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ROMÂNIA 

JUDE�UL IA�I 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R�DUC�NENI 

 

Anexa la Hot�rârea nr. 19/2010  

 
 

ACORD DE COOPERARE 
privind organizarea �i exercitarea 
activit��ii de audit public intern 

Încheiat ast�zi, … …………... 200... 
 
 

�inând seama de faptul c� ob�inerea eficien�ei �i eficacit��ii serviciilor publice reprezint� o 
condi�ie esen�ial� a managementului fiec�rei entit��i publice,în cazul prezentului acord de cooperare, 
entitate public� fiind comuna, în calitatea acesteia de persoan� juridic� de drept public �i, respectiv, de 
institu�ie public� local�, 

apreciind oportunitatea unei cooper�ri între comune pentru asigurarea serviciilor de audit 
public intern, respectând în acela�i timp independen�a �i func�iile specifice fiec�reia dintre acestea, 

urm�rind facilitarea asigur�rii activit��ii de audit public intern pentru fiecare comun� 
semnatar� a prezentului acord de cooperare, prin rela�ii profesionale bazate pe criterii de legalitate, 
economicitate, eficacitate, eficien�� �i colaborare pentru  realizarea obiectivelor specifice acestei 
activit��i, 

având în vedere prevederile: 
a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptat� la Strasbourg la 15 octombrie 1985 �i 

ratificat� prin Legea nr. 199/1997;  
b) Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
c)  art. 11 alin. (4) �i pe cele ale art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) �i alin. (7) lit. a) �i c) din 

Legea administra�iei publice locale nr. 215/2001, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare; 

d)   art. 13 din Legea cadru a descentraliz�rii nr. 195/2006; 
e)   art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finan�ele publice locale, cu modific�rile �i 

complet�rile ulterioare; 
f) art. 942 �i urm�toarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conven�ii; 
g) Codului muncii; 
h) Legii nr. 182/2002 privind protec�ia informa�iilor clasificate, cu modific�rile �i complet�rile 

ulterioare; 
i) Codului de procedur� civil�; 
j) Hot�rârii Guvernului nr. 781/2002 privind protec�ia informa�iilor secrete de serviciu, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare;  
k) Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finan�elor 

publice nr. 252/2004; 
l) Statutului Asocia�ei Comunelor din România, precum �i de cele ale Statutului Filialei 

Jude�ene Ia�i  a Asocia�iei Comunelor din România; 
m) Hot�rârii Consiliului Local nr. ……/……..… privind aderarea comunei R�duc�neni la 

Asocia�ia Comunelor din România, 
 
potrivit prezentului acord de cooperare p�r�ile semnatare, prin reprezentan�ii legali ai acestora, 

se oblig� la o colaborare pe durat� nedeterminat�, care s� asigure o mai mare sustenabilitate �i 
coeren�� în realizarea activit��ilor de audit public intern, pe baza unui set de reguli convenite prin 
deplin� în�elegere, dup� cum urmeaz�:  
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CAPITOLUL I 
P�R�ILE  

 
Art. 1. - P�r�ile prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, sunt: 
A. Filiala Jude�ean� Ia�i a Asocia�iei Comunelor din România, denumit� în continuare Filiala, 

în calitate de entitate organizatoare a auditului public intern pentru comunele prev�zute la lit. B, cu 
sediul în ......................................................, str. ....................................., nr. ......, titular� a codului de 
înregistrare fiscal� ………….. �i a contului nr. ……………………………….. deschis la Banca 
…………………………………., reprezentat� prin domnul/doamna ..............................., care 
îndepline�te func�ia de pre�edinte al Filialei,   

 
�i 

 
B. comunele care coopereaz� în vederea finan��rii �i realiz�rii în comun a ac�iunilor specifice 

auditului public intern, respectiv: 
B.1. comuna .........................................2), cu sediul în  ..........., str. ......., nr. ...., jude�ul........, 

titular� a codului de înregistrare fiscal� ………….. �i a contului nr. ……………………………….. 
deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentat� prin domnul/doamna ........, având 
func�ia de primar, în baza Hot�rârii Consiliului Local nr. …../…….;  

B.2. comuna .........................................2), cu sediul în  ..........., str. ......., nr. ...., jude�ul........, 
titular� a codului de înregistrare fiscal� ………….. �i a contului nr. ……………………………….. 
deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentat� prin domnul/doamna ........, având 
func�ia de primar, în baza Hot�rârii Consiliului Local nr. …../…….; 

B.3. comuna .........................................2), cu sediul în  ..........., str. ......., nr. ...., jude�ul........, 
titular� a codului de înregistrare fiscal� ………….. �i a contului nr. ……………………………….. 
deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentat� prin domnul/doamna ........, având 
func�ia de primar, în baza Hot�rârii Consiliului Local nr. …../…….; 

B.4. comuna .........................................2), cu sediul în  ..........., str. ......., nr. ...., jude�ul........, 
titular� a codului de înregistrare fiscal� ………….. �i a contului nr. ……………………………….. 
deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentat� prin domnul/doamna ........, având 
func�ia de primar, în baza Hot�rârii Consiliului Local nr. …../…….; 

B.5. comuna .........................................2), cu sediul în  ..........., str. ......., nr. ...., jude�ul........, 
titular� a codului de înregistrare fiscal� ………….. �i a contului nr. ……………………………….. 
deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentat� prin domnul/doamna ........, având 
func�ia de primar, în baza Hot�rârii Consiliului Local nr. …../…….; 

B.6. comuna .........................................2), cu sediul în  ..........., str. ......., nr. ...., jude�ul........, 
titular� a codului de înregistrare fiscal� ………….. �i a contului nr. ……………………………….. 
deschis la Trezoreria …………………………………., 

 reprezentat� prin domnul/doamna ........, având func�ia de primar, în baza Hot�rârii 
Consiliului Local nr. …../…….; 

B.7. comuna .........................................2), cu sediul în  ..........., str. ......., nr. ...., jude�ul........, 
titular� a codului de înregistrare fiscal� ………….. �i a contului nr. ……………………………….. 
deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentat� prin domnul/doamna ........, având 
func�ia de primar, în baza Hot�rârii Consiliului Local nr. …../…….; 

B.8. comuna .........................................2), cu sediul în  ..........., str. ......., nr. ...., jude�ul........, 
titular� a codului de înregistrare fiscal� ………….. �i a contului nr. ……………………………….. 
deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentat� prin domnul/doamna ........, având 
func�ia de primar, în baza Hot�rârii Consiliului Local nr. …../…….; 

B.9. comuna .........................................2), cu sediul în  ..........., str. ......., nr. ...., jude�ul........, 
titular� a codului de înregistrare fiscal� ………….. �i a contului nr. ……………………………….. 
deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentat� prin domnul/doamna ........, având 
func�ia de primar, în baza Hot�rârii Consiliului Local nr. …../…….; 
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B.10. comuna .........................................2), cu sediul în  ..........., str. ......., nr. ...., jude�ul........, 
titular� a codului de înregistrare fiscal� ………….. �i a contului nr. ……………………………….. 
deschis la Trezoreria …………………………………., reprezentat� prin domnul/doamna ........, având 
func�ia de primar, în baza Hot�rârii Consiliului Local nr. …../…….. 
 

CAPITOLUL II 
OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE 

 
Art. 2. - Obiectul prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, îl constituie 

cooperarea dintre p�r�ile semnatare, prin reprezentan�ii legali ai acestora, în vederea organiz�rii �i 
exercit�rii activit��ii de audit public intern, în conformitate cu prevederile legale.  

Art. 3. - Prezentul acord stabile�te: 
a) drepturile �i obliga�iile p�r�ilor în organizarea �i exercitarea activit��ii de audit public intern; 
b)  atribu�iile compartimentului de audit public intern; 
c)  obliga�iile financiare ale comunelor semnatare; 
d)  obligativitatea confiden�ialit��ii datelor �i a informa�iilor în posesia c�rora intr�, oricare 

dintre persoanele implicate în acest proces. 
Art. 4. - P�r�ile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplic�rii acordului �i se oblig� 

s� ac�ioneze consecvent pentru realizarea lor, sub forma:  
a) men�inerii autonomiei juridice, decizionale �i financiare a fiec�rei comune semnatare; 
b) îmbin�rii în mod echitabil a nevoilor de audit public intern cu resursele disponibile între 

comunele semnatare; 
c) irevocabilit��ii pe cale unilateral� a prezentului acord; 
d) respect�rii reciproce a confiden�ialit��ii în desf��urarea activit��ilor de audit public intern �i 

raportarea rezultatelor acestora; 
e) respect�rii cadrului legal, metodologic �i procedural, specific activit��ii de audit public 

intern. 
 

CAPITOLUL III 
DREPTURILE �I OBLIGA�IILE P�R�ILOR ÎN ORGANIZAREA �I  

EXERCITAREA ACTIVIT��II DE AUDIT PUBLIC INTERN 
 

Art. 5. - Filiala Jude�ean� Ia�i a Asocia�iei Comunelor din România, în calitate de entitate 
organizatoare �i de angajator, î�i asum� urm�toarele obliga�ii: 

a) s� constituie un compartiment de audit public intern, având în vedere economicitatea, 
eficacitatea �i eficien�a acestei activit��i, cu un num�r de cel pu�in trei posturi, dar mai mic decât trei 
p�trimi din num�rul comunelor semnatare; 

b) s� efectueze toate cheltuielile prev�zute la art. 14 �i s� depun� declara�iile aferente 
drepturilor de personal, precum �i pe cele specifice angajatorului, potrivit legii;  

c) s� asigurare înc�perile necesare �i adecvate pentru organizarea �i desf��urarea activit��ilor 
compartimentului de audit public intern; 

d) s� asigure procesul de selectare �i angajare a personalului din  compartimentul de audit 
public intern; 

e) s� asigure realizarea misiunilor de audit public intern planificate, în conformitate cu normele 
generale de audit public intern;  

f) s� asigure condi�iile necesare preg�tirii profesionale a auditorilor interni la nivelul cerin�elor 
stabilite prin normele metodologice specifice entit��ilor publice; 

g) s� respecte cadrul legal, metodologic �i procedural, specific activit��ii de audit public intern; 
h) s� convoace anual sau ori de câte ori consider� necesar reprezentan�ii legali ai comunelor 

semnatare ale prezentului acord. 
Art. 6. - Comunele semnatare ale prezentului acord au urm�toarele drepturi: 
a) s� propun� unele obiective de audit public intern, specifice acestor unit��i administrativ-

teritoriale, echipei de auditare nominalizate s� realizeze misiunea de audit public intern;  
b) s� solicite �i s� beneficieze de servicii de audit public intern pentru îmbun�t��irea eficien�ei 

�i eficacit��ii sistemului de management �i control intern care s� asigure atingerea obiectivelor 
comunelor; 
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c) s� fie informate, în mod exclusiv �i operativ, asupra problemelor �i iregularit��ilor constatate 
cu ocazia misiunilor de audit public intern efectuate; 

d) s� primeasc�, în mod exclusiv, rapoartele de audit public intern care sunt întocmite, urmare 
a misiunilor de audit realizate la propria comun�; 

e) s� hot�rasc�, independent, asupra ac�iunilor necesare implement�rii recomand�rilor 
formulate în baza misiunilor de audit public intern realizate. 

Art. 7. - Comunele semnatare ale prezentului acord au urm�toarele obliga�ii: 
a) s� respecte metodologia de audit public intern, respectiv documentarea temeinic�, 

participarea la �edin�e, analiza �i avizarea documentelor procedurale elaborate de auditorii interni �i s� 
furnizeze, în scris sau verbal, informa�iile solicitate; 

b) s� asigure accesul la date, informa�ii �i documente auditorilor interni, în vederea atingerii 
obiectivelor misiunii de audit public intern; 

c) s� asigure logistica necesar� desf��ur�rii misiunilor de audit public intern, respectiv, 
înc�peri adecvate, acces la sistemele de comunica�ii �i tehnologia informa�iilor, furnituri de birou, 
precum �i alte mijloace materiale utile; 

d) s� elaboreze �i s� transmit� compartimentului de audit public intern planurile de ac�iune 
necesare implement�rii recomand�rilor acceptate; 

e) s� informeze compartimentul de audit public intern cu privire la modul �i la gradul de 
implementare a recomand�rilor dispuse; 

f) s� furnizeze informa�iile solicitate de auditorii interni în vederea planific�rii misiunilor de 
audit public intern; 

g) s� estimeze costurile necesare realiz�rii misiunilor de audit public intern solicitate în cursul 
exerci�iului financiar �i s� prevad� aceste angajamente în bugetul local; 

h) s� participe la convoc�rile prev�zute la art.  5 lit. h). 
 

CAPITOLUL IV 
ATRIBU�IILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN 

 
Art. 8. - Compartimentul de audit public intern asigur� realizarea activit��ii de audit public 

intern la comunele semnatare ale prezentului acord în baza unui plan de audit, aprobat de reprezentan�i 
legali ai acestora.  

Art. 9. - În exercitarea activit��ilor sale, compartimentul de audit public intern are urm�toarele 
atribu�ii: 

a) s� elaboreze normele metodologice privind exercitarea activit��ii de audit public intern din 
cadrul prezentului acord, aprobate de toate comunele semnatare �i avizate, pentru conformitate, de 
Unitatea Central� de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI); 

b) s� elaboreze proiectul planului anual de audit public intern în cooperare cu reprezentan�ii 
comunelor semnatare �i s� estimeze durata de realizare a fiec�rei misiuni de audit public intern; 

c) s� efectueze, în condi�ii de calitate, misiunile de audit public intern pentru evaluarea 
sistemelor de management �i control intern specifice entit��ii publice; 

d) s� asigure monitorizarea realiz�rii misiunilor de audit public intern, precum �i activit��ile 
de supervizare a acestora; 

e) s� raporteze rezultatele misiunilor de audit public intern, respectiv constat�rile, concluziile 
�i recomand�rile c�tre conducerile comunelor auditate; 

f) s� raporteze operativ �i exclusiv problemele �i iregularit��ile constatate, c�tre conduc�torul 
entit��ii publice auditate; 

g) s� elaboreze raportul anual al activit��ii de audit public intern pentru comunele semnatare 
ale prezentului acord;  

h) s� asigure confiden�ialitatea datelor �i a informa�iilor rezultate în urma activit��ilor de audit 
public intern desf��urate. 

Art. 10. - Planificarea �i efectuarea misiunilor de audit public intern se realizeaz� în mod 
echitabil pentru toate comunele semnatare ale prezentului acord, în func�ie de misiunile solicitate �i de 
resursele disponibile. 

Art. 11. - Compartimentul de audit public intern asigur� efectuarea misiunilor de audit public 
intern de conformitate, de performan�� sau de consiliere, solicitate de c�tre primarii comunelor 



Anexa la HCL nr. 19/2010 

Pagina 5 din 9 
 

semnatare ale prezentului acord �i formuleaz� recomand�ri �i concluzii pentru îmbun�t��irea 
activit��ilor auditate. 
 
 

CAPITOLUL V 
DREPTURILE �I OBLIGA�IILE FINANCIARE ALE P�R�ILOR 

 
Art. 12. - În vederea realiz�rii în comun a activit��ii de audit public intern, p�r�ile sus�in 

financiar înfiin�area, organizarea �i func�ionarea compartimentului de audit public intern. 
Art. 13. - (1) Asigurarea eviden�elor privind activit��ile desf��urate, precum �i costurile 

aferente acestora, sunt în responsabilitatea Filialei Jude�ene Ia�i a Asocia�iei Comunelor din România, 
în calitate de entitate organizatoare. 

(2) Recuperarea costurilor prev�zute la alin. (1) se realizeaz� prin plata cotei-p�r�i ce revine 
fiec�rei comune semnatare a prezentului acord, potrivit prevederilor art. 16.    

Art. 14. - (1) Cheltuielile care se deconteaz� între Filiala Jude�ean� Ia�i a Asocia�iei 
Comunelor din România �i comunele semnatare ale prezentului  acord sunt urm�toarele: 

a) bunuri �i servicii; 
b) cheltuieli de personal; 
c) obliga�iile de plat�, c�tre bugetul de stat �i c�tre celelalte bugete/fonduri, rezultate în urma 

acord�rii drepturilor de personal; 
d) cheltuielile privind deplas�rile auditorilor interni pentru realizarea misiunilor de audit de 

audit public intern  corespunz�toare fiec�rei comune; 
e) alte cheltuieli, neprev�zute la lit. a) - d), stabilite prin în�elegerea dintre p�r�i �i/sau rezultate 

ca urmare a exercit�rii atribu�iilor de auditor intern. 
(2) Cheltuielile prev�zute la alin. (1) sunt obliga�ii de plat� ale comunelor semnatare ale 

prezentului  acord c�tre Filiala Jude�ean� Ia�i a Asocia�iei Comunelor din România.  
Art.  15. - (1) Cheltuielile prev�zute la art. 14 necesare înfiin��rii, organiz�rii �i func�ion�rii 

compartimentului de audit public intern se deconteaz� în baza unor cote-p�r�i stabilite de comun acord 
de c�tre p�r�ile semnatare ale prezentului acord, în urma determin�rii unui cost mediu lunar. 

(2) Nivelul cotei-p�r�i: 
a) se stabile�te pentru o lun� �i nu poate fi frac�ionat; 
b) se rotunje�te la 100 de lei în favoarea Filialei Jude�ene Ia�i a Asocia�iei Comunelor din 

România.  
Art. 16. - (1) Comunele semnatare, pe întreaga durat� de existen�� a prezentului acord, achit� 

cota-parte, dup� cum urmeaz�: 
a) pân� cel mai târziu în ultima zi lucr�toare a ultimei luni a fiec�rui trimestru pentru 

trimestrul urm�tor;  
b) ca excep�ie de la prevederile lit. a), pentru perioada cuprins� între data semn�rii 

prezentului acord �i sfâr�itul trimestrului respectiv, în termen de trei zile lucr�toare de la data semn�rii.  
(2) Obliga�iile de plat� se achit� de c�tre comunele semnatare, potrivit prevederilor alin. (1), 

f�r� a mai fi necesar� emiterea vreunui document de c�tre Filiala Jude�ean� Ia�i a Asocia�iei Comunelor 
din România. 

 (3) Pentru neplata la termen a obliga�iilor ce le revin, potrivit alin. (1), comunele semnatare 
datoreaz� major�ri de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv.  

(4) Nivelul major�rii de întârziere este cel prev�zut pentru obliga�iile fiscale cuvenite bugetelor 
locale. 

Art. 17. - În cazul în care comuna semnatar� nu achit� cota-parte la termenele prev�zute la art. 
16 alin. (1) �i (2), Filiala Jude�ean� Ia�i a Asocia�iei Comunelor din România înainteaz� o notificare 
c�tre comuna respectiv�, aceasta constituind titlu executoriu, f�r� îndeplinirea niciunei alte proceduri. 
 

CAPITOLUL VI 
CLAUZE DE CONFIDEN�IALITATE �I INCOMPATIBILITATE 

Art. 18. - Informa�iile, datele �i documentele utilizate de auditorii interni în cadrul desf��ur�rii 
misiunilor de audit public intern sunt confiden�iale conform prevederilor normelor specifice �i Codului 
privind conduita auditorului intern . 



Anexa la HCL nr. 19/2010 

Pagina 6 din 9 
 

Art. 19. - Dosarul de audit public intern, inclusiv raportul de audit public intern, sunt 
comunicate �i puse la dispozi�ia exclusiv� a primarului comunei unde a fost realizat� misiunea de audit 
public intern. 

 
Art. 20. - Prin clauza de confiden�ialitate p�r�ile semnatare ale prezentului acord, convin ca, pe 

toat� durata acestuia, dar �i dup� încetarea lui, s� nu solicite de la personalul compartimentului de audit 
public intern date sau informa�ii care privesc oricare dintre celelalte comune implicate în ac�iunea de 
cooperare �i de care ace�tia au luat cuno�tin�� în timpul exercit�rii misiunilor de audit public intern. 

Art. 21. - Auditorii interni asigur� confiden�ialitatea datelor, a informa�iilor �i a documentelor 
între comunele semnatare ale prezentului acord. 

Art. 22. - Divulgarea unor date, informa�ii sau documente de natur� s� aduc� prejudicii 
comunelor semnatare ale prezentului acord se sanc�ioneaz� potrivit legisla�iei în vigoare.  

Art. 23. - (1) Auditorii interni nu pot fi desemna�i s� efectueze misiuni de audit public intern 
dac� sunt so�i, rude sau afini pân� la gradul al patrulea inclusiv cu primarul, viceprimarul, secretarul sau 
administratorul public de la nivelul comunei respective. 

(2) Auditorii interni nu trebuie implica�i în vreun fel în îndeplinirea activit��ilor pe care în mod 
poten�ial le pot audita �i nici în elaborarea �i implementarea sistemelor de control intern al entit��ilor 
publice.  

(3) Auditorii interni care au responsabilit��i în execu�ia programelor �i proiectelor finan�ate 
integral sau par�ial de Uniunea European� nu trebuie implica�i în auditarea acestor programe.  

(4) Auditorilor interni nu trebuie s� li se încredin�eze misiuni de audit public intern în 
sectoarele de activitate în care ace�tia au de�inut func�ii sau au fost implica�i în alt mod; aceast� 
interdic�ie se poate ridica dup� trecerea unei perioade de trei ani.  

(5) Auditorii interni, imediat dup� desemnare, au obliga�ia de a întocmi o declara�ie pe propria 
r�spundere, sub sanc�iunile prev�zute de Codul penal, c� nu se g�sesc în una dintre situa�iile prev�zute 
la alin. (1)-(4). 

 
CAPITOLUL VII 

FOR�A MAJOR� �I LITIGIILE 
 
Art. 24. - (1) Niciuna dintre p�r�ile prezentului acord nu r�spunde de neexecutarea sau 

executarea necorespunz�toare a obliga�iilor asumate, dac� acestea sunt urmare a unui caz de for�� 
major�. 

(2) For�a major� constituie un obstacol de neînfrânt �i inevitabil �i provoac� imposibilitatea 
absolut� de executare, fiind neprevizibil�; sunt considerate ca for�� major�, în sensul prezentului acord, 
împrejur�ri ca: r�zboi, revolu�ie, cutremur, marile inunda�ii. 

Art. 25. - Nu se consider� caz de for�� major� acel eveniment care îndepline�te cumulativ 
condi�iile: 

a) nu este adus la cuno�tin�a p�r�ilor semnatare ale prezentului acord, în cel mult trei zile 
lucr�toare de la producere; 

b) exist� indicii c� nu sunt luate toate m�surile posibile în vederea reducerii consecin�elor 
acestuia. 

Art. 26. - Orice neîn�elegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului acord  
este solu�ionat� de p�r�ile semnatare pe cale amiabil�. 

Art. 27. - În cazul în care solu�ionarea neîn�elegerii pe cale amiabil� nu este posibil�, litigiul 
dintre p�r�ile semnatare ale prezentului acord se solu�ioneaz� de c�tre instan�ele de judecat� competente, 
potrivit legii.  

 
CAPITOLUL VIII 

DURATA �I DESFIIN�AREA ACORDULUI DE COOPERARE 
 
Art. 28. - Prezentul acord se încheie pe o durat� nedeterminat� �i intr� în vigoare de la data 

semn�rii lui de c�tre reprezentan�ii legali ai p�r�ilor semnatare. 
Art. 29. - Modificarea sau desfiin�area prezentului acord, în cursul execut�rii lui,  se poate face 

numai pentru motive obiective, întemeiate �i neimputabile p�r�ilor, prin acordul de voin�� al acestora. 
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Art. 30. - Prezentul acord poate fi modificat prin acte adi�ionale aprobate de reprezentan�ii 
legali ai p�r�ilor acordului. 

Art. 31. - (1) Calitatea unei comune de parte în prezentul acord poate înceta, în baza hot�rârii 
consiliului local adoptat� în acest sens, numai dup� expirarea unei perioade de trei ani de la data de întâi 
ianuarie a anului urm�tor celui în care comunic� Filialei Jude�ene Ia�i a Asocia�iei Comunelor din 
România hot�rârea respectiv�. 

(2) Pe parcursul perioadei prev�zute la alin. (1) comuna respectiv� poate reveni asupra op�iunii 
de încetare a calit��ii de parte în prezentul acord, caz în care aceasta trebuie s� comunice hot�rârea 
consiliului local prin care abrog� hot�rârea prev�zut� la alin. (1).  

 
CAPITOLUL VIII 

DISPOZI�II FINALE 
 
Art. 32. - (1) Anual, p�r�ile prezentului acord se reunesc pentru: 
a) efectuarea analizei rezultatelor execut�rii acordului; 
b) stabilirea de m�suri privind eficientizarea activit��ii de audit public intern; 
c) aprobarea planului anual de audit public intern; 
d) stabilirea cotei-p�r�i lunare datorate de comunele semnatare. 
(2) M�surile prev�zute la alin. (1) lit. b) - d) se adopt� cel mai târziu în luna noiembrie a anului 

curent pentru anul urm�tor.  
(3) În cazul în care m�surile prev�zute la alin. (1) lit. c) �i d) nu sunt luate pân� la expirarea 

termenului prev�zut la alin. (2), pentru anul urm�tor: 
a) se aplic� planul anual de audit public intern pentru anul curent; 
b) cota-parte datorat� de comunele semnatare este cu 10% mai mare decât cea pentru anul 

curent.  
(4) Dezbaterile din reuniunile prev�zute la alin. (1) se cuprind într-un proces-verbal �i se 

semneaz� de c�tre reprezentan�ii legali prezen�i ai p�r�ilor semnatare ale prezentului acord. 
(5) M�surile prev�zute la alin. (1) lit. b) - d) se adopt� cu votul majorit��ii reprezentan�ilor 

legali ai comunelor semnatare ale prezentului acord �i devin obligatorii pentru toate p�r�ile, inclusiv 
pentru comunele care nu au fost reprezentate sau ai c�ror reprezentan�i legali au votat împotriva 
m�surilor respective.  

Art. 33. - Prezentul acord, prin act adi�ional: 
a) poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor p�r�ilor semnatare ale acordului; 
b) se modific� oricând pe durata existen�ei sale, ca urmare a evenimentelor legislative 

intervenite asupra actelor normative care au stat la baza adopt�rii lui.    
 

* 
*      * 

Prezentul acord de cooperare a fost încheiat în …. exemplare, toate identic egale din punct de 
vedere juridic, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatar�, ast�zi data de … ……….. 200… 

 
* 

*      * 
 
 

SEMN�TURILE REPREZENTAN�ILOR P�R�ILOR 
 
 

PRE�EDINTELE FILIALEI JUDE�ENE: 
1. Semn�tura  
2. Data semn�turii  

L.
S. 

3. Înregistrat sub nr.  
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PRIMARUL COMUNEI B.1.: 
1. Semn�tura  
2. Data semn�turii  

L.
S. 

3. Înregistrat sub nr.  
 
 

PRIMARUL COMUNEI B.2.: 
1. Semn�tura  
2. Data semn�turii  

L.
S. 

3. Înregistrat sub nr.  
 
 

PRIMARUL COMUNEI B.3.: 
1. Semn�tura  
2. Data semn�turii  

L.
S. 

3. Înregistrat sub nr.  
 
 

PRIMARUL COMUNEI B.4.: 
1. Semn�tura  
2. Data semn�turii  

L.
S. 

3. Înregistrat sub nr.  
 
 

PRIMARUL COMUNEI B.5.: 
1. Semn�tura  
2. Data semn�turii  

L.
S. 

3. Înregistrat sub nr.  
 
 

PRIMARUL COMUNEI B.6.: 
1. Semn�tura  
2. Data semn�turii  

L.
S. 

3. Înregistrat sub nr.  
 
 

PRIMARUL COMUNEI B.7.: 
1. Semn�tura  
2. Data semn�turii  

L.
S. 

3. Înregistrat sub nr.  
 
 

PRIMARUL COMUNEI B.8.: 
1. Semn�tura  
2. Data semn�turii  

L.
S. 

3. Înregistrat sub nr.  
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PRIMARUL COMUNEI B.9.: 
1. Semn�tura  
2. Data semn�turii  

L.
S. 

3. Înregistrat sub nr.  
 

PRIMARUL COMUNEI B.10.: 
1. Semn�tura  
2. Data semn�turii  

L.
S. 

3. Înregistrat sub nr.  
 

 

 

                                      PRE�EDINTE DE �EDIN��,     

                                                      Consilier,   

                                PETRU GHERGHEL        
 
                                                                                                          
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 Contrasemneaz�  
                                                                                                                                              Secretarul comunei 
 
                                                                                                                      Bumbaru C�t�lin  

 


