ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și
exercitarea funcției de audit public intern
Nr.36 din 01.10.2018.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.13 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.35, alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activității de audit public intern;
- prevederile Ordinului ministrului administrației și internelor și al ministrului
finanțelor publice nr.232/2.477/2010 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de
cooperare pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții
stabilite prin lege autorităților publice locale;
- prevederile H.G.nr.1.183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de
cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;
- prevederile H.G.nr.1.086/2013 - Normele generale privind exercitarea activității de
audit public intern;
- prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară;
- Hotărârea Consiliului local Grindu, nr.19 din 26 iunie 2017 privind aprobarea
asocierii UAT Grindu cu Județul Ialomița și unele unități administrativ-teritoriale din județ în
vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;
Analizând :
- Adresa nr.150 din 24.09.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.2043 din 01.10.2018 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2042 din 01.10.2018;
- avizul de legalitate nr.36 din 01.10.2018 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.11, alin.(4), art.36, alin.(2), lit.” e “ și alin.(7), lit.” a “ și ” c “, art.45,
alin.(1) - (2), lit.” f “, art.61, alin.(1) – (2), art.62, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b “, alin.(3),
alin.(5) – (7) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă cooperarea comunei Grindu cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomița pentru desfășurarea activității de audit public intern.
Art.2. (1). Se aprobă proiectul Acordului de cooperare între Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomița și Consiliul local al comunei Grindu pentru organizarea și exercitarea
funcției de audit public intern, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Obligațiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin.(1), pe
întreaga durată de existență a acestuia, se suportă din bugetul local al comueni Grindu, după cum
urmează:
- contribuția datorată pentru serviciul de audit public este în valaoare de 8.000
lei/serviciu, contribuție prevăzută în statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița,
art.12, alin.(1), pct.3 și art.13, alin.(1) și în prezentul Acord de cooperare, art.13, alin.(1) și
art.14, alin.(2).
Art.3. Intrarea în vigoare a prezentului Acord de cooperare va abroga toate celelalte
Acorduri/Acte adiționale la Acordul de cooperare încheiate anterior.
Art.4. Se împuternicește domnul Vieriu Costel, primar al comunei Grindu, să semneze în
numele comunei Grindu, Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de
audit public intern.
Art.5. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu pentru ducerea la îndeplinire și
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe site – ul www.grindu.ro.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Vieriu Costel

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și
exercitarea funcției de audit public intern

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.13 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.35, alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activității de audit public intern;
- prevederile Ordinului ministrului administrației și internelor și al ministrului
finanțelor publice nr.232/2.477/2010 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de
cooperare pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții
stabilite prin lege autorităților publice locale;
- prevederile H.G.nr.1.183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de
cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;
- prevederile H.G.nr.1.086/2013 - Normele generale privind exercitarea activității de
audit public intern;
- prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară;
- Hotărârea Consiliului local Grindu, nr.19 din 26 iunie 2017 privind aprobarea
asocierii UAT Grindu cu Județul Ialomița și unele unități administrativ-teritoriale din județ în
vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;
Analizând :
- Adresa nr.150 din 24.09.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.2043 din 01.10.2018 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2042 din 01.10.2018;
- avizul de legalitate nr.36 din 01.10.2018 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.11, alin.(4), art.36, alin.(2), lit.” e “ și alin.(7), lit.” a “ și ” c “, art.45,
alin.(1) - (2), lit.” f “, art.61, alin.(1) – (2), art.62, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b “, alin.(3),
alin.(5) – (7) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă cooperarea comunei Grindu cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomița pentru desfășurarea activității de audit public intern.
Art.2. (1). Se aprobă proiectul Acordului de cooperare între Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomița și Consiliul local al comunei Grindu pentru organizarea și exercitarea
funcției de audit public intern, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2). Obligațiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin.(1), pe
întreaga durată de existență a acestuia, se suportă din bugetul local al comueni Grindu, după cum
urmează:

- contribuția datorată pentru serviciul de audit public este în valaoare de 8.000
lei/serviciu, contribuție prevăzută în statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița,
art.12, alin.(1), pct.3 și art.13, alin.(1) și în prezentul Acord de cooperare, art.13, alin.(1) și
art.14, alin.(2).
Art.3. Intrarea în vigoare a prezentului Acord de cooperare va abroga toate celelalte
Acorduri/Acte adiționale la Acordul de cooperare încheiate anterior.
Art.4. Se împuternicește domnul Vieriu Costel, primar al comunei Grindu, să semneze în
numele comunei Grindu, Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de
audit public intern.
Art.5. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu pentru ducerea la îndeplinire și
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe site – ul www.grindu.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan Răzvan
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora

Nr.42.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 01.10.2018.

