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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                               
HOTĂRÂREA  Nr.  9  /  2021 

privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea 
funcției de audit public intern 

 

Consiliul local al comunei Gălăuțaș, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 25 ianuarie 2021; 

 

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 relaţii profesionale bazate pe criterii de 
legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor 
specifice acestei activităţi, 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a)Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 
şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;   

b)Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

c)art. 86 lit.a), art.89 alin.(3), alin.(8), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e), alin.(9) lit.a) și 
din din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr.57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, 
d)art. 24 alin. (1

1
)-(1

3) și art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

e)art. 1166 şi următoarele din Codul civil (Legea nr. 287/2009), actualizat, 
referitoare la contracte; 

f)Legea nr. 53/2003 – Codului muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

g)Legea nr. 134/2010 – Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

h)Hotărârii de Guvern nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul 

de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern, 
i)Hotărârii de Guvern nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activităţii de audit public intern, 
j)Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 252/2004; 
k) Ordinul 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. 
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l)Statutului Asociaţiei Comunelor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării 

Generale nr. 1/2005, precum şi de cele ale Statutului Filialei Judeţene Neamț a Asociaţiei 
Comunelor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 4/2014; 

m)Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș nr. 12/28.02.2013 privind aderarea 
comunei Gălăuțaș, județul Harghita la Asociaţia Comunelor din România, 

 
Luând act de: 

Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr.5/171/2020; 
            Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat sub nr.5/172/2020; 

  Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 
respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 8/13/2021, comisia de specialitate 

învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi 
protecţia mediului nr. 8/24/2021, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr. 8/ 36/2021;   

Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi 
circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local spre adoptare, aprobat 
prin HCL nr.27/15.04.2020; 

Legea nr. 24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative; 

            Respectând procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
 În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, 
 În temeiul dispoziţiilor art.133 alin.(2), art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f), art.196 

alin.(1) lit.a) și art.197 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă RĂ Ş T E : 
  

Art. 1. (1) Se aprobă aderarea comunei GĂLĂUȚAȘ, județul HARGHITA la 
Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea funcției de audit public intern, 

al Filialei Judeţene Neamț a Asociaţiei Comunelor din România, prevăzut în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

(2) Obligațiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), 
pe întreaga durată de existență a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei 
GĂLĂUȚAȘ, județul Harghita. 

 
 

Art. 2. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei 

Gălăuțaș, care va semna în acest sens Acordul de cooperare și actele adiționale ulterioare. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                               
 

     Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, 
Prefectului Judeţului Harghita și Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din 
România şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina web a primăriei – 

secțiunea Monitorul Oficial Local. 

 

 

  Gălăuțaș, la 25 ianuarie 2021  
 

 

Președinte de ședință,     Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                  Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
   ………………………                               ………………………     
        Ioan ȚĂRAN               Monica-Camelia MORAR 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilieri locali în funcț ie:   11 

Consilieri locali prezenț i:  11 

Nr. voturi pentru:  11 

Nr. voturi împotrivă:  0 

Nr. voturi abț inere:  0 

 


