen de 5 zile de la aprobare, 

pe sile-ul propriu de internet şi la avizierul de la sediulfllialei/asocia(iei: 

n) să elaboreze şi să supună aprobării metodologia de organizare a activilâjii de audil public 

intern, in termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord: 

o) să convoace anual sau ori de câte ori consideră necesar reprezentanţii legali ai instituţiilor 

publice locale semnatare ale prezentului acord 

Artico/11/ 6 

Entităţile publice locale semnatare ale prezentului acord au următoarele drepturi: 

a) să propună unele obiective de audit public intern, specţfice acestor unittifi administraliv

teritoriale, În vederea cuprinderii acestora în planurile multianuale de audit public intern; 

4 
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b) să solicite şi să beneficieze de servicii de audit public intern pentru îmbunătăf irea efi.cienfei şi 

eficacităfii sistemului de management şi control intern care să asigure atingerea obiectivelor 

instituţiilor publice locale; 

c) să.fie informate, în mod exclusiv şi operativ, asupra problemelor şi iregularită{ilor constatate 

cu ocazia competenţelor privind misiunile de audit efectuate; 

d) să primească în mod exclusiv rapoartele de audit public intern care sunt întocmite, ca urmare 

a competenţelor privind misiunile de audit realizate la propria instituf ie publică locală: 

e) să hotărască independent asupra acf iunilor necesare implementării recomandărilor.formulate 

în baza competenfelor privind audit public intern realizate,· 

f) să revoce unilateral prezentul acord, /n condiţiile prezentului document. 

Articolul 7 

Entităţile publice locale semnatare ale prezentului acord au următoarele obligatii: 

a) să respecte metodologia de audit public intern, respectiv documentarea temeinică, 

participarea la şedinfe, analiza şi avizarea documentelor procedurale elaborate, şi să furnizeze, 

în scris sau verbal, informajiile solicitate; 

b) să asigure accesul la date, informaţii şi documente, În vederea atingerii obiectivelor 

competenţei privind auditul public intern ,· 

c) să asigure logistica necesară desfăşurării competenţei privind audil public intern. respectiv 

încăperi adecvate, acces la sistemele de comunicaţii şi tehnologia informaţiilor, furnituri de 

birou. precum şi alte mijloace materiale utile; 

d) să acorde sprijin structurii de audit public intern în realizarea sarcinilor acesteia,· 

e) să elaboreze şi să transmită structurii de audit public intern planurile de acţiune necesare 

implementării recomandărilor însuşite ; 

f) să informeze structura de audit public intern cu privire la modul de transpunere in practică a 

recomandărilor cuprinse în rapoartele de audit,· 

g) să .furnizeze informaţiile solicitate în vederea pregătirii şi exercitarea competenţe/or privind 

auditul public intern; 

h) să estimeze costurile necesare realizării compelenfelor privind audit public intern solicitate în 

cursul exerci{iului .financiar, să prevadâ aceste angajamente în bugetul local şi să vireze in 

contul.filialei cota-parte unică de cheltuieli stabilită,· 

i) să participe la convocările prevăzute la art. 5 lit. o). 

5 
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Capitolul IV 

Atribuţiile structurii de (tudit public intern 

Structura de auditpublic intern se constituie distinct în subordinea preşedintelui filialei. 

Articolul 9 

Atribuţiile structurii de audit public intern sunt: 

a) elaborează normele metodologice specţfice privind exercitarea activităfii de audit public 

intern, aprobate de reprezentanţii legali ai tuturor instituţiilor publice locale semnatare şi 

avizate pentru conformitate; 

b) elaborează, în cooperare cu fiecare reprezentant legal al institu/iei publice locale semnatare. 

proiectul planului anual şi multianual de audit public intern pentru fiecare institu(ie publică 

locală semnatară, de regulă, pe o perioadă de 4 ani, şi pe baza acestora se centralizeazâ în 

planul anual, respectiv în planul multianual de audil public intern al activităf ii de audit 

constituite la nivelul filialei după caz; 

c) efectuează activităji de audit public intern, conform prevederilor legale in vigoare: 

d) raportează periodic reprezentantului legal al instituţiei publice locale asupra cvnstatilrilor. 

concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit public intern; 

e) elaborează raportul anual al activită{ii de audit public intern: 

j) în cazul identificării unor nereguli sau posibile prejudicii, raportează imediat autorităjilor 

administraţiei publice locale respective; 

g) asigură confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor rezultate in urma activită/ilor de audit 

public intern desfăşurate; 

Iz) sprijină instituţiile publice locale semnatare să răspundă solicitărilor organelor abilitate în 

timpul controalelor. 

Articolul 1 O 

Planificarea şi efectuarea competenţelor privind auditul public intern se realizează în mod 

echitabil pentru toate entităţile publice locale semnatare ale prezentului acord, în funcţie de 

competenţele solicitate şi de resursele disponibile. 

Articolul 11 

Structura de audit public infern asigură efectuarea competenjelor privind audit public intern, 

conform legii şi prevăzute în planurile de audit pentru.fiecare instituf ie publiâi focală semnalară 

6 
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a prezentului acord şi.formulează concluzii şi recomandări pentru îmbunătăţirea activităţilor fn 

acest domeniu. 

Capitolu/V 

Drepturile şi obligaţiile financiare ale plir(ilor 

Articolul 12 

În vederea realizării în comun a activităţii de audit public intern, părţile susţin financiar 

înfiinţarea, organizarea şi .funcţionarea structurii de audit public intern. 

Articolul 13 

(1) Organizarea şi exercitarea în concret a activităţii de audit public intern pentru instituţiile 

publice locale semnatare şi asi~urarea evidenfelor privind activilăfile desfăşurate, precum şi 

costurile aferente acestora sunt în responsabilitatea filialei, în calitate de entitate organizatoare. 

(2) Finanfarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin plata cotei-părţi 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 înfi.in/area, organizarea şi.func/ionarea structurilor de audit public 

intern se finanf ează prin contribufia din bugetul entităţilor publice locale semnatare. 

(2) Cota-parte unică din cheltuielile determinate de func/ionarea structurilor de audit public 

intern ce revine fiecărei unităţi administrativ-teritoriale semnatare trebuie să fie mai mică decât 

~"""'\ cheltuielile ocazionate p entru prestarea aceleiaşi activilăfi de către fiecare institu{ie publică 

locală în parte, cu re!)pectarea principii/or de eficienf ă, eficacitate ş i economicitate. 

(3) Cota-parte unică a fiecărei institufii publice locale, plătibilă lunar în contul filialei pentru 

luna următoare, se stabileşte înainte de începerea anului financiar, în baza fundamentărilor 

făcute de reprezentan/ii legali ai instiruţiilor publice locale semnatare. 

(4) Nivelul cotei-părţi unice: 

a) se stabileşte pentru o lună şi nu poate fi fracţionat; 

b) se rotunjeşte la JO lei in.favoareafilialei; 

c) va respecta principiile de eficienţă, eficacitate şi economicitate, prevăzute la art. 24 alin. (] " !) 

din Legea nr. 27 3/200Q, cu modificările şi comple tările ulterioare. 
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Articolul 15 

Dln 10 m•I 2008, A.C o .. tt. ••t~ ••mhr"· •I r:cuu.Ulu~;uJ C<trnvn•hH •' A•9liurtlfor dhs l!utop• 
Dln J ducolf'!brht 2{109it A.C9.ft. •-He m•mbru •I HALA.S 

Oltt: :14 ft\1tl 2013, A.Co -..·lt. tl'tl f'il'_Ul\i cu CALM oo-stlOSI• C . A ~ L.-ll.A.M „ ... 

r.u~:ntLlt J?ll)EŢE:llRl\ VfU.CEll 
l't lt30C3l'[Ţ.:IE:J ~enmRE.L0R D:JR H.0MitR:Jl't 

Flllala 111 dobândit por•OW'•allt.at• f"..trl dlcâ. tn d•la de "ta f"ebn.t•rte 2009 
- . 

CREZUL NOSTRU : ZESTREA SA.TULUi, TEMELIA-STATULUI 

(1) fn cazul realizării activităţii de audit public intern prin intermediul filialei, unităţile 

administrativ-teritoriale semnatare achită cota-parte unică, pe întreaga durată de existenţă a 

prezentului acord, după cum urmează: 

a) până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a ,fiecărei luni pentru luna următoare; 

b) ca excepfie de la prevederile lit. a). pentru perioada cuprinsă între data semnării prezentului 

acord şi sfârşitul lunii respective, în termen de 1 O zile lucrătoare de la data semnării. 

(2) Pentru neplata la termen a obligaţiilor ce le revin, potrivit alin. (1) , unită(ile administrativ

teritoriale semnatare datorează majori1ri de întârziere calculate pentru fiecare lună sau fracţie 

de lună de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 

stingerii sumei datorate, inclusiv. 

(3) Nivelul majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligaţiile fiscale cuvenite bugetelor 

locale. 

(4) În cazul în care instituţia publică locală semnatară nu achită cota-parte unică la termenele 

prevăzute la alin. (1), filiala înaintează o notificare către institut ia publică locală respectivă, 

aceasta constituind titlu executoriu, fără îndeplinirea niciunei alte proceduri. 

(5) Filiala Judeţeană Vâlcea a Asociaţiei Comunelor din România îşi rezervă dreptul de a nu 

pune la dispozifie documentele rezultate în urma efectuării misiunii de audit entităţilor publice 

auditate, semnatare ale acordului de cooperare în vederea organizării şi exercitării funcţiei de 

audit intern, în cazul neîndeplinirii de către acestea din urmă a obligaţiei privind plata la termen 

a cotei-părţi unice lunare către filială, respectiv, a cotizaţiilor anuale datorate Filialei şi 

Asociaţiei, în cuantumurile stabilite de către Adunarea Generală. 

Capitolul VI 

Clauze de c01~fide11ţiafitate şi i11compatihilitate 

Articofu/ 16 

Jnforma{iile, datele şi documentele utilizate de auditori în cadrul desfâşurării competenţelor 

privind auditul public intern sunt confidenţiale con.forrn prevederilor legale. 

Articolul I 7 

Documentele privind misiunile de audit, inclusiv raportul de audit public intern, sunt 

comunicate şi puse la dispoziţia exclusivă a reprezentanf ilor legali ai institufiilor publice locale 

afiliate. 
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Articolu/ 18 

Dtn 10 iwftl 20CUI:, A.C• - •· o•l• f'O•fllbtu atf Co-as.ltlutut Co'"un•tor tl A•glun:Uar cOa t!.utc•P• 
Oln 1 d•c eMbrlo 2C09, A.Co,ft. •st• f'IU•"'tnu al NALAS 

Oln a.a mal t01.3, A.Co.a. Im r•un• cu CALM COA&tftale c . A..L.R.R . M 

r.l.L3ltLl\'. lW.H!ŢEl\'.RR VfiLCEl\'. 
l\'. l\'.80C:Jl!t.Ţ3E:J' e.emtiRE.l:.0R ll:JR RemltRl'l\'. 

l•I• a dobAndH ~r.uonallit.att• Ju••Jdfc:A f• data da 18 -rebr'u•rt• 200 
~ ~ „ 

U Ul 

Prin clauza de confidenţialitate părţile semnatare ale prezentului acord convin ca, pe toată 

durata acestuia, dar şi după încetarea lui, să nu solicite de la personalul structurii de audit 

public intern date sau informa/ii care privesc oricare dintre celelalte instituţii publice locale 

implicate în acţiunea de cooperare şi de care acesta a luat cunoştintă în timpul exercitării 

competenjelor privind auditul public intern. 

Articolu/ I 9 

Auditorii interni asigură confidenjialitateu datelor, a informa{iilor ş i a documentelor între 

instituţiile publice locale semnatare ale prezentului acord. 

Articolul 20 

Divulgarea unor date, informaţii sau documente de natură să aducă prejudicii instituţiilor 

publice locale semnatare ale prezentului acord se sancţionează potrivit legisla/iei în vigoare. 

Capitolul VIJ 

Fmta majoră şi litigiile 

Articolul 21 

(1) Niciuna dintre părţile prezentului acord nu răspunde de neexecuturea sau executarea 

necorespunzătoare a obliga/ii/or asumate, dacă acestea sunt urmare a unui caz defor{ă majoră. 

(2) Forja majoră constituie un obstacol de neîrifi·ânt ş i inevitabil şi provoacă imposibilitatea 

absolută de executare, fiind imprevizibilă; sunt considerate caz de forfă majoră, în sensul 

prezentului acord, împrejurări ca: război, revolujie, cutremur, marile inundaJii. 

Articolul 22 

Nu se consideră caz de for fă majoră acel eveniment care îndeplineşte cumulativ condif iile: 

a) nu este adus la cunoştinţa părţilor semnatare ale prezentului acord, în cel mult 5 zile 

lucrătoare de la producere; 

b) există indicii că nu sunt luate toate măsurile posibile în vederea reducerii consecinţelor 

acestuia. 

Articolul 23 

Orice neînţelegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului acord este 

soluţionată de părţile semnatare pe cale amiahilă. 
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Articolu/ 24 

Ofn 10 m•I 2001, A.Co.fi:. ••l• nie•bru 11:1 CottaUhthd Com„tJclor •I ••ahutltor: din E.uropa 
Dln 7 ••c•Wtbri• 20.J.>f, A.Co.lt. •st• membrw al tlALAS 

OIJt 24 rn•I 2013, A.Co.„. '"' l"•uni cu CALM oo•atltal• C . A.L.ll.R.M 

: . -
~ltl•t• • dob&ndlt; •raonalU•t• Uf"ldlcA •• d•I• d• 18 f'•bru•rl• 2008 

;; „ „ 

În cazul în care soluţionarea neîn/elegerii pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul dintre 

părfile semnatare ale prezentului acord se solu/ionează de către instanţele de judecată 

competente, potrivit legii. 

Capitolul VIII 

Durata şi desftinfarea acordului de cooperare 

Articolul 25 

Prezentul acord se încheie pe o durată nedeterminată şi intră în vigoare de la data semnării 

lui de către reprezentanţii legali ai păr/ilar semnatare, urmând să fie pus în aplicare începând cu 

data de 01.01.2023. 

Articolul 26 

Modificarea sau desfiinţarea prezentului acord în cursul executării lui se poate face numai 

pentru motive obiective, întemeiate şi neimputabile păr/ilar, prin acordul de voinfă al acestora. 

Articolul 27 

Prezentul acord poate fi modţficat prin acte adifionale aprobate de reprezentanfii legali ai 

părţilor acordului. În 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 obţinerea acordului (explicit sau tacit) al celorlalte entităţi aderente. 

Articolul 28 

(1) Calitatea unei entităţi publice locale de parte în prezentul acord poate înceta, în baza 

hotărârii consiliului local adoptate în acest sens, începând cu data de J ianuarie a anului 

următor celui în care se comunică filialei hotărârea respectivă. 

(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie adoptată cu cel puf in 60 de zile înainte de 

sfârşitul anului bugetar. 

(3) Pe parcursul perioadei prevâzute la alin. (2) instituf ia publică localâ respectivă poale reveni 

asupra opţiunii de încetare a calităţii de parte în prezentul acord, dar nu mai târziu de 60 de zile 

înainte de sfârşitul anului bugetar, caz în care aceasta trebuie să comunice filialei hotărârea 

consiliului local prin care abrogă hotărârea prevăzută la afin. ( l ). 
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Articolul 29 

Din 1 0 mal ~008, A..C4,a. •• l• m•t~Htd U ltl <.:o„„Ut u fuf ComMn••of ,1 R•ghutllor. cfitJ e.u r npa 
O&n 7 d•c..i•1"brh· l()09, A~Co.lt. •st• m•rnbrv •I NALAS 

Oln 2.C tnal a-013, A.('o.n. lnt r111i'unA c111 CAL.M coAstlt&ife <:.A.L.R.lt.M - -
:tr:JJ.ll'~ll lIDJEŢ'E1IR VltLC!E1I 

n lt3ee:rlf.Tll::J eemtIR~aR D:JR RemA:Ran: 
""'""" F lll• I • a ctob6odit. hO.t<'G>anr».f.iltatt:• fu.-ldtc• la d•t • d o 18 'f•br<u • r•• 2009 

CREZUL NOSTRU : ZE.ST'REASATl.JL.UI, TEMeL tASTATULUI 

Capitolu/ IX 

Dfapoziţii finale 

(1) Anual, părţile prezentului acord se reunesc pentru:. 

a) efectuarea analizei rezultatelor executării acordului şi aprobarea raportului anual de 

activitate; 

b) stabilirea de măsuri privind eficientizarea activităţii de audit public intern; 

c) aprobarea planului anual şi a celui multianual de audit public intern; 

d) stabilirea cotei-părţi unice lunare datorate de instituţiile publice locale semnatare. 

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) fit. b}-d) .s·e adoptă cel mai târziu fn luna decembrie a anului 

curent pentru anul următor. 

(3) Dezbaterile din reuniunile prevăzute la alin. (1) se cuprind într-un proces-verbal şi se 

semnează de către reprezentanţii legali prezenţi ai părţilor semnatare ale prezentului acord. 

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se adoptă cu votul majorită{ii reprezentanfilor legali 

ai instituţii/or publice locale semnatare ale prezentului acord şi devin obligatorii pentru toate 

pârţile, inclusiv pentru instituţii publice locale care nu au fost reprezentate sau ai câror 

reprezentanţi legali au votat împotriva măsurilor respective. 

Articolul 30 

Prezentul acord, prin act adiţionat: 

a) poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor pârţilor semnatare ale acordului; 

b) se modifică oricând pe durata existenţei sale, ca urmare a evenimentelor legislative 

intervenite asupra actelor normative care au stat la baza adoptării 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 „„ . . . 

L.S. 

Semnăturile reprezentanţilor păr{ilor: 

PREŞEDIN1ELE 

FILIALEI JUDEŢENE VÂLCEA A 

ASOCIA71EI COMUNELOR DIN ROMÂNIA 
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L.S. 

L.S. 

L.S. 

Oln 10 1wal 2008, A . Co . li:. „.t. ta•ftlbru al CcnuUluJul Conuuelor •I ••ahutlfar dtn E.urop• 
,Otn J il•o•"'brh 2ao~·, .\ . e~.tt. ••t• rW•mbrw al NALA• 

Dhs IA. M•I l0'1 3, A.Co .R. hh r•"h' cla CALMi coA•tltal• C . A. t..~ ll.R .M ' „ 
r.u.:nt.Llt· JtlllE.ŢE.ltRR V1tL.CE1t. 

lt 1t.~0C:J1t.ŢR:J eem?fRE.L0R D:IR R0M1tR:Jlt 
Flll•I• • dobAndlC. •r•onallt.•t• JurJdlc• I• d•t• d• 'f• f'ebruart• 2008 

CREZUL NOS'l~RU : ZESTREA $,6t..TULUI, TEME"LIA STATULUI 

Domnul Achim-Daniel BĂLUŢĂ 

1. Semnătura 

2. Jnregistrat sub nr. 

B.1. PRIMARUL comunei 

Domnul/doamna 

I. Semnătura 

2. Înregistrat sub nr. 

B.1. PRIMARUL comunei 

Domnul/doamna 

I . Semnătura 

2. Înregistrat sub nr. 

B.J. PR/Jl1ARUL comunei 

Domnul/doamna 

1. Semnătura 

2. lnregistrat suh nr. 

I .l........ _____ 

--

INITIATOR, 

PRIMAR, 

Mircea OPRISOR. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

Elena-Eliodora BONDOC. 
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