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PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 40 
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 . 

 15.12.2021 

 

                                Inițiator,                                                                       Avizat de legalitate,  
                                 Primar,                                                                         Secretar General, 
                                I. Marin                                                                          Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre nr. 40 privind aprobarea ieșirii din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Audit – MH și din Acordul de cooperare pentru exercitarea activității de audit 
public intern 

 
 
 Având în vedere: 

- prevederile HCL nr. 26 din 31.08.2020 privind aderarea Comunei Braniștea la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Audit – MH ; 

- prevederile art. 12, alin. 5 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, actualizată 
”Compartimentul de audit public intern constituit la nivelul structurii județene cu personalitate 
juridică a structurii asociative a autorităților administrației publice locale recunoscute ca fiind de 
utilitate publică, precum și la nivelul altor structuri asociative de utilitate publică de interes 
general pentru administrația publică locală este dimensionat, ca număr de auditori, astfel încât să 
asigure realizarea activității de audit public intern la toate entitățile publice locale cuprinse în 
acordul de cooperare; cheltuielile ocazionate de organizarea și de funcționarea activității de audit 
public intern desfășurată în sistem de cooperare constituie obligații financiare rezultate din 
acordul de cooperare, care se suportă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale 
semnatare ale acordului de cooperare, proporțional cu activitatea de audit public intern 
desfășurată.” 

- 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 ”1) 
Ieșirea din cooperare se poate realiza la sfârșitul exercițiului financiar, în caz contrar entitatea 
publică în cauză asumându-și responsabilitatea suportării cheltuielilor care îi revin pentru întregul 
exercițiu financiar. (2) Hotărârea de retragere din sistemul de cooperare devine operabilă 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care aceasta a fost luată, numai dacă 
este aprobată de consiliul local al entității publice care se retrage.” 

- prevederile art. 129, alin. 1, lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ . 
 

Consider că este oportună ieșirea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Audit – MH și din 
Acordul de cooperare pentru exercitarea activității de audit public intern întrucât începând cu data de 
01.01.2021 vom adera la o altă structură asociativă în cadrul căreia beneficiile sunt superioare față de 
această structură . 

 
Primar, 
I. Marin 
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RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre nr. 40 privind aprobarea ieșirii din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Audit – MH și din Acordul de cooperare pentru exercitarea activității de audit 
public intern 

 
 
 Având în vedere: 

- prevederile HCL nr. 26 din 31.08.2020 privind aderarea Comunei Braniștea la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Audit – MH ; 

- referatul de aprobare nr. 5483/15.12.2021 al Primarului Comunei Braniștea, județul Mehedinți; 
- 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 ”1) 
Ieșirea din cooperare se poate realiza la sfârșitul exercițiului financiar, în caz contrar entitatea 
publică în cauză asumându-și responsabilitatea suportării cheltuielilor care îi revin pentru întregul 
exercițiu financiar. (2) Hotărârea de retragere din sistemul de cooperare devine operabilă 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care aceasta a fost luată, numai dacă 
este aprobată de consiliul local al entității publice care se retrage.” 

- 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 care statuează: 
”Ieșirea din cooperare se poate realiza la sfârșitul exercițiului financiar, în caz contrar entitatea 
publică îți asumă responsabilitatea suportării cheltuielilor ce îi revin din acordul de cooperare 
pentru întreg exercițiul financiar”; 

- prevederile art. 129, alin. 1, lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ . 
 

Urmare celor de mai sus consider că Proiectul de hotărâre nr. 40 privind ieșirea din Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Audit – MH și din Acordul de cooperare pentru exercitarea activității de 
audit public intern este legal. 

 
 
 
 

Secretar General Comuna Braniștea 
Blăgniceanu Ionuț 

 


