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PROIECT DE 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, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Audit – MH, va fi publicată pe pagina de internet www.branistea.ro și va fi afișată în 
avizierul primăriei. 
 

 17.08.2020 
 

                                  Inițiator,                                                                   Avizat de legalitate, 
                                   Primar,                                                                             Secretar, 
                                  I. Marin                                                                      Blăgniceanu Ionuț     
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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre nr. 26 

privind aderarea Comunei Braniștea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Audit - MH 
 
 

Constituirea acestui tip de asociație, este reglementata de prevederile art. 75, alin.1, lit. e, 
coroborat cu prevederile art. 89, alin. 3, art. 90, alin. 1 din O.U.G.nr. 57/2019,privnd Codul administrativ, 
ca fiind de utilitate publica, precum si de prevederile Ordonanței Guvernului României nr.26/2000 cu 
privire la asociații si fundații, cu modificările ulterioare, aprobata cu modificări si completări de Legea nr. 
246/2005. 

Scopul asociației este dezvoltarea durabila a unităților administrative teritoriale care o alcătuiesc, 
prin realizarea in comun a unor activități prin cooperare, având la baza principiul economicității: 

Obiectivele urmărite prin aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Audit – MH sunt: 
- înființarea, organizarea, asigurarea si exercitarea funcției de  audit public prin cooperare, 

(obligație a fiecărei entității publice, conform art. 11, lit. a din Legea nr. 672/2002 republicata), 
control  managerial intern, consultanță de management de proiect, asistență tehnică 
administrativă, asistență juridică, consultanță privind achizițiile publice și activitatea de urbanism 
și amenajarea teritoriului, activități privind registrul agricol asistenta financiar-contabila, asistență 
resurse-umane, activităților privind securitatea și sănătatea în muncă  pentru membrii asociației; 

- stimularea și dezvoltarea turismului în zonă ; 
- accesarea fondurilor nerambursabile interne și externe postaderare alocate diferitelor programe 

operaționale, pentru implementarea de proiecte care vizează echiparea și modernizarea 
obiectivelor de infrastructură rutieră, sanitară, tehnico-edilitară, de servicii sociale, de mediu, 
educaționale, culturale, turistice, sportive, de tineret, etc.;  

- stimularea cooperării intercomunale pentru participarea unităților administrativ–teritoriale la 
realizarea unor proiecte, lucrări sau activități  de interes comun, promovate în vederea dezvoltării 
economice,  sociale și culturale și care asigură creșterea calității vieții cetățenilor acestora. 

- dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice; 
- dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a 

dezechilibrelor sociale; 
- administrarea eficienta si integrata a potențialului de care dispune zona; 
- înlăturarea disparităților dintre localități în condițiile indicatorilor și nivelului de dotare prevăzut 

în legea 351/2001; 
- atragerea de noi investiții si creșterea accesului la resurse.  
- organizarea și participarea la cursuri de pregătire, perfecționare și reconversie profesională, 

seminarii și conferințe; 
- dezvoltarea de proiecte și programe proprii și în regim de parteneriat cu alte persoane fizice și 

juridice din țară și străinătate; 



- elaborarea de strategii, programe, studii și anchete de specialitate în scopul inventarierii 
problemelor cu care se confruntă populația și diferitele categorii de cetățeni din  localitatea 
noastră; 

- încurajarea și promovarea participării școlare și a creșterii nivelului de educație și cultură în 
rândul tinerilor și a altor categorii vulnerabile; 

- gestionarea investițiilor teritoriale integrate, gestionarea unor programe de finanțare (autoritate 
de management, organism intermediar etc), evaluarea si pre evaluarea proiectelor si 
implementarea de instrumente de finanțare; 

- dezvoltarea durabilă multisectorială rurală și creșterea atractivității pentru locuire, prin 
finanțarea unor lucrări de infrastructură și  de servicii sau activități publice, precum și  orice alte 
lucrări sau obiective de interes comun, pentru care ADI AUDIT-MH va acționa ca structură de 
implementare, în funcție de programele accesate de membrii, din fonduri proprii, respectiv 
fonduri guvernamentale sau europene ; 

 
Având in vedere toate considerentele mai sus expuse, supunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre prin care propunem aprobarea aderării Comunei Braniștea in calitate de membru la Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitara AUDIT-MH, prescurtat A.D.I. AUDIT-MH. 
 
 
 

Primar, 
I. Marin 
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RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre nr. 26 

privind aderarea Comunei Braniștea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Audit - MH 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 3786/17.08.2020 la proiectul de 

hotărâre privind aderarea Comunei Braniștea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Audit 
MH ; 

- procesul verbal de constatare nr. 3517/28.07.2020 al Camerei de Conturi Mehedinți prin care se 
instituie măsura de asigurare a auditului public intern ; 

- prevederile art. 11, lit. a din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern prin care se impune 
obligativitatea fiecărei instituții publice de a asigura auditul publici intern ; 

- 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 Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 232/2010 și al Ministrului 
Finanțelor Publice nr. 2477/2010 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de cooperare ; 

- prevederile art. 129, alin. 1, alin. 9, lit. a și c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
 

Luând în considerare cele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
apreciem acest proiect ca legal, urmând ca plenul consiliului să se pronunțe prin vot. 
 
 
 
 

 
 

Secretar General UAT Comuna Braniștea, 
Blăgniceanu Ionuț 


