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HOTĂRÂREA nr. 39 
referitor la aprobarea ieșirii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Audit – MH  

și din Acordul de cooperare pentru exercitarea activității de audit public intern 
   

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. 5483/15.12.2021 al Primarului Comunei Braniștea, județul Mehedinți; 
- prevederile HCL nr. 26 din 31.08.2020 privind aderarea Comunei Braniștea la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Audit – MH ; 
- prevederile art. 30 din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit 

public intern, încheiat în 28.12.2018 și înregistrat sub nr. 6 din 28.12.2018 
- prevederile art. 12 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, actualizată ; 
- prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1183 din 4 decembrie 2012 pentru aprobarea 

normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern; 
- prevederile art. 129, alin. 1, lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 5484/15.12.2021 ; 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Braniștea;  

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
                                                                                            

Art. 1 (1) Se aprobă, începând cu 1 ianuarie 2022, ieșirea Comunei Braniștea din Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Audit - MH.  

(2) Se aprobă, începând cu 1 ianuarie 2022, ieșirea Comunei Braniștea din Acordul de cooperare 
pentru exercitarea activității de audit public intern aprobat prin HCL nr. 26/31.08.2020.  

Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Consiliul 
Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți . 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei Braniștea, județul 
Mehedinți, Instituției Prefectului – județul Mehedinți – în vederea exercitării controlului de legalitate și 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Audit - MH și va fi afișată la avizierul consiliului local și pe 
pagina de internet www.branistea.ro . 

 Adoptată astăzi, 22.12.2021 în ședință a Consiliului Local Braniștea. 
 
                Președinte de ședință,                                                                   Contrasemnează, 
                      Consilier local,                                                              Secretar General Comuna Braniștea, 
                         Dobre Milica                                                                            Blăgniceanu Ionuț 


