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HOTĂRÂRE nr. 26 
privind aderarea Comunei Braniștea  

la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Audit - MH 
 

Consiliul Local al Comunei Braniştea, județul Mehedinți 
Având în vedere:  
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 3786/17.08.2020; 
- prevederile art. 75, alin. 1, lit. e, coroborat cu prevederile art. 89, alin. 3 și art. 90, alin. 1 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 
- prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, actualizată ; 
- prevederile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 232/2010 și al Ministrului 

Finanțelor Publice nr. 2477/2010 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de cooperare ; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 3789/17.08.2020; 
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Braniștea ; 
- prevederile art. 129, alin. 1, alin. 9, lit. a și c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- în temeiul prevederilor articolului 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 Se aprobă începând cu data de 01.09.2020, aderarea Comunei Braniștea la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Audit – MH și însușirea prevederilor statutului acesteia . 

 

Art. 2 Se aprobă aderarea la Acordul de cooperare pentru exercitarea activității de audit public 
intern, începând cu data de 01.09.2020, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Audit – MH. 

 

Art. 3 Se aprobă contribuția lunară a UAT Comuna Braniștea pentru funcționarea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Audit – MH, astfel: 

a) cheltuieli de personal, structura de audit (salarii, deplasări, pregătire profesională, decontări 
din bugetul statului) – 700 lei / lună ; 

b) cheltuieli de personal, aparat tehnic (salarii, deplasări, evidență contabilă, materiale, birotică 
etc.) – 550 lei / lună . 
Total contribuție:  1250 lei / lună . 

 

Art. 4 Primarul Comunei Braniștea va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
 

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei Braniştea, Instituției 
Prefectului, județul Mehedinți în vederea exercitării controlului de legalitate, ADI Audit – MH, va fi 
publicată pe pagina de internet www.branistea.ro și va fi afișată în avizier. 
 

 Adoptată astăzi 31 august 2020 în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea cu 11 voturi 
pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri . 
 

                   Președinte de ședință,                                                                Contrasemnează, 
                         Consilier local,                                                           Secretar General UAT Braniștea, 
                      Toma Constantin                                                                       Blăgniceanu Ionuț     
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