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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41 

E-mail: cozma@cjmures.ro, Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402 

Cod.547170 
           
 

 Avizat 

Craciun Adrian 

Secretar general 

 

Proiect de hotarare 

privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea 
activităţii de audit public intern 

 
 
 

Ormenisan Petru-primarul comunei Cozma 
Analizând: 

 Referatul de aprobare nr. 1996    din 25.10.2021 prezentată de dl.Ormenișan 
Petru, primarul comunei  Cozma, judeţul Mureș, cu privire la însuşirea Acordului 
de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern 

 Raportul de specialitate nr. 1996/1/25.10.2021, întocmit de către Secretarul 
general al  comunei Cozma 

 Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului 
local. 
Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice 

reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz 
entitate publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public 
şi, respectiv, de instituţie publică locală; 

Apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor 
de audit public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice 
fiecăreia dintre acestea; 
            Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe 
comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţiile profesionale bazate pe criterii 
de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru realizarea 
obiectivelor specifice acestei activităţi; 

În conformitate cu prevederile: 
- Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie  

1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; 
 - Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art.89, alin. (7)  Ordonanța de urgență  Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
republicată  cu modificările şi completările ulterioare; 

- CARTEA a V-a  Despre obligatii,  TITLUL II  Izvoarele obligatiilor,    
CAPITOLUL I, contractul  din Legea nr. 287/2009  privind Codul civil  republicată (r1), 
cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 
serviciu, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 24 alin. (1^3)  și art. 35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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          - Ordinul Ministrului finanţelor publice nr.252/2004 privind  aprobarea Codului   
privind conduita auditorului intern; 

- Normele  privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit 
public intern, aprobate  prin HG nr. 1183/2012; 

- Normele generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, aprobate 
prin HG 1086/2013;  
 Respectând procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională cu modificările si completările ulterioare; 
         In temeiul prevederilor art. 129, alin.(1) si (2), lit.”c”, art. 196, alin(1), lit”a”, art. 
197,  si art. 198, alin. (1-2) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
H O T A R A S T E : 

 
Art.1.- (1) Se însuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind 

organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern, potrivit anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  (2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la 
alin.(1) pe întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local 
al comunei              . 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Ormenișan Petru, primarul comunei Cozma        
, să semneze, în numele şi pe seama comunei Cozma, Acordul de cooperare privind 
organizarea şi exercitarea activității de audit public intern. 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestata  in termenul si conditiile Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.4. Hotărârea se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei   , Instituției Prefectului Judeţului  Mureș şi a Asociaţiei Zona Mureşului 
Superior şi se aduce la cunoştinţă publică prin  afişare la sediul Primăriei 
comunei . 

 
 

Initiator 
Primar 

Ormenisan Petru 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


