ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA v ALEA CALUGAREASCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind 'insusirea Acordului de cooperare privind organizarea ~i exercitarea
activitatii de audit public intern

Tinand seama de faptul ca obtinerea eficientei ~i eficacitatii serviciilor publice
reprezinta o conditie esentiala a managementului fiecarei entitati publice, 'in acest caz,
entitate publica fiind com una, 'in calitatea acesteia de persoana juridica de drept public si,
respectiv, de institutie publica !ocala,
apreciind oportunitatea unei cooperari 'intre comune pentru asigurarea serviciilor
de audit public intern, respectand 'in acela~i timp independenta ~i funqiile specifice
fiecareia dintre acestea,
urmarind facilitarea asigurarii activitatrii de audit public intern pentru mai multe
comune, 'in temeiul unui acord de cooperare, prin relatii profesionale bazate pe criterii de
realizarea
legalitate, economicitate, eficacitate, eficienta si colaborare pentru
obiectivelor specifice acestei activitati,
avand in vedere prevederile:
a)Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg Ia 15 octombrie
1985 si ratificata prin Legea nr. 199/ 1997;
b)Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile
ulterioare;
c )art.ll alin.( 4) si art.36 alin.(l ), alin.(2) lit.e) si alin.(7) lit. a) si c) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001 , republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
d)art.13 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
e)art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
f)art.1.166 ~i urmatoarele din Legea nr.287 /2009 privind Codul civil, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
g)Codului muncii;
h)Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si
completarile ulterioare;
i)Codului de procedura civila;
j)Hotararii Guvemului nr.781/2002 privind protectia informatiilor secrete de
serviciu, cu modificarile si completarile ulterioare;
k)Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului
finantelor publice nr. 252/2004;
l)Statutului Asociatiei Comunelor din Romania, precum ~i de cele ale Statutului
Filialei Judetene Prahova a Asociatiei Comunelor din Romania;
m)Hotararii Consiliului Local nr.l13/ 16.11.2004 privind aderarea comunei Valea
Calugareasca la Asociatia Comunelor din Romania,

luand act de:
a)
referatul de aprobare prezentat de ci'itre primarul comunei, In calitatea
sa de initiator, !nregistrat sub nr.12048/23.10.2012;
b)
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, !nregistrat sub nr.12049/23.10.2012;
c)
precum ~i de raportul comisiei de specialitate a Consi liului Local,
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.e ~i alin. 7 lit. a, art. 45 alin. (1) si alin.(2)
lit. f), art.61 alin. (1) si (2), art.62 alin.(l), precum ~i ale art.115 alin.(l) lit.b), alin.(3),
alin.(5), alin.(6) si alin.(7) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 ,
republicaHi, cu modifici'irile ~i compleHirile ulterioare,
Consiliul Local al comunei Valea Calugareasca adopta prezenta hotadire:
Art.1 - (1) Se lnsu~e~te modelul-cadru al Acordului de cooperare privind
organizarea $i exercitarea activitatii de audit public intern, potrivit anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Obligatiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevazut Ia a/in. (1) ,
pe lntreaga durata de existenta a acestuia, se suporta din bugetul local al comunei Valea
Calugareasca.
Art.2 Se mandateaza domnul Vasilica Neac~u , primarul comunei Valea
Calugareasca, sa semneze Acordul prevazut In prezenta hotarare.
Art.3 - Prezenta hotarare se aduce Ia lndeplinire de catre primarul comunei Valea
Calugareasca
Art.4 - (1) Prezenta hotarare se comunica, In mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, In termenul prevazut de lege, primarului comunei, Prefectului
Judetului Prahova si Filialei Judetene Prahova a Asociatiei Comunelor din Romania ~i se
aduce Ia cuno~tinta publica prin afi~area pe pagina de internet a Primariei
www. pri mariavaleacalugareasca.ro.
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Tincmd seama de faptul ca obfinerea eficienfei $i ejicacitafii serviciilor pub/ice
reprezinta o condifie esenfiala a managementului jieciirei entitafi pub/ice, fn cazul
prezentului acord de cooperare, entitate publidi fiind comuna, fn calitatea acesteia de
persoana juridica de drept public si, respectiv, de institutie publica /ocala,
apreciind oportunitatea unei cooperiiri fntre comune pentru asigurarea
serviciilor de audit public intern, respectand fn acelaJi timp independenfa Ji funcfiile
specifice jieciireia dintre aces tea,
urmarind facilitarea asiguriirii activitatii de audit public intern pentru jiecare
comuna semnatara a prezentului acord de cooperare, prin relafii profesionale bazate pe
criterii de legalitate, economicitate, ejicacitate, eficienta si colaborare pentru realizarea
obiectivelor specifice acestei activitiiti,
avand fn vedere prevederile:
a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985 si ratificatii prin Legea nr. 199/1997;
b) Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modijicarile si
completarile ulterioare;
c) art. 11 a/in. (4) si pe cele ale art. 36 a/in. (1), alin. (2) lit. e) si a/in. (7) lit. a)
si c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
d) art. 13 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
e) art. 35 a/in. (6) din Legea nr. 27312006 privindfinantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
f) art.1.166 $i urmatoarele din Legea 28712009, republicata, cu modificarile Ji
completarile;
g) Codului muncii;
h) Legii nr. 182/2002 privind protecfia informafiilor clasificate, cu modificiirile
si completiirile ulterioare;
i) Codului de procedura civila;
j) Hotararii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de
serviciu, cu modificarile ti completarile ulterioare;
k) Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului
finantelor pub/ice nr. 25212004;
l) Statutului Asociatiei Comunelor din Romania, precum si de cele ale Statutului
Filialei Judetene PRAHOVA a Asociatiei Comunelor din Romania;
m) Hotararii Consiliului Local nr.113/16.11./2004 privind aderarea comunei
Valea Calugarteasca .Ia Asociafia Comunelor din Romania,

CAPITOLUL I
PARTILE
Art. 1. - Partile prezentului acord de cooperare, denumit in continuare acord,

sunt:
A. Filiala Judeteanii PRAHOVA a Asociatiei Comunelor din Romania,

denumita in continuare Filiala, in calitate de entitate organizatoare a auditului public
intern pentru comunele prevazute la lit. B, cu sediulin Comuna Cornu, str. B-dul Eroilor,
nr.750, nr. titulara a codului de inregistrare fiscala 17415800 si a contului nr.
R033BRDE300SV77072483000 deschis la Banca BRD Cornu reprezentata prin
domnulldoamna NANU CORNEL, care indeplineste functia de presedinte al Filialei,
Si
B. comuna care coopereaza in vederea finantarii si realizarii in comun a actiunilor
specifice auditului public intern, respectiv:
Comuna Valea Calugareasca cu sediulin Valea Calugareasca, str. Valea Calugareasca,
nr. 204 judetul Prahova , titulara a codului de inregistrare fiscala 2845400 si a contului
nr.R031 TREZ53924510220XXXXX deschis la Trezoreria Brazi, reprezentata prin
domnulldoamna Neacsu Vasilica, avand functia de primar, in baza Hotararii Consiliului
Local nr. 101 /24.10.2012

CAPITOLUL II
OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE
Art. 2. - Obiectul prezentului acord de cooperare, denumit in continuare acord, 11
constituie cooperarea dintre partile semnatare, prin reprezentantii legali ai acestora, in
vederea organizarii ~i exercitarii activitatii de audit public intern, in conformitate cu
prevederile legale.
Art. 3.- Prezentul acord stabile~te:
a) drepturile ~i obligatiile partilor in organizarea ~i exercitarea activita Dii de
audit public intern;
b) atributiile compartimentului de audit public intern;
c) obligatiile financiare ale comunelor semnatare;
d) obligativitatea confidentialitatii datelor ~i a informatiilor in posesia carora
intra, oricare dintre persoanele implicate in acest proces.
Art. 4. - Partile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicarii
acordului ~i se obliga sa actioneze consecvent pentru realizarea lor, sub forma:
a)mentinerii autonomiei juridice, decizionale ~i financiare a fiecarei comune
semnatare;
b) imbinarii in mod echitabil a nevoilor de audit public intern cu resursele
disponibile intre comunele semnatare;
c)irevocabilitatii pe cale unilaterala a prezentului acord;

d) respecUirii reciproce a confidentialitatii !n desrasurarea activitatilor de audit
public intern ~i raportarea rezultatelor acestora;
e)respectarii cadrului legal, metodologic ~i procedural, specific activiUitii de audit
public intern.
CAPITOLUL III
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PAR'fiLOR iN ORGANIZAREA SI
EXERCITAREA ACTIVITA Til DE AUDIT PUBLIC INTERN
Art. 5. - Filiala Judeteana PRAHOVA a Asociatiei Comunelor din Romania, !n
calitate de entitate organizatoare side angajator, 1~i asuma urmatoarele obligatii:
a) sa constituie un compartiment de audit public intern, avand !n vedere
economicitatea, eficacitatea si eficienta acestei activitati, cu un numar de eel
putin trei posturi, dar mai mic decat trei patrimi din numarul comunelor
semnatare;
b) sa efectueze toate cheltuielile prevazute la art. 14 si sa depuna declaratiile
aferente drepturilor de personal, precum si pe cele specifice angajatorului,
potrivit legii;
c) sa asigurare !ncaperile necesare ~i adecvate pentru organizarea ~i desta~urarea
activitatilor compartimentului de audit public intern;
d) sa asigure procesul de selectare ~i angajare a personalului din compartimentul
de audit public intern;
e) sa asigure realizarea misiunilor de audit public intern planificate, !n
conformitate cu normele generale de audit public intern;
f) sa asigure conditiile necesare pregatirii profesionale a auditorilor interni la
nivelul cerintelor stabilite prin normele metodologice specifice entitatilor
pub lice;
g) sa respecte cadrullegal, metodologic ~i procedural, specific activitatii de audit
public intern;
h) sa convoace anual sau ori de cate ori considera necesar reprezentantii legali ai
comunelor semnatare ale prezentului acord.
Art. 6.- Comuna semnatara a prezentului acord are urmatoarele drepturi:
a) sa propuna unele obiective de audit public intern, specifice acestor unitati
administrativ-teritoriale, echipei de auditare nominalizate sa realizeze
misiunea de audit public intern;
b) sa solicite ~i sa beneficieze de servicii de audit public intern pentru
!mbunatatirea eficientei ~i eficacitatii sistemului de management ~i control
intern care sa asigure atingerea obiectivelor comunelor;
c) sa fie informate, in mod exclusiv ~i operativ, asupra problemelor ~i
iregularitatilor constatate cu ocazia misiunilor de audit public intern efectuate;
d) sa primeasca, in mod exclusiv, rapoartele de audit public intern care sunt
intocmite, urmare a misiunilor de audit realizate la propria com una;
e) sa hotarasca, independent, asupra actiunilor necesare implementarii
recomandarilor formulate in baza misiunilor de audit public intern realizate.
Art. 7.- Comuna semnatara a prezentului acord are urmatoarele obligatii:

a) sa respecte metodologia de audit public intern, respectiv documentarea
temeinica, participarea la ~edinte, analiza ~i avizarea documentelor
procedurale elaborate de auditorii interni si sa furnizeze, in scris sau verbal,
informatiile solicitate;
b) sa asig~re accesul la date, informatii ~i documente auditorilor interni, in
vederea atingerii obiectivelor misiunii de audit public intern;
c) sa asigure logistica necesara desra~urarii misiunilor de audit public intern,
respectiv, incaperi adecvate, acces la sistemele de comunicatii si tehnologia
informatiilor, furnituri de birou, precum si alte mij loace materiale utile;
d) sa elaboreze ~i sa transmita compartimentului de audit public intern planurile
de actiune necesare implementarii recomandarilor acceptate;
e) sa informeze compartimentul de audit public intern cu privire la modul si la
gradul de implementare a recomandarilor dispuse;
f) sa furnizeze informatiile solicitate de auditorii interni in vederea planificarii
misiunilor de audit public intern;
g) sa estimeze costurile necesare realizarii misiunilor de audit public intern
solicitate in cursul exercitiului financiar ~i sa prevada aceste angajamente in
bugetullocal;
h) sa participe la convocarile prevazute la art. 5 lit. h).
CAPITOLUL IV
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN
Art. 8. - Compartimentul de audit public intern asigura realizarea activitatii de
audit public intern la comunele semnatare ale prezentului acord in baza unui plan de
audit, aprobat d~ reprezentanti legali ai acestora.
Art. 9. - In exercitarea activitatilor sale, compartimentul de audit public intern are
urmatoarele atributii:
a) sa elaboreze normele metodologice privind exercitarea activitatii de audit
public intern din cadrul prezentului acord, aprobate de toate comunele
semnatare ~i avizate, pentru conformitate, de Unitatea Centrala de
Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);
b) sa elaboreze proiectul planului anual de audit public intern in cooperare cu
reprezentantii comunei semnatare ~i sa estimeze durata de realizare a fiecarei
misiuni de audit public intern;
c) sa efectueze, in conditii de calitate, misiunile de audit public intern pentru
evaluarea sistemelor de management ~i control intern specifice entitatii
pub lice;
d) sa asigure monitorizarea realizarii misiunilor de audit public intern, precum
~i activitatile de supervizare a acestora;
e) sa raporteze rezultatele misiunilor de audit public intern, respectiv
constatarile, concluziile ~i recomandarile catre conducerile comunelor
auditate;
f) sa raporteze operativ ~i exclusiv problemele ~i iregularitatile constatate, catre
conducatorul entitatii publice auditate;
g) sa elaboreze raportul anual al activitatii de audit public intern pentru
comunele semnatare ale prezentului acord;

h)

sa asigure confidentialitatea datelor ~i a informatiilor rezultate in urma
activitatilor de audit public intern des!a~urate.

Art. 10. - Planificarea ~i efectuarea misiunilor de audit public intern se realizeaza
in mod echitabil pentru toate comunele semnatare alprezentului acord, in functie de
misiunile solice prezentului acord, in functie de misiunile solicitate ~i de resursele
disponibile.
Art. 11. - Compartimentul de audit public intern asigura efectuarea misiunilor de
audit public intern de conformitate, de performanta sau de consiliere, solicitate de catre
primarii comunelor semnatare ale prezentului acord ~i formuleaza recomandari ~i
concluzii pentru imbunatiitirea activitatilor auditate.
CAPITOLUL V
DREPTURILE ~I OBLIGA'fiiLE FINANCIARE ALE PARTILOR
Art. 12. - In vederea realizarii in comun a activitatii de audit public intern, partile
sustin financiar infiintarea, organizarea ~i functionarea compartimentului de audit public
intern.
Art. 13. - (1) Asigurarea evidentelor privind activitatile desfii~urate, precum ~i
costurile aferente acestora, sunt in responsabilitatea Filialei Judetene PRAHOVA a
Asociatiei Comunelor din Romania, in calitate de entitate organizatoare.
(2) Recuperarea costurilor prevazute la alin. (1) se realizeaza prin plata cotei-parti
ce revine fiecarei comune semnatare a prezentului acord, potrivit prevederilor art. 16.
Art. 14. - (1) Cheltuielile care se deconteaza intre Filial a Judeteana PRAHOVA a
Asociatiei Comunelor din Romania ~i comunele semnatare ale prezentului acord sunt
urmatoarele:
a) bunuri si servicii;
b) cheltuieli de personal;
c) obligatiile de plata, catre bugetul de stat si catre celelalte bugete/fonduri ,
rezultate in urma acordarii drepturilor de personal;
d) cheltuielile privind deplasarile auditorilor interni pentru realizarea misiunilor
de audit de audit public intern corespunzatoare fiecarei comune;
e) alte cheltuieli, neprevazute la lit. a) - d), stabilite prin intelegerea dintre parti
si/sau rezultate ca urmare a exercitarii atributiilor de auditor intern.
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) sunt obligatii de plata ale comunelor
semnatare ale prezentului acord catre Filiala Judeteana PRAHOVA a Asociatiei
Comunelor din Romania.
Art. 15. - (1) Cheltuielile prevazute la art. 14 necesare infiintarii, organizarii ~i
functionarii compartimentului de audit public intern se deconteaza in baza unor coteparti stabilite de comun acord de catre partile semnatare ale prezentului acord, in urma
determinarii unui cost mediu lunar.
(2) Nivelul cotei-pati se stabileste astfel:
- pentru anul2012, fiecare comuna semnatara a prezentului acord va cotiza
suma de 4.000 lei; ( 16.000 lei/an)

Art. 16. - (1) Comuna semnatara, pe intreaga durata de existenta a prezentului
acord, achita cota-parte, astfel:
a) pana eel mai tarziu in ultima zi lucratoare a ultimei luni a fiecarui trimestru
pentru trimestrul urmator;
(2) Obligatiile de plata se achita de catre comuna semnatara, potrivit
prevederilor alin. (1 ), :fara a mai fi necesara emiterea vreunui document de
catre Filiala Judeteana PRAHOVA a Asociatiei Comunelor din Romania.
3) Pentru neplata la term en a obligatiilor ce le revin, potrivit alin. (1 ), comunea
semnatara datoreaza majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta ~i pana la data
stingerii sumei datorate, inclusiv.
(4) N ivelul maj orarii de 1ntarziere este eel prevazut pentru obligatiile fiscale
cuvenite bugetelor locale.
Art. 17. - In cazul in care comuna semnatara nu achita cota-parte la termenele
prevazute la art. 16 alin. (1) si (2), Filiala Jude Deana PRAHOVA a Asociatiei
Comunelor din Romania inainteaza o notificare catre comuna respectiva, aceasta
constituind titlu executoriu, :fara indeplinirea niciunei alte proceduri.
CAPITOLUL VI
CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE SI INCOMPATIBILITATE
Art. 18. - Informatiile, datele ~i documentele utilizate de auditorii interni in
cadrul des:fa~urarii misiunilor de audit public intern sunt confidentiale conform
prevederilor normelor specifice si Codului privind conduita auditorului intern .
Art. 19. - Dosarul de audit public intern, inclusiv raportul de audit public intern,
sunt comunicate ~i puse la dispozitia exclusiva a primarului comunei unde a fost realizata
misiunea de audit public intern.
Art. 20. - Prin clauza de confidentialitate partile semnatare ale prezentului acord,
convin ca, pe toata durata acestuia, dar ~i dupa incetarea lui, sa nu solicite de la
personalul compartimentului de audit public intern date sau informatii care privesc
oricare dintre celelalte comune implicate ill aqiunea de cooperare ~i de care ace~tia au
luat cuno~tinta 1n timpul exercitarii misiunilor de audit public intern.
Art. 21. - Auditorii interni asigura confidentialitatea datelor, a informatiilor
documentelor 1ntre comunele semnatare ale prezentului acord.

~i

a

Art. 22. - Divulgarea unor date, informatii sau documente de natura sa aduca
prejudicii comunelor semnatare ale prezentului acord se sanctioneaza potrivit legislatiei
1n v1goare.
Art. 23. - ( 1) Auditorii interni nu pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit
public intern daca sunt soti, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv cu primarul,
viceprimarul, secretarul sau administratorul public de la nivelul comunei respective.

(2) Auditorii interni nu trebuie implicati in vreun fel in 1ndeplinirea activitatilor
pe care in mod potentialle pot audita ~i nici in elaborarea ~i implementarea sistemelor de
control intern al entitatilor pub lice.
(3) Auditorii interni care au responsabilitati in executia programelor ~i proiectelor
finantate integral sau partial de Uniunea Europeana nu trebuie implicati in auditarea
acestor programe.
(4) Auditorilor interni nu trebuie sa li se incredinteze misiuni de audit public
intern ill sectoarele de activitate in care ace~tia au detinut functii sau au fost implicati in
alt mod; aceasta interdiqie se poate ridica dupa trecerea unei perioade de trei ani.
(5) Auditorii interni, imediat dupa desemnare, au obligatia de a intocmi o
declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal, ca nu se
gas esc in una dintre situatiile prevazute la alin. ( 1)-( 4).

CAPITOLUL VII
FORTA MAJORA ~I LITIGIILE

Art. 24. - (1) Niciuna dintre paqile prezentului acord nu raspunde de
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate, daca acestea sunt
urmare a unui caz de forta majora.
(2) Forta majora constituie un obstacol de neinfra.nt si inevitabil si provoaca
imposibilitatea absoluta de executare, fiind neprevizibila; sunt considerate ca forta
majora, in sensul prezentului acord, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile
inundatii.
Art. 25. - Nu se considera caz de foqa majora acel eveniment care indepline~te
cumulativ conditiile:
a) nu este adus la cuno~tinta partilor semnatare ale prezentului acord, in eel mult
trei zile lucratoare de la producere;
b) exista indicii ca nu sunt luate toate masurile posibile in vederea reducerii
consecintelor acestuia.
Art. 26. - Orice neintelegere care decurge din interpretarea sau executarea
prezentului acord este solutionata de paqile semnatare pe cale amiabila.
Art. 27. - In cazul in care solutionarea neintelegerii pe cale amiabila nu este
posibila, litigiul dintre partile semnatare ale prezentului acord se solutioneaza de catre
instantele de judecata competente, potrivit legii.
CAPITOLUL VIII
DURATA ~I DESFIINTAREA ACORDULUI DE COOPERARE

Art. 28. - Prezentul acord se incheie pe o durata nedeterminata ~i intra in vigoare
de la data semnarii lui de catre reprezentantii legali ai paqilor semnatare.
Art. 29. - Modificarea sau desfiintarea prezentului acord in cursul executarii lui
'
'
se poate face numai pentru motive obiective, intemeiate ~i neimputabile paqilor, prin
acordul de vointa a! acestora.

Art. 30. - Prezentul acord poate fi modificat prin acte aditionale aprobate de
reprezentantii legali ai paqilor acordului.
Art. 31. - (1) Calitatea unei comune ca parte in prezentul acord poate inceta, in baza
hotararii consiliului local adoptata in acest sens, numai dupa expirarea unei perioade de
trei ani de la data de intai ianuarie a anului urmator celui in care comunica Filialei
Judetene PRAHOVA a Asociatiei Comunelor din Romania hotararea respectiva.
(2) Pe parcursul perioadei prevazute la alin. (1) comuna respectiva poate reveni
asupra optiunii de incetare a calitatii de parte in prezentul acord, caz in care aceastat
trebuie sa comunice hotararea consiliului local prin care abroga hotararea prevazuta la
alin. (1).
CAPITOLUL IX
DISPOZITII FINALE
Art. 32. - (1) Anual, partile prezentului acord se reunesc pentru:
a) efectuarea analizei rezultatelor execuHirii acordului;
b) stabilirea de mas uri privind eficientizarea activitatii de audit public intern;
c) aprobarea planului anual de audit public intern;
d) stabilirea cotei-parti lunare datorate de comunele semnatare.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) lit. b) - d) se adopta eel mai tarziu in luna
noiembrie a anului curent pentru anul urmator.
(3) In cazul in care masurile prevazute la alin. ( 1) lit. c) si d) nu sunt luate pana la
expirarea termenului prevazut la alin. (2), pentru anul urmator:
a) se aplica planul anual de audit public intern pentru anul curent;
b) cota-parte datorata de comunele semnatare este cu 10% mai mare dedit cea
pentru anul curent.
(4) Dezbaterile din reuniunile prevazute la alin. (1) se cuprind intr-un procesverbal si se semneaza de catre reprezentantii legali prezenti ai partilor semnatare ale
prezentului acord.
( 5) Masurile prevazute la alin. (1) lit. b) - d) se adopta cu votul maj oritatii
reprezentantilor legali ai comunelor semnatare ale prezentului acord si devin obligatorii
pentru toate partile, inclusiv pentru comunele care nu au fost reprezentate sau ai caror
reprezentanti legali au votat impotriva masurilor respective.
Art. 33. - Prezentul acord, prin act aditional:
a) poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor paqilor semnatare ale
acordului;
b) se modifica oricand pe durata existenOei sale, ca urmare a evenimentelor
legislative intervenite asupra actelor normative care au stat la baza adoptarii lui.

*

*

*

Prezentul acord de cooperare a fost incheiat in 2(doua) exemplare, toate identic
egale din punct de vedere juridic, cate un exemplar pentru fiecare parte semnatara, astazi
data de .......... .. .. 2012
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L. 2. Data semnaturii
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nr.
PRIMARUL COMUNEI
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