Romania
Judetul Vaslui

'
Ora~ul Negre~ti

Consiliul Local
Proiect de hotarare nr. rl__f /2020
privind aderarea ora~ului Negre~ti, judetul Vaslui,
la Asociatia Comunelor din Romania - Filiala judeteana Ia~i

Consiliul local al ora~ului Negre~ti,judetul Vaslui,
avand in vedere:
- nota de fundamentare a primarului ora~ului Negre~ti, in calitatea sa de
initiator, inregistrat sub nr. 2175/04.03.2020;
- referatul de aprobare a initiatorului nr. 2176/04.03.2020;
- raportul Compartimentului de specialitate nr. 2177/04.03.2020;
in conformitate cu prevederile:
- art. 10 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985 ~i ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, respectiv organizarea activitatii de audit public intern
pentru orasul Negresti judetul Vaslui cu privire la formarea ~i utilizarea fondurilor
publice ~i administrarea patrimoniului public ale acesteia;
- Hotararii de Guvern nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind
sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern;
- Hotararii de Guvern nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale
privind exercitarea activitatii de audit public intern;
- art. 1, alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii
~i fundatii, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 246/2005, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
- art. 89 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Ordonantei Guvemului nr. 53/2002 privind Statutul unitatii administrativteritoriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2003;
- art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
- Statutului Asociatiei Comunelor din Romania, precum ~i pe cele ale
Statutului Filialei Judetene Ia~i a Asociatiei Comunelor din Romania;
- Hotararii Adunarii generale nr.3/2001 privind constituirea filialelor judetene
ale Asociatiei Comunelor din Romania;
- constatand ca scopul Asociatiei Comunelor din Romania este de a realiza o
uniune mai stransa intre membrii sai, pentru a ocroti ~i pentru a promova idealurile
~i principiile care reprezinta patrimoniul lor comun;
- apreciind ca unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este
aderarea ora~elor din Romania la aceasta Asociatie;
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- ~tiut fiind faptul ca autoritatile administratiei publice locale reprezinta unul
dintre principalele fundamente ale oricarui regim democratic;
in temeiul art. 129, alin. (2). lit. "'d". alin. (7), lit. "q", art. 139, alin. (3),
lit. g" , alin. (4), (6), (7) ~i alin. 196, alin. (1), lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
11

Adoptii prezenta,

Hotarare:
Art.1 - (1) Se aproba aderarea ora~ului Negre~ti, judetul Vaslui la Asociatia
Comunelor din Romania, insu~ind prevederile Statutului acesteia.
(2) Se aproba participarea functionarilor publici/personalului contractual din
cadrul Primariei ora~ului Negre~ti, judetul Vaslui ~i al institutiilor/serviciilor
publice de interes local, la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociatiei
Comunelor din Romania.
Art.2 - Reprezentarea ora~ului Negre~ti , judetul Vaslui in cadrul Asociatiei
Comunelor din Romania, precum ~i in eel al Filialei Judetene Ia~i a Asociatiei
Comunelor din Romania, se asigura de catre primarul ora~ului sau de catre
imputernicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare, aprobat prin
dispozitia primarului ora~ului.
Art.3 - Obligatiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de
infratire sau de aderare la Asociatia Comunelor din Romania se suporta din
bugetul local ora~ului Negre~ti, judetul Vaslui.
Art.4 - (1) Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prm
intermediul secretarului general, in termenul prevazut de lege:
a) Primarului ora~ului Negre~ti;
b) Institutiei Prefectului - judetului Vaslui;
c) Pre~edintelui Filialei Judetene Ia~i a Asociatiei Comunelor din Romania;
(2) Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica, in mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului general, in termenul prevazut de lege, prin publicarea:
a) in Monitorul Oficial al ora~ului Negre~ti, judetul Vaslui;
b) pe pagina de internet, la adresa: www. negresti.ro

Initiator,
Primarul orasului
'
Vasile VOICU

Avizat,
Secretar general
Felicia FAUR
~

--h
Rd.ANPG
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Romania
Judeµil Vaslui
Ora~ul Negre~ti

Primar
Nr. 2176/04.03.2020
Referat de aprobare
la proiectul de hotarare, pentru aderarea ora~ului Negre~ti, judeµil Vaslui,
la Asociatia comunelor din Romania - Filiala judeteana la~i

Domnilor consilieri,
Tinand cont de prevederile art. 6, alin. (3), art. 29, alin. (1), lit. c) $i alin. (3) $i art.
30, alin. (1) $i (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare,
reprezentand instrumentul de prezentare $i motivare a proiectului Hotariirii Consiliului
Local pentru aderarea la Acordul de cooperare privind organizarea §i exercitarea
activitafii de audit public intern.
Avand 1n vedere 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 Primaria ora~ului Negre~ti,
judeµil Vaslui cu privire la formarea $i utilizarea fondurilor publice $i administrarea
patrimoniului public ale acesteia.
Luand in considerare art. 86 din 0 .U.G. nr. 57/2019 - Codul administrativ privind
structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale ~i prevederile art. 89
din ordonanta de urgenta mai sus mentionata privind dreptul ca, in limitele competentei
autoritatilor lor deliberative $i executive, sa coopereze $i sa se asocieze, in conditiile
legii.
in urma H.C.L. nr. 103/2019 privind aprobarea structurii organizatorice $i a
statului de functii al personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
ora$ului Negre$ti, prin care s-a desfiintat Compartimentul de audit public intern, prin
reducerea postului, s-a convenit ca cea mai economica, eficienta $i eficace forma de
asociere o reprezinta constituirea unui compartiment de audit public intern la nivelul
institutiei prin aderarea la un acord de cooperare.
Scopul consta in facilitarea asigurarii serviciilor de audit intern pentru institutia
noastra, urmarindu-se crearea unei relatii profesionale de cooperare pentru minimizarea
eforturilor umane, materiale ~i financiare ~i maximizarea aportului activitatii de audit la
realizarea obiectivelor entitatii. Dat fiind faptul ca este necesar sa asiguram eficienta $i
eficacitatea serviciilor publice, conditie esentiala a managementului fiecarei entitati
publice, vii propun spre aprobare proiectul de hotarare privind aderarea la Acordul de
cooperare la Asociatia Comunelor din Romania.
Fata de cele prezentate, supun dezbaterii ~i aprobarii Consiliului local, proiectul de
hotarare in forma prezentata de initiator.
Va mulµimesc!
Negre~ti, 04.03.2020
Initiator,
Primarul orasul
'
Vasile VOICU
Rd.AN PG

Romania
Judeµil Vaslui
Ora~ul Negre~ti

Primar
Nr. 2175/04.03.2020
Nota de fundamentare
la proiectul de hotarare, pentru aderarea ora~ului Negre~ti , judeµil Vaslui,
la Asociatia comunelor din Romania - Filiala judeteana Ia~i

Pentru entitatile publice locale, ,,cooperarea reprezinta, posibilitatea orgamzarn ~i
asigurarii functionarii auditului intern, in conformitate cu cadrul de reglementare in vigoare,
la un nivel redus al costurilor", in conformitate cu este art. 4, alin. (2) din anexa nr. 1 la normele
aprobate prin Hotarare Guvernului nr. 1183/2012.
in urma H.C.L. nr. 103/2019, s-a hotarat desfiintarea compartimentului de audit public
intern deoarece nu respecta prevederile art. 2, lit. t) din Legea nr. 672/2002 privind auditul
public intern ~i anume, existenta la nivelul compartimentului a minim doi auditori angajati cu
norma intreaga.
Obiectivele unei aderari la ACOR Ia~i evidentiaza armonizarea intereselor comunelor
membre in vederea dezvoltarii economico - sociale echilibrate a acestora, promoveaza forme
de colaborare ~i intrajutorare reciproca in oricare dintre domeniile administrativ, economic,
financiar, social, cultural ~i institutional.
Aderarea la ACOR Ia~i, creeaza ~i intretine un sistem informational integrat, precum ~i
organizarea unor corpuri de speciali~ti capabili sa analizeze ~i sa ofere solutii pentru rezolvarea
problemelor ora~ului prin organizarea, la nivelul filialei judetene, in baza unui acord de
cooperare, de activitati stabilite prin lege ca atributii ale autoritatilor administratiei publice
locale in diverse domenii, cum ar fi: auditul public intern, urbanismul, amenajarea teritoriului
~i autorizarea executarii lucrarilor de constructii, serviciile publice comunitare locale de
evidenta a persoanei, controlul privind comercializarea produselor ~i a serviciilor de piata,
politia locala, rara a se limita la acestea.
Aderarea la ACOR este evidentiata de necesitatea unei echipe profesioniste pentru
realizarea activitatii de audit public intern. Importanta auditului intern rezida in indeplinirea
obiectivelor oricarei institutii publice, printr-o abordare sistematica ~i metodica care evalueaza
~i imbunatate~te eficacitatea proceselor de management al riscurilor, control ~i guvernanta.
Astfel se urmare~te generarea unui diagnostic al intregului ansamblu de sisteme ~i
subsisteme organizatorice, cu rolul de a identifica ~i ulterior ,,trata" acele puncte slabe ale
institutiei.
Tinand cont de aceste aspecte, va propun proiectul de hotarare pentru aderarea la Acordul
de cooperare privind organizarea ~i exercitarea activitatii de audit public intern cu ACOR la~i.
Negre~ti,

Rd.AA

04.03.2020

Romania
Judeful Vaslui
Ora~ul Negre~ti

Primaria
Compartimentul resurse umane
Nr. 2177/04.03.2020

Ra port

la proiectul de hotarare, pentru aderarea ora~ului Negre~ti, judetu_l Vaslui,
la Asociatia comunelor din Romania - Filiala judeteana Ia~i

Avand in vedere:
- Nota de fundamentare nr. 2175/04.03.2020, elaborata de domnul Vasile Voicu, primar al
ora~ului Negre~ti , cu privire la aderarea la Acordul de cooperare privind organizarea $i
exercitarea activitafii de audit public intern a Ora$ului Negre$ti la Asociatia Comunelor din
Romania, la$i;
- referatul de aprobare nr. 2176/ 04.03.2020, elaborat de domnul Vasile Voicu, primar al
orasului Negresti, judetul Vaslui, cu privire la aderarea la Acordul de cooperare privind
organizarea $i exercitarea activitafii de audit public intern a Ora$ului Negre$ti la Asociatia
Comunelor din Romania, la$i.
Tinand cont de prevederile:
- Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, respectiv organizarea activitatii de audit public intern pentru orasul Negresti, judetul
Vaslui, cu privire la formarea ~i utilizarea fondurilor publice $i administrarea patrimoniului
public ale acesteia;
- Hotararii de Guvern nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de
cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern;
- Hotararii de Guvern nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind
exercitarea activitatii de audit public intern;
- art. 89 ,,Formele de asociere a unitafilor administrativ-teritoriale" din O.U.G nr. 57/2019,
privind Codul administrativ;
- Hotararii Consiliului local nr. 103/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a ~i a
statului de functii al personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului or~ului
Negre~ti;

- prevederile art. 1, alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii ~i
fundatii, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
- Ordonantei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul unitatii administrativ-teritoriale,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2003;
- art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
~i completarile ulterioare,
Asociatia Comunelor din Romania este persoana juridica de drept privat, f'ara scop
patrimonial, neguvernamentala $i apolitica, creata cu scopul de a reprezenta in mod unitar
comunele membre, constituita in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociatii $i fundatii, aprobata cu modificari $i completari prin Legea nr. 264/2005.
Obiectivele ACOR la$i, sunt:
•armonizarea intereselor comunelor membre in vederea dezvoltarii economico-sociale
echilibrate a acestora;
•promovarea unor forme de colaborare $i intrajutorare reciproca a comunelor membre in
oricare dintre domeniile administrativ, economic, financiar, social, cultural $i institutional;
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•crearea ~i intretinerea unui sistem informational integrat, precum ~i organizarea unor
corpuri de speciali~ti capabili sa analizeze ~i sa ofere solutii pentru rezolvarea problemelor
comunelor;
•organizarea unor activitati proprii pentru formarea ~i perfectionarea profesionala a
ale~ilor locali, a functionarilor publici, precum ~i a personalului contractual din administratia
publica locala a comunelor membre;
•organizarea, la nivelul filialei judetene, in baza unui acord de cooperare, de activitati
stabilite prin lege ca atributii ale autoritatilor administratiei publice locale in diverse domenii,
cum ar fi: auditul public intern, urbanismul, amenajarea teritoriului ~i autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanei, controlul
privind comercializarea produselor ~i a serviciilor de piata, politia locala, rara a se limita la
aces tea.
Obtinerea eficientei ~i eficacitatii serviciilor publice reprezinta o conditie esentiala a
managementului fiecarei entitati publice, iar cooperarea in asigurarea serviciilor de audit intern
reprezinta o oportunitate in atingerea acestui deziderat, respectand in acela~i timp independenta
~i functiile specifice fiecareia dintre entitati.
Scopul acordului de cooperare este de a facilita asigurarea serviciilor de audit intern pentru
fiecare entitate publica participanta la acord, urmarindu-se crearea unei relatii profesionale de
cooperare pentru minimizarea eforturilor umane, materiale ~i financiare ~i maximizarea aportului
activitatii de audit la realizarea obiectivelor entitatii.
In baza acordului de cooperare entitatile participante se angajeaza la o colaborare pe
termen lung care sa asigure o mai mare sustenabilitate ~i coerenta In realizarea activitatilor de
audit intern.
Prezentul acord de cooperare functioneaza pe baza unui set de reguli stabilite de comun
acord, aprobate de reprezentantii legali ai entitatilor publice participante la acord ~i prevazute in
continutul sau.
Constatand ca obiectivele Asociatiei Comunelor din Romania sunt comune cu cele ale
Primariei ora$ului Negre$ti, iar scopul este acela de a realiza o uniune mai stransa intre membrii
sai, pentru a ocroti $i pentru a promova idealurile $i principiile care reprezinta patrimoniul lor
comun este de apreciat ca unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea
ora$ului Negre$ti la aceasta Asociatie, prin incheierea unui Acord de cooperare, vizand
organizarea activitatilor din domeniul audit public intern.
Luand in considerare faptul ca auditul intern reprezinta o serie de activitati ~i actiuni
corelate, extrem de important in cadrul oricarei institutii, desfa~urat in vederea verificarii
conformitatii documentelor interne cu procedurile aplicate.
Tinand cont de cele mentionate mai sus, precum $i de necesitatea aducerii la indeplinire a
principalelor fundamente ale oricarui regim democratic, va rog sa analizati $i sa hotarati asupra
proiectului de hotarare pentru aderarea la Acordul de cooperare privind organizarea ~i
exercitarea activitatii de audit public intern a ora~ului Negre~ti la Asociatia Comunelor din
Romania
Cu stima,
Negre~ti,

04.03.2020
Intocmit,
Consilier ~ndra ANDREI
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