ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
HOTĂRÂREA
Nr. 60/2016
privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii
de audit public intern
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data
de 26.10.2016 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată,
Având în vedere Proiectul de hotărâre, iniţiat de primarul comunei Orlat privind
însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public
intern precum şi raportul de specialitate privind însuşirea Acordului de cooperare privind
organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern
Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice
reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz entitate
publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv ,
de instituţie publică locală
Apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de
audit public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia
dintre acestea;
Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe
comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţiile profesionale bazate pe criterii de
legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor
specifice acestei activităţi;
În conformitate cu prevederile:
- Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi
ratificată prin Legea nr.199/1997;
- Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul Ministrului
finanţelor publice nr.252/2004;
- Art.13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Art. 24 şi 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Titlul II, Cap I "Contractul" din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi
completările ulterioare, Codului de procedură civilă;
- Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale statutului Filialei
Judeţene Sibiu a Asociaţiei comunelor din România;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orlat nr 63 / 30.11.2006 privind aderarea
comunei Orlat la Asociaţia Comunelor din România.
Văzând avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii
deliberative din Comuna Orlat ,
În temeiul art.11 alin. (4), art. 36 alin. 1, alin. (2) lit."e" şi alin. (7) lit. "a", art. 45
alin. (2) lit.."f", art. 61 alin.(1) şi (2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art.115 alin. (1), lit. "b",
alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) : Se însuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi
exercitarea activităţii de audit public intern, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) : Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1) pe
întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei Orlat.
Art.2.:
Se desemnează dl Gâţă Aurel, primarul comunei Orlat pentru semnarea Acordului
de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern.
Art.3.:
Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Orlat, Instituţiei
Prefectului-Judeţul Sibiu şi Filialei Judeţene Sibiu a Asociaţiei Comunelor de România şi se
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Orlat.

Adoptată la Orlat , data : 26 octombrie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
BIRIŞ VALENTIN
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI
PREZENŢI
PENTRU
ÎMPOTRIVĂ
ABŢINERI

13
12
12
0
0

6EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX SECRETAR
1 EX Filiala Judeţeană Sibiu a Asociaţiei Comunelor de România

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 60/2016
ACORD DE COOPERARE
pentru organizarea şi exercitarea funcţiei de audit intern
încheiat astăzi, ......................
Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice
reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în cazul prezentului
acord de cooperare, entitate publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de
drept public şi, respectiv, instutuţie publică locală,
apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea activităţii de
audit public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia
dintre acestea,
urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru fiecare
comună semnatară a prezentului acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii
de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor
specifice acestei activităţi,
având în vedere prevederile:
Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern cu modificările şi completările
ulterioare;
Art.11 alin.(4) şi pe cele ale art.36 alin.(1), alin.(2) lit. e) şi alin.(7) lit. a) şi c)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Art. 24 şi art. 35 alin. (6) Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare
Art.942 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte şi convenţii;
Constituţia României;
Codul de procedură civilă;
Legii-cadru privind descentralizarea nr. 195/2006 (art. 13);
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.086/2013;
Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor
publice nr. 232/2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare
pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin
lege autorităţilor administraţiei publice locale
Codul de procedură civilă;
Codului muncii;
Codului privind conduita auditorului intern aprobat prin ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 252/2004
Statutul Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului
Filialei Judeţene Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România,
Hotărârile Consiliilor Locale privind aderarea comunelor la Asociaţia
Comunelor din România.
Potrivit prezentului acord de cooperare părţile semnatare, prin reprezentanţii legali
ai acestora, se obligă la o colaborare pe durată nedeterminată, care să asigure o mai mare

sustenabilitate şi coerenţă în realizarea activităţilor de audit public intern, pe baza unui set de
reguli convenite prin deplină înţelegere, după cum urmează:

Părţile acordului de cooperare
A. Filiala Judeţeană Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România, denumită în continuare
Filiala, în calitate de entitate organizatoare a activităţii de audit public intern pentru entităţile
publice locale, aşa cum sunt definite la art. 2, alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la lit. B, cu
sediul în ......., str. ....... nr. ......, titulară a codului de înregistrare fiscală ...... şi a contului nr.
......, deschis la Banca ......., reprezentată prin domnul/doamna ......, care îndeplineşte funcţia
de preşedinte al filialei/asociaţiei,
B. Entitatea publică locală care cooperează în vederea asigurării şi realizării în comun a
activităţii de audit public intern respectiv:
B.1 Entitatea publică locală .........................., cu sediul în localitatea ............................,str.
............................ nr. ........., judeţul/sectorul ............................, titulară a codului de
înregistrare fiscală ...... şi a contului nr. ....., deschis la Trezoreria ......., reprezentată prin
domnul/doamna ............................, având funcţia de ............................,împuternicit(ă) prin
Hotărârea nr. ...../......./emisă de Consiliul local al localităţii menţionate, în calitate de
participantă la acordul de cooperare,
B.2 Entitatea publică locală .........................., cu sediul în localitatea ............................,str.
............................ nr. ........., judeţul/sectorul ............................, titulară a codului de
înregistrare fiscală ...... şi a contului nr. ....., deschis la Trezoreria ......., reprezentată prin
domnul/doamna ............................, având funcţia de ............................, împuternicit(ă) prin
Hotărârea nr. ...../......./emisă de Consiliul local al localităţii menţionate, în calitate de
participantă la acordul de cooperare,
B.3 Entitatea publică locală .........................., cu sediul în localitatea ............................,str.
............................ nr. ........., judeţul/sectorul ............................, titulară a codului de
înregistrare fiscală ...... şi a contului nr. ....., deschis la Trezoreria ......., reprezentată prin
domnul/doamna ............................, având funcţia de ............................, împuternicit(ă) prin
Hotărârea nr. ...../......./emisă de Consiliul local al localităţii menţionate, în calitate de
participantă la acordul de cooperare,
B.4 Entitatea publică locală .........................., cu sediul în localitatea ............................,str.
............................ nr. ........., judeţul/sectorul ............................, titulară a codului de
înregistrare fiscală ...... şi a contului nr. ....., deschis la Trezoreria ......., reprezentată prin
domnul/doamna ............................, având funcţia de ............................, împuternicit(ă) prin
Hotărârea nr. ...../......./emisă de Consiliul local al localităţii menţionate, în calitate de
participantă la acordul de cooperare,
………………………………………
Şi
B.n Entitatea publică locală .........................., cu sediul în localitatea ............................,str.

............................ nr. ........., judeţul/sectorul ............................, titulară a codului de
înregistrare fiscală ...... şi a contului nr. ....., deschis la Trezoreria ......., reprezentată prin
domnul/doamna ............................, având funcţia de ............................, împuternicit(ă) prin
Hotărârea nr. ...../......./emisă de Consiliul local al localităţii menţionate, în calitate de
participantă la acordul de cooperare,
convin să încheie următorul acord în baza căruia stabilesc să realizeze în cooperare asigurarea
funcţiei de audit intern spre beneficiul tuturor entităţilor publice locale participante, denumit
în continuare acord de cooperare, prin careprevăd următoarele:
CAPITOLUL I
Obiectul acordului de cooperare
ART. 1
Obiectul prezentului acord îl constituie cooperarea dintre Filiala Judeţeană SIBIU a ACOR şi
comunele semnatare, prin reprezentanţii legali ai acestora, în vederea organizării şi exercitării
activităţii administrative, în vederea organizării şi exercitării funcţiei de audit intern în cadrul
acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,
republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală.
ART. 2
Acordul de cooperare stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi
exercitareafuncţiei de audit intern, atribuţiile specifice compartimentului de audit intern care
va derulamisiunile, reglementează obligaţiile financiare ale entităţilor participante şi asigură
confidenţialitatea datelor şi informaţiilor în posesia cărora vor intra oricare dintre persoanele
implicate în acest proces.
ART. 3
Părţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului şi se angajează de a
acţiona consecvent pentru realizarea lor, sub forma:
a) menţinerii independenţei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei entităţi publice
participante;
b) îmbinării în mod echitabil a nevoilor de audit cu resursele disponibile între entităţile
publice participante;
c) irevocabilităţii pe cale unilaterală a acordului de cooperare;
d) respectării reciproce a confidenţialităţii în derularea activităţilor de audit intern şi a
raportării rezultatelor acesteia.
CAPITOLUL II
Drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi exercitarea funcţiei de auditintern
ART. 4
Entităţile publice partenere au următoarele drepturi:
a) propunerea unor obiective de audit intern, specifice entităţii publice, de cătreechipa de audit
desemnată să realizeze misiunea de audit intern;
b) solicită şi beneficiază de servicii de audit intern pentru îmbunătăţireaeficienţei şi eficacităţii
sistemului de management şi control intern care să asigureatingerea obiectivelor entităţii
publice;
c) să fie informată în mod exclusiv şi operativ asupra problemelor şiiregularităţilor constatate
cu ocazia misiunilor de audit intern efectuate;

d) să primească în mod exclusiv rapoartele de audit intern care sunt întocmite, ca
urmare a misiunilor de audit realizate la propria entitate;
e) hotărăşte independent asupra acţiunilor necesare implementăriirecomandărilor formulate în
baza misiunilor de audit intern realizate.
ART. 5
Entităţile publice partenere îşi asumă următoarele obligaţii:
a) respectarea metodologiei de audit, respectiv documentarea temeinică,participarea la
şedinţe, analiza şi avizarea documentelor procedurale elaborate deauditorii interni, furnizarea
în scris sau verbal a informaţiilor solicitate ş.a.;
b) asigurarea accesului la date, informaţii şi documente a auditorilor, în vederea
atingerii obiectivelor misiunii de audit intern;
c) asigurarea logisticii necesare desfăşurării misiunilor de audit intern, respectiv spaţii
adecvate, acces la sistemele IT şi de comunicaţii, furnituri de birou etc.;
d) elaborarea şi transmiterea către compartimentul de audit intern a planurilor deacţiune
necesare implementării recomandărilor acceptate;
e) informarea compartimentului de audit intern cu privire la modul deimplementare a
recomandărilor dispuse şi la gradul de implementare al acestora;
f) furnizarea informaţiilor solicitate de auditorii interni în vederea planificăriimisiunilor de
audit intern;
g) estimarea costurilor necesare realizării misiunilor de audit solicitate în cursulexerciţiului
financiar şi cuprinderea acestor angajamente în buget.
ART. 6
Entitatea publică organizatoare îşi asumă obligaţiile următoare:
a) constituirea unui compartiment de audit intern, având o dimensiunecorespunzătoare, în
vederea asigurării realizării misiunilor de audit planificate, înconformitate cu standardele
internaţionale de audit;
b) asigurarea spaţiului necesar şi adecvat pentru organizarea şi desfăşurareaactivităţilor
compartimentului de audit;
c) asigurarea procesului de recrutare şi angajare a personalului adecvat pentrucompartimentul
de audit;
d) asigurarea condiţiilor necesare de pregătire profesională a auditorilor internila nivelul
cerinţelor stabilite prin normele metodologice proprii ale entităţiipublice.
CAPITOLUL III
Atribuţiile compartimentului de audit intern
ART. 7
Compartimentul de audit intern asigură realizarea funcţiei de audit intern la entităţile publice
partenere pe baza unui plan de audit, aprobat de reprezentanţii legali ai acestora.
ART. 8
În exercitarea activităţilor sale, compartimentul de audit are următoarele atribuţii specifice:
a) elaborarea normelor metodologice proprii privind exercitarea activităţii de audit intern în
cadrul acordului de cooperare, aprobate de entităţile publice partenere la acord şi avizate de
UCAAPI;
b) elaborarea proiectelor planului anual şi multianual de audit public intern;
c) efectuarea în condiţii de calitate a misiunilor de audit intern privind evaluarea sistemelor
de management şi control intern ale entităţii publice;
d) asigurarea monitorizării realizării misiunilor de audit intern şi a activităţilor de

supervizare a acestora;
e) raportarea rezultatelor misiunilor de audit intern, respectiv a constatărilor, concluziilor şi
recomandărilor, numai către conducătorii entităţilor publice auditate;
f) raportarea operativă şi exclusivă a problemelor şi iregularităţilor constatate, către
conducătorii entităţilor publice auditate;
g) elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern;
h) asigurarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor rezultate în urma activităţilor de audit
intern desfăşurate.
ART. 9
Planificarea şi realizarea misiunilor de audit intern se realizează în mod echitabil pentru
toate entităţile publice locale partenere, în funcţie de misiunile solicitate şi de resursele
disponibile.
ART. 10
Compartimentul de audit intern asigură efectuarea misiunilor de audit intern de
conformitate, de performanţă sau consiliere, solicitate de către primăriile participante la acord,
şi formulează recomandări şi concluzii pentru îmbunătăţirea activităţilor.
CAPITOLUL IV
Drepturile şi obligaţiile financiare ale părţilor
ART. 11
În vederea realizării în comun a funcţiei de audit intern părţile sunt de acord să susţină
financiar organizarea şi funcţionarea compartimentului de audit intern.
ART. 12
Asigurarea evidenţelor privind misiunile derulate, precum şi a costurilor acestora sunt în
responsabilitatea entităţii publice organizatoare; recuperarea acestora se realizează prin
facturarea în cota parte ce revine fiecărei entităţi publice partenere.
ART. 13
Cheltuielile decontate între entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare şi
entităţile publice partenere se referă la:
a) salarii şi alte drepturi de personal acordate auditorilor interni care au realizat misiunile de
audit intern;
b) obligaţiile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele oricărui
fond special, rezultate în urma acordării drepturilor de personal;
c) cheltuielile privind deplasările auditorilor interni, pentru realizarea misiunilor de audit
intern.
ART. 14
Celelalte cheltuieli materiale, ocazionate de funcţionarea compartimentului de audit intern,
sunt în sarcina entităţii publice locale/structurii asociative organizatoare sau se decontează pe
baza unor cote stabilite de comun acord, prin acordul de cooperare.
ART. 15
Recuperarea costurilor prevăzute la art precedente se realizează prin plata unei cote părţi ce
revine fiecărei comune semnatare a prezentului acord.
CAPITOLUL V

Clauza de confidenţialitate
ART. 17
Informaţiile, datele şi documentele utilizate de auditori interni în cadrul desfăşurării
misiunilor de audit intern sunt confidenţiale.
ART. 18
Raportul de audit şi documentele componente ale dosarului de lucru sunt comunicate sau puse
atât la dispoziţia exclusivă a entităţii publice unde a fostrealizată misiunea de audit, cât şi la
dispoziţia organelor stabilite expres de lege cudrept de control şi evaluare a activităţilor
desfăşurate.
ART. 19
Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata acordului decooperare şi
după încetarea acestuia, să nu solicite de la personalul compartimentului de audit intern date
sau informaţii care privesc oricare dintrecelelalte entităţi implicate în acţiunea de cooperare şi
de care aceştia au luatcunoştinţă în timpul exercitării misiunilor de audit intern.
ART. 20
Auditorii interni asigură confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelorîntre entităţile
publice participante la acordul de cooperare.
ART. 21
Divulgarea unor date, informaţii sau documente de natură a aduce prejudicii entităţilor
publice partenere se sancţionează potrivit legilor în vigoare.
CAPITOLUL VI
Forţa majoră şi litigii
ART. 22
Niciuna dintre entităţile publice partenere nu răspunde de neexecutarea sauexecutarea
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, dacă acestea se datorează unei cauze de forţă
majoră.
ART. 23
Forţa majoră reprezintă orice situaţie imprevizibilă şi insurmontabilă care împiedică entităţile
publice partenere să îşi îndeplinească obligaţiile.
ART. 24
Entitatea publică parteneră care invocă forţa majoră este obligată să notifice celorlalte entităţi
membre ale cooperării, în termen de 3 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile
posibile în vederea reducerii consecinţelora cestuia.
ART. 25
Orice diferend sau neînţelegere decurgând din interpretarea sau din executareaprezentului
acord de cooperare vor fi soluţionate de entităţile publice partenere pecale amiabilă.
ART. 26
În cazul în care soluţionarea diferendului pe cale amiabilă nu este posibilă,litigiul dintre
entităţile publice partenere va fi soluţionat de către instanţele competente, conform legislaţiei
române.

CAPITOLUL VII
Durata şi încetarea acordului de cooperare
ART. 27
Acordul de cooperare se încheie pe o perioadă nedeterminată şi intră în vigoare de la data
semnării lui de către reprezentanţii entităţilor publice partenere.
ART. 28
Modificarea sau încetarea prezentului acord de cooperare în cursul derulării lui se poate face
pentru motive obiective, întemeiate, neimputabile părţilor, prinacordul de voinţă al tuturor
părţilor.
ART. 29
Prezentul acord de cooperare poate fi modificat prin acte adiţionale aprobate dereprezentanţii
legali ai entităţilor publice partenere.
ART. 30
Ieşirea din cooperare se poate realiza la sfârşitul exerciţiului financiar, în cazcontrar entitatea
publică îşi asumă responsabilitatea suportării cheltuielilor ce îirevin din acordul de cooperare
pentru întregul exerciţiu financiar.
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale
ART. 31
Părţile convin să se întrunească o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie,pentru analiza
rezultatelor aplicării acordului de cooperare, formularea de direcţiide eficientizare a
cooperării, precum şi actualizarea şi modificarea acordului decooperare.
ART. 32
Prezentul acord de cooperare nu poate fi completat sau modificat decât cu acordul scris şi
expres al tuturor entităţilor publice partenere.
Semnăturile reprezentanţilor părţilor
L.S.

Preşedintele filialei/asociaţiei, după caz
1. Semnătura
2. Data semnăturii
3. Înregistrat sub nr.

L.S.

Conducătorul instituţiei publice locale, B.1.:
1. Semnătura
2. Data semnăturii
3. Înregistrat sub nr.

L.S.

Conducătorul instituţiei publice locale, B.2.:
1. Semnătura
2. Data semnăturii
3. Înregistrat sub nr.

L.S.

Conducătorul instituţiei publice locale, B.n.:
1. Semnătura
2. Data semnăturii
3. Înregistrat sub nr.
Adoptată la Orlat , data : 26 octombrie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
BIRIŞ VALENTIN
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA - ELENA

