ROMANIA

. PROIECT.

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRAIA

CONSILIUL LOCAL
HOTfRARE

privind asigurarea exercitdrai

activitilii

de audit public intern in sistem de cooperare

Consiliul Local al comunei Straja , judetul Suceava ;
Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive prezentati de citre primarul comunei, domnul Juravle Mihai, inregistrati sub nr. 1339

28.02.20t9;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil, inregistrat sub nr. ......din........;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-social5, buget, finante,
administrarea domeniului public gi privat, agriculturS, gospoddrire comunalS, protectia mediului gi turism, inregistrat sub

nr. .......... din..,...........,
JinSnd ,uura ie''fuptul cE oblinerea eficienlei gi eficacitElii serviciilor publice reprezintd o condilie esenlial5 a
managementului fiecirei entitSti publice, in acest caz, entitate publicd fiind comuna, in calitatea acesteia de persoand
juridic5 de drept public Ai, respectiv, de institutie publici localS,
apreciind oportunitatea unei cooper5ri intre comune pentru asigurarea serviciilor de audit public intern,
respect6nd in acelagi timp independenta gi funcliile specifice fiec6reia dintre acestea,
urm5rind facilitarea asigurSrii activitSlii de audit public intern pentru mai multe comune, in temeiul unui acord
de cooperare, prin relatii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficient6 gi colaborare
pentru rea lizarea obiectivelor specifi ce acestei activit5ti,
av6nd in vedere prevederile:
a)Cartei europene a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15 octombrie 1985 gi ratificat5 prin Legea nr.

t991t997;
b) Legii nr.67212002 privind auditul public intern, cu modific5rile gi completirile ulterioare;

c) Hotararea nr. 1.086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind

exercitarea

activititii de audit public intern;
d) Hotir6rea nr. 1183 din 4 decembrie 20tZ pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru
asigurarea funcliei de audit public intern;
e) aft. 11 alin. (4) 9i aft. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) 9i alin. (7) lit. a) 9i c) din Legea administratiei publice locale
nr. 2t5 I 2001, repu blicatS, cu modifi c5ri le gi complet5rile ulterioa re;
f) att. 13 din Legea cadru a descentraliz5rii nr. 195/2006;
g) att. 35 alin. (6) din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modific5rile gi completdrile
ulterioare;
art..942 gi urmitoarele din Codulcivil, referitoare Ia contracte sau conventii;
i) Codului muncii;
j) Legii nr. t8212002 privind proteclia informatiilor clasificate, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;
k) Coduluide procedurS civil6;

h)

l) Hotir6rii Guvernului nr. 78112002 privind

proteclia informatiilor secrete de serviciu, cu modific6rile

gi

complet6rile ulterioare;
m) Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.25212004;
n) Statutului Asociatiei Comunelor din Rom6nia, precum gi de cele ale Statutului Filialei Judetene Suceava a
Asociatiei Comunelor din RomSnia;

o) Hotir6rii Consiliului Local

nr.

Comunelor din Rom6nia,

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f), aft.62 alin. (1), precum gi ale art. 115 alin. (1) lit.
administratiei publice locale nr. 2t512001, republicat5, cu modificErile 5i complet5rile ulterioare,

b), din Legea

norinigrr:
Art. 1. (1) Se aprobi asigurarea exercit5rii activitSlii de audit public intern in sistem de cooperare prin
compaftimentul de audit public intern din cadrul Filialei Judetene Suceava a A.Co.R., cu respectarea prevederilor actului
normativ care reglementeazS sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern, respectiv Hot5r6rea
Guvernului nr. 1183/2012.

(2) Obligatiile financiare pe intreaga durati a cooperirii, se suporti din bugetul local al comunei Straja,
judetul Suceava.
Art.2 Se imputernice$e primarul comunei Straja, judetul Suceava pentru a semna toate documentele
referitoare la realizarea asigurarii functiei de audit public intern in sistem de cooperare reglementate de HotSr6rea
Guvernului nr. llB3/20L2.
Art.3. Prezenta hot5r6re se aduce la indeplinire de citre primarul comunei Straja, judetul Suceava.
Art.4. Prezenta hoti16re se
in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in termenul
prev5zut de lege, primarului comunei,
Judetului Suceava gi Filialei Judetene Suceava a Asociatiei Comunelor
prin publicarea pe pagina de internet: www. primariastrajaw .ro 9i la
din RomSnia gi se aduce la cunoginli
sediul consiliului local.

Avizat pentru
Secretarul comunei,

Pitriucean Lilia
Straja,

Nr.....

JUDETUL SUCEAVA

ifT:tr3s::iii:1k?:trtn

la proiectur de hotirare

privind:I,'sX[T: 3r1]:?#r]i activitd]ii de audit pubric intern
in
sistem de cooperarc

Dat fiind faptul cE in structura prim5riei compaftimentul
de audit public intern nu
este funclional, realizarea activit5tii specifice se poate
realiza in sistem de cooperare, in temeiul
cadrului legislativ care reglementeazS asigurarea activitSlii
de audit public intern in sistem de
cooperare, respectiv HG nr. LLB3/20L2.
Astfel, se propune realizarea activitSfii de audit public intern
in sistem de cooperare,
prin compartimentul de audit public intern din cadrul
Filialei Judelene Suceava a Asocialiei
Comunelor din Rom6nia.
obligatiile financiare pe intreaga durat5 a cooperirii, se suportd
din bugetul local al
comunei Straja.
Fa[5 de cele de mai sus, lin6nd seama de importanla
9i necesitatea asigur5rii
activit5lii de audit public intern la nivelul institufiei, propun
aprobarea proiectului de hotir6re.
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