Anexa la HCL nr. 8/11.02.2011

ACORD DE COOPERARE
privind organizarea si exercitarea
activitãtii de audit public intern
Încheiat astãzi,______________
Tinând seama de faptul cã obtinerea eficientei si eficacitãtii serviciilor publice reprezintã o
conditie esentialã a managementului fiecãrei entitãti publice,în cazul prezentului acord de cooperare,
entitate publicã fiind comuna, în calitatea acesteia de persoanã juridicã de drept public si, respectiv, de
institutie publicã localã,
apreciind oportunitatea unei cooperãri între comune pentru asigurarea serviciilor de audit
public intern, respectând în acelasi timp independenta si functiile specifice fiecãreia dintre acestea,
urmãrind facilitarea asigurãrii activitãtii de audit public intern pentru fiecare comunã
semnatarã a prezentului acord de cooperare, prin relatii profesionale bazate pe criterii de legalitate,
economicitate, eficacitate, eficientã si colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei
activitãti,
având în vedere prevederile:
a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptatã la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si
ratificatã prin Legea nr. 199/1997;
b) Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
c) art. 11 alin. (4) si pe cele ale art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. a) si c) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
d) art. 13 din Legea cadru a descentralizãrii nr. 195/2006;
e) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si
completãrile ulterioare;
f) art. 942 si urmãtoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii;
g) Codului muncii;
h) Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificãrile si completãrile
ulterioare;
i) Codului de procedurã civilã;
j) Hotãrârii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu, cu
modificãrile si completãrile ulterioare;
k) Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 252/2004;
l) Statutului Asociatiei Comunelor din România, precum si de cele ale Statutului Filialei
Judetene Alba .1) a Asociatiei Comunelor din România;
m) Hotãrârii Consiliului Local nr7/ 11.02.2011 privind aderarea comunei Sohodol. 2) la
Asociaþia Comunelor din România, potrivit prezentului acord de cooperare pãrtile semnatare, prin
reprezentantii legali ai acestora, se obligã la o colaborare pe duratã nedeterminatã, care sã asigure o
mai mare sustenabilitate si coerentã în realizarea activitãtilor de audit public intern, pe baza unui set de
reguli convenite prin deplinã întelegere, dupã cum urmeazã:

CAPITOLUL I
PÃRTILE
Art. 1. - Pãrtile prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, sunt:
A. Filiala Judeteanã Alba .1) a Asociaþiei Comunelor din România, denumitã în continuare
Filiala, în calitate de entitate organizatoare a auditului public intern pentru comunele prevãzute la lit. B,
cu sediul în Spring, str. Dostatului, nr. 94, titularã a codului de înregistrare fiscalã ………….. si a
contului nr. ……………………………….. deschis la Banca ………………………………….,

reprezentatã prin domnul/doamna Rusu Daniel Gheorghe care îndeplineste functia de presedinte al
Filialei,
si
B. comunele care coopereazã în vederea finantãrii si realizãrii în comun a actiunilor specifice
auditului public intern, respectiv:
B.1. comuna Bistra.2), cu sediul în Comuna Bistra, str. Calea Turzii, nr. 100 , judetul Alba,
titularã a codului de înregistrare fiscalã 4562346 si a contului nr. RO06TREZ00624510255XXXXX
deschis la Trezoreria Câmpeni, reprezentatã prin domnul GLIGOR TRAIAN având functia de primar, în
baza Hotãrârii Consiliului Local nr. 33/ 27.05.2010;
B.2. comuna Lupsa2), cu sediul în Lupsa, str. Centru, nr. 1, judetul Alba, titularã a codului de
înregistrare fiscalã 4561901 si a contului nr. RO24TREZ01424510220XXXXX deschis la Trezoreria
Baia de Aries, reprezentatã prin domnul/doamna Mãcãiet Alexandru, având functia de primar, în baza
Hotãrârii Consiliului Local nr. 41/30.07.2010;
B.3. comuna Sãlciua .2), cu sediul în Comuna Sãlciua, str.Principalã, nr. 62, judetul Alba,
titularã a codului de înregistrare fiscalã 4613300 si a contului nr. RO31TREZ01424510259XXXXX
deschis la Trezoreria Baia de Aries, reprezentatã prin domnul/doamna Lombrea Vasile având functia de
primar, în baza Hotãrârii Consiliului Local nr.61 /24.06.2010;
B.4. comuna Posaga.2), cu sediul în Posaga, str. Principalã , nr.271 , judetul Alba , titularã a
codului de înregistrare fiscalã 4934601 si a contului nr. ……………………………….. deschis la
Trezoreria Baia de Aries, reprezentatã prin domnul/doamna Botas Ioan, având functia de primar, în baza
Hotãrârii Consiliului Local nr. 56/27.09.2010;
B.5. comuna Ocolis.2), cu sediul în Ocolis, str. Principalã, nr. 152, judetul Alba titularã a
codului de înregistrare fiscalã 4561910 si a contului nr. RO24TREZ01424510220XXXXX deschis la
Trezoreria Baia de Aries, reprezentatã prin domnul/doamna Jucan Alin Alexandru, având functia de
primar, în baza Hotãrârii Consiliului Local nr. 49./30.07.2010;
B.6. comuna Ciuruleasa.2), cu sediul în Comuna Ciuruleasa, str. Centru, nr. 1, judetul Alba
titularã
a
codului
de
înregistrare
fiscalã
4562311
si
a
contului
nr.
RO86TREZ00824510220XXXXXdeschis la Trezoreria Abrud, reprezentatã prin domnul/doamna Tuhut
Radu Marcel, având functia de primar, în baza Hotãrârii Consiliului Local nr. 7/ 30.06.2010.
B.7. comuna Bucium.2), cu sediul în Bucium , str. Principalã, nr. 25 , judetul Alba , titularã a
codului de înregistrare fiscalã 4561979 si a contului nr. RO86TREZ00824510220XXXXX deschis la
Trezoreria Abrud reprezentatã prin domnul/doamna Napãu Cornel, având functia de primar, în baza
Hotãrârii Consiliului Local nr. 19./2010;
B.8 comuna Sohodol ), cu sediul in Sohodol, sat Sohodol, nr. 1, judetul Alba, titulara a
codului de inregistrare fiscala 4562168
si a contului nr RO42TREZ00624510220XXXXX
deschis la Trezoreria Cimpeni reprezentata prin domnul/doamna Corches Sorin – Constantin, avand
functia de primar, in baza Hotararii Consiliului Local nr. 7 / 11.02.2011;
CAPITOLUL II
OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE
Art. 2. - Obiectul prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, îl constituie
cooperarea dintre pãrtile semnatare, prin reprezentantii legali ai acestora, în vederea organizãrii si
exercitãrii activitãtii de audit public intern, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 3. - Prezentul acord stabileste:

a) drepturile si obligaþiile pãrtilor în organizarea si exercitarea activitãtii de audit public intern;
b) atributiile compartimentului de audit public intern;
c) obligatiile financiare ale comunelor semnatare;
d) obligativitatea confidentialitãtii datelor si a informatiilor în posesia cãrora intrã, oricare
dintre persoanele implicate în acest proces.
Art. 4. - Pãrtile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicãrii acordului si se obligã
sã actioneze consecvent pentru realizarea lor, sub forma:
a) mentinerii autonomiei juridice, decizionale si financiare a fiecãrei comune semnatare;
b) îmbinãrii în mod echitabil a nevoilor de audit public intern cu resursele disponibile între
comunele semnatare;
c) irevocabilitãtii pe cale unilateralã a prezentului acord;
d) respectãrii reciproce a confidentialitãtii în desfãsurarea activitãtilor de audit public intern si
raportarea rezultatelor acestora;
e) respectãrii cadrului legal, metodologic si procedural, specific activitãtii de audit public intern.
CAPITOLUL III
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PÃRTILOR ÎN ORGANIZAREA SI
EXERCITAREA ACTIVITÃTII DE AUDIT PUBLIC INTERN
Art. 5. - Filiala Judeteanã Alba 1) a Asociatiei Comunelor din România, în calitate de entitate
organizatoare si de angajator, îsi asumã urmãtoarele obligatii:
a) sã constituie un compartiment de audit public intern, având în vedere economicitatea,
eficacitatea si eficienta acestei activitãti, cu un numãr de cel putin trei posturi, dar mai mic decât trei
pãtrimi din numãrul comunelor semnatare;
b) sã efectueze toate cheltuielile prevãzute la art. 14 si sã depunã declaratiile aferente
drepturilor de personal, precum si pe cele specifice angajatorului, potrivit legii;
c) sã asigurare încãperile necesare si adecvate pentru organizarea si desfãsurarea activitãtilor
compartimentului de audit public intern;
d) sã asigure procesul de selectare si angajare a personalului din compartimentul de audit
public intern;
e) sã asigure realizarea misiunilor de audit public intern planificate, în conformitate cu normele
generale de audit public intern;
f) sã asigure conditiile necesare pregãtirii profesionale a auditorilor interni la nivelul cerintelor
stabilite prin normele metodologice specifice entitãtilor publice;
g) sã respecte cadrul legal, metodologic si procedural, specific activitãtii de audit public intern;
h) sã convoace anual sau ori de câte ori considerã necesar reprezentantii legali ai comunelor
semnatare ale prezentului acord.
Art. 6. - Comunele semnatare ale prezentului acord au urmãtoarele drepturi:
a) sã propunã unele obiective de audit public intern, specifice acestor unitãti administrativteritoriale, echipei de auditare nominalizate sã realizeze misiunea de audit public intern;
b) sã solicite si sã beneficieze de servicii de audit public intern pentru îmbunãtãtirea eficientei
si eficacitãtii sistemului de management si control intern care sã asigure atingerea obiectivelor
comunelor;
c) sã fie informate, în mod exclusiv si operativ, asupra problemelor si iregularitãtilor constatate
cu ocazia misiunilor de audit public intern efectuate;
d) sã primeascã, în mod exclusiv, rapoartele de audit public intern care sunt întocmite, urmare a
misiunilor de audit realizate la propria comunã;
e) sã hotãrascã, independent, asupra actiunilor necesare implementãrii recomandãrilor
formulate în baza misiunilor de audit public intern realizate.

Art. 7. - Comunele semnatare ale prezentului acord au urmãtoarele obligatii:
a) sã respecte metodologia de audit public intern, respectiv documentarea temeinicã,
participarea la sedinte, analiza si avizarea documentelor procedurale elaborate de auditorii interni si sã
furnizeze, în scris sau verbal, informatiile solicitate;
b) sã asigure accesul la date, informatii si documente auditorilor interni, în vederea atingerii
obiectivelor misiunii de audit public intern;
c) sã asigure logistica necesarã desfãsurãrii misiunilor de audit public intern, respectiv, încãperi
adecvate, acces la sistemele de comunicatii si tehnologia informatiilor, furnituri de birou, precum si alte
mijloace materiale utile;
d) sã elaboreze si sã transmitã compartimentului de audit public intern planurile de actiune
necesare implementãrii recomandãrilor acceptate;
e) sã informeze compartimentul de audit public intern cu privire la modul si la gradul de
implementare a recomandãrilor dispuse;
f) sã furnizeze informatiile solicitate de auditorii interni în vederea planificãrii misiunilor de
audit public intern;
g) sã estimeze costurile necesare realizãrii misiunilor de audit public intern solicitate în cursul
exercitiului financiar si sã prevadã aceste angajamente în bugetul local;
h) sã participe la convocãrile prevãzute la art. 5 lit. h).
CAPITOLUL IV
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN
Art. 8. - Compartimentul de audit public intern asigurã realizarea activitãtii de audit public
intern la comunele semnatare ale prezentului acord în baza unui plan de audit, aprobat de reprezentanti
legali ai acestora.
Art. 9. - În exercitarea activitãtilor sale, compartimentul de audit public intern are urmãtoarele
atributii:
a) sã elaboreze normele metodologice privind exercitarea activitãtii de audit public intern din
cadrul prezentului acord, aprobate de toate comunele semnatare si avizate, pentru conformitate, de
Unitatea Centralã de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);
b) sã elaboreze proiectul planului anual de audit public intern în cooperare cu reprezentantii
comunelor semnatare si sã estimeze durata de realizare a fiecãrei misiuni de audit public intern;
c) sã efectueze, în conditii de calitate, misiunile de audit public intern pentru evaluarea
sistemelor de management si control intern specifice entitãtii publice;
d) sã asigure monitorizarea realizãrii misiunilor de audit public intern, precum si activitãtile
de supervizare a acestora;
e) sã raporteze rezultatele misiunilor de audit public intern, respectiv constatãrile, concluziile
si recomandãrile cãtre conducerile comunelor auditate;
f) sã raporteze operativ si exclusiv problemele si iregularitãtile constatate, cãtre conducãtorul
entitãtii publice auditate;
g) sã elaboreze raportul anual al activitãtii de audit public intern pentru comunele semnatare
ale prezentului acord;
h) sã asigure confidentialitatea datelor si a informatiilor rezultate în urma activitãtilor de audit
public intern desfãsurate.
Art. 10. - Planificarea si efectuarea misiunilor de audit public intern se realizeazã în mod
echitabil pentru toate comunele semnatare ale prezentului acord, în functie de misiunile solicitate si de
resursele disponibile.
Art. 11. - Compartimentul de audit public intern asigurã efectuarea misiunilor de audit public
intern de conformitate, de performantã sau de consiliere, solicitate de cãtre primarii comunelor

semnatare ale prezentului acord si formuleazã recomandãri si concluzii pentru îmbunãtãtirea activitãtilor
auditate.
CAPITOLUL V
DREPTURILE SI OBLIGATIILE FINANCIARE ALE PÃRTILOR
Art. 12. - În vederea realizãrii în comun a activitãtii de audit public intern, pãrtile sustin
financiar înfiintarea, organizarea si functionarea compartimentului de audit public intern.
Art. 13. - (1) Asigurarea evidentelor privind activitãtile desfãsurate, precum si costurile
aferente acestora, sunt în responsabilitatea Filialei Judetene Alba .1) a Asociatiei Comunelor din
România, în calitate de entitate organizatoare.
(2) Recuperarea costurilor prevãzute la alin. (1) se realizeazã prin plata cotei-pãrti ce revine
fiecãrei comune semnatare a prezentului acord, potrivit prevederilor art. 16.
Art. 14. - (1) Cheltuielile care se deconteazã între Filiala Judeteanã Alba.1) a Asociatiei
Comunelor din România si comunele semnatare ale prezentului acord sunt urmãtoarele:
a) bunuri si servicii;
b) cheltuieli de personal;
c) obligatiile de platã, cãtre bugetul de stat si cãtre celelalte bugete/fonduri, rezultate în urma
acordãrii drepturilor de personal;
d) cheltuielile privind deplasãrile auditorilor interni pentru realizarea misiunilor de audit de
audit public intern corespunzãtoare fiecãrei comune;
e) alte cheltuieli, neprevãzute la lit. a) - d), stabilite prin întelegerea dintre pãrti si/sau rezultate
ca urmare a exercitãrii atributiilor de auditor intern.
(2) Cheltuielile prevãzute la alin. (1) sunt obligatii de platã ale comunelor semnatare ale
prezentului acord cãtre Filiala Judeteanã Alba.1) a Asociaþiei Comunelor din România.
Art. 15. - (1) Cheltuielile prevãzute la art. 14 necesare înfiintãrii, organizãrii si functionãrii
compartimentului de audit public intern se deconteazã în baza unor cote-pãrti stabilite de comun acord
de cãtre pãrtile semnatare ale prezentului acord, în urma determinãrii unui cost mediu lunar.
(2) Nivelul cotei-pãrti:
a) se stabileste pentru o lunã si nu poate fi fractionat;
b) se rotunjeste la 100 de lei în favoarea Filialei Judeþene Alba.1) a Asociatiei Comunelor din
România.
Art. 16. - (1) Comunele semnatare, pe întreaga duratã de existentã a prezentului acord, achitã
cota-parte, dupã cum urmeazã:
a) pânã cel mai târziu în ultima zi lucrãtoare a ultimei luni a fiecãrui trimestru pentru
trimestrul urmãtor;
b) ca exceptie de la prevederile lit. a), pentru perioada cuprinsã între data semnãrii prezentului
acord si sfârsitul trimestrului respectiv, în termen de trei zile lucrãtoare de la data semnãrii.
(2) Obligatiile de platã se achitã de cãtre comunele semnatare, potrivit prevederilor alin. (1),
fãrã a mai fi necesarã emiterea vreunui document de cãtre Filiala Judeteanã Alba.1) a Asociatiei
Comunelor din România.
(3) Pentru neplata la termen a obligatiilor ce le revin, potrivit alin. (1), comunele semnatare
datoreazã majorãri de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat
urmãtoare termenului de scadentã si pânã la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
(4) Nivelul majorãrii de întârziere este cel prevãzut pentru obligatiile fiscale cuvenite bugetelor
locale.

Art. 17. - În cazul în care comuna semnatarã nu achitã cota-parte la termenele prevãzute la art.
16 alin. (1) si (2), Filiala Judeþeanã Alba.1) a Asociatiei Comunelor din România înainteazã o notificare
cãtre comuna respectivã, aceasta constituind titlu executoriu, fãrã îndeplinirea niciunei alte proceduri.

CAPITOLUL VI
CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE SI INCOMPATIBILITATE
Art. 18. - Informatiile, datele si documentele utilizate de auditorii interni în cadrul desfãsurãrii
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 si puse la dispoziþia exclusivã a primarului comunei unde a fost realizatã misiunea de audit
public intern.
Art. 20. - Prin clauza de confidentialitate pãrtile semnatare ale prezentului acord, convin ca, pe
toatã durata acestuia, dar si dupã încetarea lui, sã nu solicite de la personalul compartimentului de audit
public intern date sau informatii care privesc oricare dintre celelalte comune implicate în actiunea de
cooperare si de care acestia au luat cunostintã în timpul exercitãrii misiunilor de audit public intern.
Art. 21. - Auditorii interni asigurã confidentialitatea datelor, a informatiilor si a documentelor
între comunele semnatare ale prezentului acord.
Art. 22. - Divulgarea unor date, informatii sau documente de naturã sã aducã prejudicii
comunelor semnatare ale prezentului acord se sanctioneazã potrivit legislatiei în vigoare.
Art. 23. - (1) Auditorii interni nu pot fi desemnati sã efectueze misiuni de audit public intern
dacã sunt soti, rude sau afini pânã la gradul al patrulea inclusiv cu primarul, viceprimarul, secretarul sau
administratorul public de la nivelul comunei respective.
(2) Auditorii interni nu trebuie implicati în vreun fel în îndeplinirea activitãtilor pe care în mod potential le pot audita si nici în elaborarea si
implementarea sistemelor de control intern al entitãtilor publice.

(3) Auditorii interni care au responsabilitãti în executia programelor si proiectelor finantate
integral sau partial de Uniunea Europeanã nu trebuie implicati în auditarea acestor programe.
(4) Auditorilor interni nu trebuie sã li se încredinteze misiuni de audit public intern în
sectoarele de activitate în care acestia au detinut functii sau au fost implicati în alt mod; aceastã
interdictie se poate ridica dupã trecerea unei perioade de trei ani.
(5) Auditorii interni, imediat dupã desemnare, au obligatia de a întocmi o declaratie pe propria
rãspundere, sub sanctiunile prevãzute de Codul penal, cã nu se gãsesc în una dintre situatiile prevãzute la
alin. (1)-(4).
CAPITOLUL VII

FORTA MAJORÃ SI LITIGIILE
Art. 24. - (1) Niciuna dintre pãrtile prezentului acord nu rãspunde de neexecutarea sau executarea
necorespunzãtoare a obligatiilor asumate, dacã acestea sunt urmare a unui caz de fortã majorã.
(2) Forta majorã constituie un obstacol de neînfrânt si inevitabil si provoacã imposibilitatea
absolutã de executare, fiind neprevizibilã; sunt considerate ca fortã majorã, în sensul prezentului acord,
împrejurãri ca: rãzboi, revolutie, cutremur, marile inundatii.
Art. 25. - Nu se considerã caz de fortã majorã acel eveniment care îndeplineste cumulativ
conditiile:
a) nu este adus la cunostinþa pãrtilor semnatare ale prezentului acord, în cel mult trei zile
lucrãtoare de la producere;
b) existã indicii cã nu sunt luate toate mãsurile posibile în vederea reducerii consecintelor
acestuia.

Art. 26. - Orice neîntelegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului acord
este solutionatã de pãrtile semnatare pe cale amiabilã.
Art. 27. - În cazul în care solutionarea neîntelegerii pe cale amiabilã nu este posibilã, litigiul
dintre pãrtile semnatare ale prezentului acord se solutioneazã de cãtre instantele de judecatã competente,
potrivit legii.

CAPITOLUL VIII
DURATA SI DESFIINTAREA ACORDULUI DE COOPERARE
Art. 28. - Prezentul acord se încheie pe o duratã nedeterminatã si intrã în vigoare de la data
semnãrii lui de cãtre reprezentantii legali ai pãrtilor semnatare.
Art. 29. - Modificarea sau desfiintarea prezentului acord, în cursul executãrii lui, se poate face
numai pentru motive obiective, întemeiate si neimputabile pãrtilor, prin acordul de vointã al acestora.
Art. 30. - Prezentul acord poate fi modificat prin acte aditionale aprobate de reprezentantii
legali ai pãrtilor acordului.
Art. 31. - (1) Calitatea unei comune de parte în prezentul acord poate înceta, în baza hotãrârii
consiliului local adoptatã în acest sens, numai dupã expirarea unei perioade de trei ani de la data de întâi
ianuarie a anului urmãtor celui în care comunicã Filialei Judeþene Alba.1) a Asociatiei Comunelor din
România hotãrârea respectivã.
(2) Pe parcursul perioadei prevãzute la alin. (1) comuna respectivã poate reveni asupra optiunii
de încetare a calitãtii de parte în prezentul acord, caz în care aceasta trebuie sã comunice hotãrârea
consiliului local prin care abrogã hotãrârea prevãzutã la alin. (1).
CAPITOLUL IX

DISPOZITII FINALE
Art. 32. - (1) Anual, pãrtile prezentului acord se reunesc pentru:
a) efectuarea analizei rezultatelor executãrii acordului;
b) stabilirea de mãsuri privind eficientizarea activitãtii de audit public intern;
c) aprobarea planului anual de audit public intern;
d) stabilirea cotei-pãrti lunare datorate de comunele semnatare.
(2) Mãsurile prevãzute la alin. (1) lit. b) - d) se adoptã cel mai târziu în luna noiembrie a anului
curent pentru anul urmãtor.
(3) În cazul în care mãsurile prevãzute la alin. (1) lit. c) si d) nu sunt luate pânã la expirarea
termenului prevãzut la alin. (2), pentru anul urmãtor:
a) se aplicã planul anual de audit public intern pentru anul curent;
b) cota-parte datoratã de comunele semnatare este cu 10% mai mare decât cea pentru anul
curent.
(4) Dezbaterile din reuniunile prevãzute la alin. (1) se cuprind într-un proces-verbal si se
semneazã de cãtre reprezentantii legali prezenti ai pãrtilor semnatare ale prezentului acord.
(5) Mãsurile prevãzute la alin. (1) lit. b) - d) se adoptã cu votul majoritãtii reprezentantilor
legali ai comunelor semnatare ale prezentului acord si devin obligatorii pentru toate pãrtile, inclusiv
pentru comunele care nu au fost reprezentate sau ai cãror reprezentanti legali au votat împotriva
mãsurilor respective.
Art. 33. - Prezentul acord, prin act aditional:
a) poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor pãrtilor semnatare ale acordului;

b) se modificã oricând pe durata existentei sale, ca urmare a evenimentelor legislative
intervenite asupra actelor normative care au stat la baza adoptãrii lui.

Prezentul acord de cooperare a fost încheiat în 10 exemplare, toate identic egale
din punct de vedere juridic, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatarã, astãzi data
de__________________.
SEMNĂTURILE REPREZENTANŢILOR PĂRŢILOR

L.S.

L.S.

PRESEDINTELE FILIALEI JUDETENE
1. Semnãtura
2. Data semnãturii
3. Înregistrat sub nr.
PRIMARUL COMUNEI B.1.:
1. Semnãtura
2. Data semnãturii
3. Înregistrat sub nr.

L.S.

PRIMARUL COMUNEI B.2.:
1. Semnãtura
2. Data semnãturii
3. Înregistrat sub nr.

L.S.

PRIMARUL COMUNEI B.3.:
1. Semnãtura
2. Data semnãturii
3. Înregistrat sub nr.

PRIMARUL COMUNEI B.4.:
L.S.

L.S.

L.S.

1. Semnãtura
2. Data semnãturii
3. Înregistrat sub nr.
PRIMARUL COMUNEI B.5.:
1. Semnãtura
2. Data semnãturii
3. Înregistrat sub nr.
PRIMARUL COMUNEI B.6.:
1. Semnãtura

2. Data semnãturii
3. Înregistrat sub nr.

L.S.

PRIMARUL COMUNEI B.7.:
1. Semnãtura
2. Data semnãturii
3. Înregistrat sub nr.

L.S.

PRIMARUL COMUNEI B.8.:
1. Semnãtura
2. Data semnãturii
3. Înregistrat sub nr.

L.S.

PRIMARUL COMUNEI B.9.:
1. Semnãtura
2. Data semnãturii
3. Înregistrat sub nr.

Presedinte de sedinta,
Consilier, Muntea Mircea
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora

