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HOTARARE
NR. 4 din 25.01.2018
Pentru aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei
de audit public intern
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt:
Intrunit in sedinta ordinara din data de 25.01.2018 la convocarea primarului, conform prevederilor Art.
39, alin. 2 si alin. 3 din Legea nr. 215/2001, republicata privind Administratia Publica Locala, si ale Art. 80 din
Legea 24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative;
Tinand seama de faptul ca obtinerea eficientei si eficacitatii serviciilor publice reprezinta o conditie
esentiala a managementului fiecarei entitati publice, in acest caz, entitatea publica fiind orasul, in calitatea
acesteia de persoana juridica de drept public si respectiv, de institutie publica locala;
Apreciind oportunitatea unei cooperari intre commune/orase pentru asigurarea serviciilor de audit public
intern, respectand in acelasi timp independent si functiile specific fiecareia dintre acestea;
Urmarind facilitarea asigurarii activitatii de audit public intern pentru mai multe comune,in temeiul unui
accord de cooperare, prin relatii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienta si
colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activitati;
Avand in vedere prevederile:
a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin
Legea nr. 199/1997;
b) Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Art. 11 alin. (4) si Art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. a) si c) din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Art. 13 din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
e) Art. 24 alin. (1)1-(1)3 si Art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
f) Art. 1166 si urmatoarele din Codul civil ( Legea nr. 287/2009), referitoare la contracte;
g) Legea nr. 53/2003-Codului muncii;
h) Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) Legea nr. 134/2010 – Codul de procedura civila;

j) Hotararii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu, cu modificarile si
completarile ulterioare;
k) Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.
252/2004;
l) Statutului Asociatiei Comunelor din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii Generale nr.
1/2005,precum si de cele ale Statutului Filialei Judetene Neamt a Asociatiei Comunelor din Romania,
adoptat prin Hotararea Adunarii Generale nr. 4/2014;
m) Hotararii Consiliului Local nr.05/25.01.2018 privind aderarea orasului Roznov la Asociatia
Comunelor din Romania;
Luand act de:
a) Nota de fundamentare prezentata de catre primarul orasului, in calitatea sa de initiator, inregistrat sub
nr. 559/19.01.2018
b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub
nr. 549/19.01.2018
c) Precum si de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.661/23.01.2018
In temeiul prevederilor Art. 45 alin. (2) lit. f), Art. 61 alin. (1) si (2), Art. 62 alin. (1), precum si ale Art.
115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) si alin. (7) din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al orasului Roznov,
adopta urmatoarea:

HOTARARE
Art. 1.(1) Se aproba aderarea orasului Roznov la Acordul de cooperare pentru organizarea si
exercitarea functiei de audit public intern, inregistrat la Filiala Judeteana Neamt a Asociatiei
Comunelor din Romania cu numarul 1431 din 15.12.2016, cu modificarile aduse prin Actul aditional nr.
1 din 30.01.2017, Actul aditional nr. 2 din 30.06.2017 si Actul aditional nr. 3 din 10.11.2017, Acord
prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Obligatiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevazut la alin. (1), pe intreaga
durata de existenta a acestuia, se suporta din bugetul local al orasului Roznov.
Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la indeplinire de catre primarul orasului Roznov, care va semna in
acest sens un act aditional de aderare la Acordul de cooperare mentionat la Art. 1.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului orasului, in
termenul prevazut de lege, primarului orasului, Prefectului Judetului Neamt si Filialei Judetene Neamt,
Asociatiei Comunelor din Romania si se aduce la cunostinta publica autoritatilor si persoanelor interesate
pe www primaria roznov. ro..
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