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NR.4995/19.11.2020 

REFERATDEAPROBARE 
La proiectul de hotarare privind insu~irea Acordu/ui de cooperare privind organizarea 

si exercitarea activitiiJii de audit public intern 

Prezentul referat de aprobare are la baza prevederile art. 6 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. c) 
~i alin. (2) ~i art. 31 alin. (1) ~i (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicata 2, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
reprezentand instrumentul de prezentare ~i motivare a proiectului Hotardrii Consiliului Local 
pentru fnsu,Jirea Acordului de cooperare privind organizarea $i exercitarea activitaJii de audit 
public intern. 

Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare ii constituie, cu precadere, necesitatea 
aducerii la indeplinire a prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, respectiv organizarea activitatii de audit public intern 
pentru comuna Reci, cu privire la formarea ~i utilizarea fondurilor publice ~i administrarea 
patrimoniului public ale acesteia. 

in urma analizei efectuate in comun de Ministerul Finantelor Publice ~i de Asociatia 
Comunelor din Romania s-a convenit ca cea mai economica, eficienta ~i eficace forma o 
reprezinta constituirea unui compartiment de audit public intern la nivelul Filialei Judetene 
Bra~ov a Asociatiei Comunelor din Romania, avand ca scop facilitarea asigurarii activitatii de 
audit public intern pentru mai multe comune, in temeiul unui acord de cooperare, prin relatii 
profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienta ~i colaborare 
pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activitati. 

Oat fiind faptul ca in structura funqionala a comunei nu putem cuprinde personalul de 
specialitate pentru realizarea activitatii de audit public intern ~i tinand seama de faptul ca 
obtinerea eficientei ~i eficacitatii serviciilor publice reprezinta o conditie esentiala a 
managementului fiecarei entitati publice, in acest caz, entitate publica fiind comuna, in calitatea 
acesteia de persoana juridica de drept public ~i, respectiv, de institutie publica local a, va propun 
proiectul hotararii, prevazut ca anexa Ia prezentul referat de aprobare. 

Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa, propun spre aprobare proiectul 
Hotardrii Consiliului Local pentru fnsu$irea Acordului de cooperare privind organizarea $i 
exercitarea activitaJii de audit public intern. 

PRIMAR, 
DOMBORA Lehel-Lajos 

JD~ 



ROMA.NIA 
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COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 4996/19.11.2020 

PROIECT DE ROTA.RA.RE 
privind insu~irea Acordului de cooperare privind organizarea 

~i exercitarea activitiiJii de audit public intern 

Tinand seama de faptul ca obtinerea eficientei $i eficacitatii serviciilor publice 
reprezinta o conditie esentiala a managementului fiecarei entitati publice, in acest caz, entitate 
publica fiind comuna, in calitatea acesteia de persoana juridica de drept public $i, respectiv, de 
institutie publica locala, 

apreciind oportunitatea unei cooperari intre comune pentru asigurarea serviciilor de 
audit public intern, respectand in acela$i timp independenta $i functiile specifice fiecareia dintre 
acestea, 

urmarind facilitarea asigurarii activitatii de audit public intern pentru mai multe 
comune, in temeiul unui acord de cooperare, prin relatii profesionale bazate pe criterii de 
legalitate, economicitate, eficacitate, eficienta $i colaborare pentru realizarea obiectivelor 
specifice acestei activitati, 

avand in vedere prevederile: 
a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 $i 

ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
b) Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile $i completarile 

ulterioare; 
c) art. 89 alin. (2)-(4) $i art. 129 alin. (2) lit. e) $i alin. (9) lit. c) din OUG nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare; 
d) art. 13 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 
e) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile $i completarile ulterioare; 
f) art. 942 $i urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii; 
g) Codului muncii; 
h) Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile $I 

completarile ulterioare; 
i) Codului de procedura civila; 
j) Hotararii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de 

serviciu, cu modificarile $i completarile ulterioare; 



k) Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prm Ordinul ministrului 
finantelor publice nr. 252/2004; 

I) HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru 
asigurarea functiei de audit public intern 

m) Statutului Asociatiei Comunelor din Romania, precum ~i de cele ale Statutului 
Filialei Judetene Bra~ov a Asociatiei Comunelor din Romania; 

n) Hotararii Consiliului Local nr. 43/2019 privind aderarea comunei Reci la Asociatia 
Comunelor din Romania, 

luand act de : 
a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comune1, 1n calitatea sa de 

initiator, inregistrat sub nr. 4995/19 .11.2020; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, inregistrat sub nr. 4997/19.11.2020; 
c) precum ~i de avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local , 

in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), precum ~i ale art. 196 alin. (1) lit. a), din OUG 
nr. 59/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REC/ adopta prezenta hotarare. 

Art. 1. - (1) Se insu~e~te modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea 
-5i exercitarea activita/ii de audit public intern, potrivit anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

(2) Obligatiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevazut la alin. (]), pe 
intreaga durata de existenta a acestuia, se suporta din bugetul local al comunei Reci 

Art. 2. - Prezenta hotarare se aduce la indeplinire de catre primarul comunei Reci 

Art. 3. - Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, in termenul prevazut de lege, primarului comunei, Prefectului Judetului 
Covasna ~i Filialei Judetene Bra~ov a Asociatiei Comunelor din Romania ~i se aduce la 
cuno~tinta publica prin publicarea pe pagina de internet: www.reci.ro. 

Initiator, 
Primar 

DOMBORA Lehel-Lajos 

jo,J-

Avizat pentru legalitate 

Data..\.~ :.).\ : . .'i .. ~.1.~ 
Secretar genew::unel 



ROMANIA 
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COMUNA RECI 
PRIMAR 

NR. 4997 /l 9.11.2020 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotarare privind insu~irea Acordului de cooperare privind organizarea 

$i exercitarea adivitiiJii de audit public intern 

Prezentul raport are la baza prevederile art. 136, din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, reprezentand instrumentul de prezentare 
~i motivare a proiectului Hotardrii Consiliului Local pentru fnsu$irea Acordului de cooperare 
privind organizarea $i exercitarea activitaJii de audit public intern. 

Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare ii constituie, cu precadere, necesitatea 
aducerii la indeplinire a prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, respectiv organizarea activitatii de audit public intern 
pentru comuna Reci, cu privire la formarea ~i utilizarea fondurilor publice ~i administrarea 
patrimoniului public ale acesteia. 

Oat fiind faptul ca in structura functionala a comunei nu putem cuprinde personalul de 
specialitate pentru realizarea activitatii de audit public intern ~i tinand seama de faptul ca 
obtinerea eficientei ~i eficacitatii serviciilor publice reprezinta o conditie esentiala a 
managementului fiecarei entitati publice, in acest caz, entitate publica fiind comuna, in calitatea 
acesteia de persoana juridica de drept public ~i , respectiv, de institutie publica locala, va propun 
proiectul hotararii, prevazut ca anexa la prezentul referat de aprobare. 

Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa, se emite prezentul 

RAPORT FAVORABIL. 

Consilier 
Pap Reka 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finanJe, agricultura, 
gospodarire comunala, protecJia mediului, comerJ $i turism 

Nr.50~8 / ~5.\\. ~~C, 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotiiriire privindinsu~irea Acordului de cooperare privind organizarea 

$i exercitarea adivitiijii de audit public intern 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 25 noiembrie 2020, a 
analizat proiectul de hotarare susmentionat, a constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in 
prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in referatul de 
aprobare. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, ~i se incadreaza in prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare ~i propunem 
adoptarea hotararii in forma eliberata. 
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ROMANIA 

JUDEJUL COV ASNA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, administrarea 
domeniului public ~i privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii publice 

si a drepturilor cetatenilor 
Nr. 60~ \ ~5. H. ao~o 

RAPORT DE A VIZARE 
asupra proiectului de hotiirare privindinsu~irea Acordului de cooperare privind organizarea 

$i exercitarea adivitiijii de audit public intern 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 25 noiembrie 2020, a 
analizat proiectul de hotarare, privind insu~irea Acordului de cooperare privind organizarea $i 
exercitarea activitiijii de audit public intern 

in urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul 
de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este 
utila ~i oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din 
domeniu, in baza art.125 alin.(l) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

AVIZEAZA FAVORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRESEDINTE 

M6U Salldor 

SECRETAR 

Borb~ nO 
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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i protectie sociala, 
activitati social - culturale, culte ~i protectia copiilor 

Nr. 5lO\) as.\\. ~o~o 

RAPORT DE A VIZARE 
asupra proiectului de hotariire privind insu~irea Acordului de cooperare privind organizarea 

$i exercitarea adivitiiJii de audit public intern 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 25 noiembrie 2020, a 
analizat proiectul de hotarare, privind insu~irea Acordului de cooperare privind organizarea # 
exercitarea activitiiJii de audit public intern 

in urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul 
de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor legate din domeniu. 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este 
utila ~i oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din 
domeniu, in baza art.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

AVIZEAZA. FAVORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRESEDINTE 
Veres Istvan 

vt-
SECRETAR 
Bukur Istvan 

~ / 


