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HOTARAREA NR.86

PRIVITOR LA : aderarea comunei Frincesti Ia serviciul de audit
public intern din cadrul Filialei Jude(eane V6lcea a Asocia{iei Comunelor

din Romfinia.

Consiliul local al comunei Frdncesti intrunit in sedinta ordinara din 31

octombrie 2022 la care participa un numar de 14 consilieri din totalul de 15 in
functie;

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul Vlddescu Ion ales presedinte pe

trei luni potrivit Hotararii Consiliului local al comunei Frdncesti cu nr. 62 din
31 august .2022;

Av6nd in vedere:
Referatul de aprobare al Primarului Comunei Frdncesti inregistrat sub

nr.10383/06.10.2022
Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 10382106J0.2022 prin care se

propune aderarea comunei Frdncestii, la serviciul de audit public intern din cadrul
Filialei Judeleane Vdlcea a Asocialiei Comunelor din Romdnia;
-avizul comisiei pentru invd!6mint, culte, s[n6tate, cultura, protectie sociala,
activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul 11357 din 3tJ02022
prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare ;
- avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia

mediului, buget -finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii,
agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul 11357
din 31.10.2022, prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare;
- avintl comisiei pentru administratie public6 locald, juridic6, apdrarea ordinii

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub numarul 1L357
din 31.10.2022, prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare;

Tinand cont de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de

hotarare inregistrat sub nr.lI37O din 31.10.2022, intocmit de secretarul general al

comunei Frdncesti ;

Jindnd seama de faptul cd oblinerea eficienlei qi eficacitdlii serviciilor publice
reprezintd o condilie esenfial[ a managementului fiec[rei entitdli publice, in acest



caz errtitate publicS fiind comllna, in calitatea acesteia de persoan[ juridic[ de drept
public qi, respectiv , de institu{ie publicdlocal6;

Apreciind oportunitatea unei cooperSri intre comune pentru asigurarea
serviciilor de audit public intern, respectdnd in acelagi timp independenla qi
funcfiile specifice fiecdreia dintre acestea;

Urmdrind facilitarea asigurdrii activitefli de audit public intern pentru mai multe
comune, in temeiul unui acord de cooperare, prin relaliile profesiona\e bazate pe
criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficientd qi colaborare pentru
r e alizarca obiectivelor sp ecifi ce acestei activit6f i

In conformitate cu prevederile :
- Cartei europene a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie

1 985 qi ratificataprin Lege a w.199/L997 ;

- Art. 12, alin (5) al Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

- Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul Ministrului
finanfelor publice nr. 25212Q04;

- Art. 24 qi art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanlele publice
locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Titlului II, cap I ,,contractul" din Legea nr.28712009 privind codul civil,
- republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
-Art. 86 alin (1), art. 89 alin (3), art. t29 alin (2) lit.e), alin. (7), lie a) si c) qi

(14), art. 136 qi art. 140 alin (1) din Ordonanla de Urgentd a Guvernului nr.
5712019 privind Codul administrativ cu modificdrile qi completErile ulterioare;

- Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modific[rile gi completirile
ulterioare, Titlul I;

- Statutului Asociatiei Comunelor din Rom6nia, precum qi de cele ale statutului
Filialei Judelene VAlcea a Asocialiei comunelor din Romdnia;

- Hotig6rea Consiliului Local Fr6ncesti nr.37 din 28.05.2018 privind aderarea
Comunei Fr6ncesti la Asociatia Comunelor din Romdnia

- Legea nr.5212003 privind transparenta decizitionala in adrqinistratia
publica;, proces verbsl afisare nr.10385 din 06.10.2022

ln temeiul, art.139, alin. (1) coroborat cu prevederile art. 196 alin.(l) lit. ,,a"
din Ordonanla de urgen!6 nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile
qi completdrile ulterioare, Consiliul local al comunei Frdncesti cu un numar de 14
vofuri,, pofltfu, adopta, urmatoarea;,

HoTARAnn:

Art.l. - (1) Se aprobd aderarca comunei Frdncesti, la serviciul de audit
public intern din cadrul Filialei Judeleane V6lcea a Asocialiei Comunelor din
Romdnia, insugind prevederile Statutului acesteia si Regulamentului de organizarc
si functionare a compartimentului de audit public intem.



(2) Se aprob[ participarea funclionarilor publici/personalului contractual din
cadrul Primiriei Fr6ncesti qi al institufiilor/serviciilor publice de interes local, la
constituirea Corpurilor profesionale ale Asocialiei Comunelor din Romdnia,
precum gi in cel al Filialei Judelene Vdlcea a Asocialiei Comunelor din Rom6nia,
se asigurd de cdtre primarul comunei sau de cdtre imputernicitul acestuia, numai pe
bazaunui mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziliapfimarului comunei.

Art.3. Obligaliile financiare rezvltate din aoordurile de cooperare sau de aderare
la Asocialia Comunelor din Romdnia se suportd din bugetul local al comunei
Frdncesti.

Art,4, Cu data de 01 ianuarie 2023, inceteazd, aplicabilitatea Hotdrdrii
Consiliului Local Frdncestii nr. 26 din 22.04. 2019, privind aderarea comunei
Frdncesti la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Judelene Sibiu a
Asocialiei Comunelor din Romdnia.

Art.S.Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de primarul
comunei Frdncesti, judetul Valcea, prin compartimentele de specialitate.

Art.6. -(1) Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului comunei:
- primarului comunei Frdncesti ;

- Institutiei Prefectului - Judetului Valcea in vederea exercitarii controlului cu
privire la legalitate.
- preqedintelui Asocialiei Comunelor din Rom6nia;
- preqedintelui Filialei Judelene Vdlcea a Asocialiei Comunelor din Rom6nia
- preEedintelui Filialei Judelene Sibiu a Asocialiei Comunelor din Romdnia

(2) Se va face publica prin afisare la sediul Consiliului Local al Comunei
Frdncesti si pe pagina de internet in Monitorul Oficial Local .
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