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                          PROIECT DE HOTARAREA   

 

                PRIVITOR LA :  aprobarea contribuției Comunei Frâncesti pentru 

susținerea și funcționarea Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei 

Județene Vâlcea a A.Co.R. 

 

 Consiliul local al comunei Frâncesti  intrunit in sedinta  ordinara din  31 
octombrie 2022  la care participa un numar de … consilieri din totalul de 15 in 
functie; 

   Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul Vlădescu Ion ales presedinte pe 

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

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Frâncesti înregistrat sub nr. 

4534/14.10.2022 cu privire la aprobarea contributiei Comunei Frâncesti pentru 
sustinerea si functionarea  Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei 

Judetene  Valcea a A.C.O.R  ș; 

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.10409 din  06.10.2022 prin care 

se propune aprobarea contribuției Comunei Frâncesti  pentru susținerea și 
funcționarea Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei Județene Vâlcea a 

A.Co.R;  

   -avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul ___ din  ____ 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  ---- 

din ------ prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare;           

    - avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul 
___din____, prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare;  



Tinand cont de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de 
hotarare înregistrat sub nr._____din --.2022, intocmit de secretarul general al  

comunei Frâncesti; 

 

In conformitate cu prevederile : 

- Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- Art. 24 și art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 86 alin (1), art. 89 alin (3), art. 129 alin (1), alin. (2) lit. e) alin. 7 lit. a) 

si lit c)  și  alin.(14), art. 136 și art. 140 alin (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Statutului Asociației Comunelor din România, precum și de cele ale 

statutului Filialei Județene Vâlcea a Asociației comunelor din România 

- Hotărârea Consiliului Local Frâncesti nr. 31/28.06.2019, privind aderarea 
Comunei Frâncesti  la Asociaţia Comunelor din România; 

-  Hotărârea Consiliului Local Pietrari nr. __/ .10.2022, privind aderarea 

comunei la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene 

Vâlcea a ACoR 
   - Hotărârea nr. 3/ 16.07.2019 a Adunării Generale a Filialei Județene Vâlcea a 

Asociației comunelor din România prin care s-a aprobat contribuția lunară pentru 

susținerea și funcționarea Serviciului de audit public intern  

 - Legea nr.52/2003 privind transparenta decizitionala in administratia 
publica, proces verbal de afisare nr. 10462 din 07.10.2022 ; 

În temeiul, art.139, alin. (1) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. „a”  

din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările 

și completările ulterioare, Consiliul  local al comunei Frâncesti adoptat cu un 

numar de __ voturi ,, pentru,,  adoptă, urmatoarea;, 

 

     H O T Ă R ÂR E : 

 

Art.1. - Se aprobă alocarea sumei de 1700 lei/lună din bugetul local al 
Comunei Frâncesti, reprezentând contribuția pentru susținerea și funcționarea 

Serviciului de audit intern din cadrul Filialei Județene Vâlcea a Asociației 

Comunelor din România. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează  compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Comunei Frâncesti  



Art.3. Contribuția în valoare de 1700 lei se va achita lunar începând cu data 
de 01.01.2023 în contul Filialei Județene Vâlcea a A.Co.R 

Art.3. -(1) Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului comunei: 

                - primarului comunei Frâncesti ; 

    - compartimentului financiar-contabil; 
      - Institutiei Prefectului – Judetului  Valcea in vederea exercitarii 

controlului cu privire la legalitate. 

 - Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România 
           (2) Se va face publica prin afisare la sediul Consiliului Local al 

Comunei Frâncesti  si pe pagina de internet în Monitorul Oficial Local . 

 

 
    INITIATOR,                                          Frâncesti :  07.10.2022 

     PRIMAR 

     DANIEL FLORIN PARASCHIV 
 

                                                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                                  SECRETAR GENERAL UAT                         

                    ELENA GABRIELA LAZĂR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

   

 

                      



PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 
Judetul Vâlcea 

Nr. 10460 din 07.10.2022                                                                                                                                              

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 privind aprobarea contribuției Comunei Frâncesti pentru susținerea și 

funcționarea Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei Județene 

Vâlcea a A.Co.R.. 

  

 Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie, cu precădere,  
necesitatea aducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul 

public intern, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv organizarea 

activităţii de audit public intern pentru comuna Frâncesti cu privire la formarea şi 
utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public ale acesteia.  

 În urma analizei efectuate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi de 

Asociaţia Comunelor din România s-a convenit că cea mai economică, eficientă şi 

eficace formă o reprezintă constituirea unui compartiment de audit public intern la 
nivelul Filialei Judeţene Valcea a Asociaţiei Comunelor din România, având ca 

scop facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe 

comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe 
criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru  

realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi. 

 Dat fiind faptul că în structura funcţională a comunei nu putem cuprinde 

personalul de specialitate pentru realizarea activităţii de audit public intern şi 
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. 

 Asociaţia Comunelor din România filiala Valcea,  prin Hotararea nr. 

3/16.07.2019 a stabilit contributia lunara pentru sustinerea compartimentului de 

audit public intern in cuantum de 1700 lei/luna/UAT. 
 Faţă de cele de mai sus, ţinând seama de importanţa sa, vă rog să analizaţi şi 

să hotărâţi asupra proiectului Hotărârii Consiliului Local pentru aprobarea 

contribuţiei Comunei Frâncesti pentru susținerea și funcționarea compartimentului 
de audit public intern în cooperare cu Filiala Județeană Vâlcea a A.Co.R.            

 Pentru aceste considerente propun Consiliului local să dezbată şi să adopte 

proiectul de hotărâre în forma prezentată.     

                                                  PRIMAR, 

DANIEL FLORIN PARASCHIV 



 

Primaria Comunei Frâncesti 

Judetul Valcea 

 

Nr.10409   din  06.10.2022                                                                                                                                                 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

1. Obiectul proiectului de hotărâre:    aprobarea contribuției Comunei 

Frâncesti  pentru susținerea și funcționarea Serviciului de audit public 

intern din cadrul Filialei Județene Vâlcea a A.Co.R.. 
 

 Asociaţia Comunelor din România filiala Valcea, prin Hotararea nr. 

2/16.07.2019 a stabilit contributia lunara pentru sustinerea compartimentului de 
audit public intern in cuantum de 1700 lei/luna/UAT.  

 În urma analizei efectuate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi de 

Asociaţia Comunelor din România s-a convenit că cea mai economică, eficientă şi 

eficace formă o reprezintă constituirea unui compartiment de audit public intern la 
nivelul Filialei Judeţene Valcea a Asociaţiei Comunelor din România, având ca 

scop facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe 

comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe 
criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru  

realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi. 

 Dat fiind faptul că în structura funcţională a comunei nu putem cuprinde 

personalul de specialitate pentru realizarea activităţii de audit public intern şi 
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. 

Obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie 

esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, iar cooperarea în asigurarea 

serviciilor de audit intern reprezintă o oportunitate în atingerea acestui deziderat, 
respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre 

entităţi. 

Scopul acordului de cooperare este de a facilita asigurarea serviciilor de 
audit intern pentru fiecare entitate publică participantă la acord, urmărindu-se 

crearea unei relaţii profesionale de cooperare pentru minimizarea eforturilor 

umane, materiale şi financiare şi maximizarea aportului activităţii de audit la 

realizarea obiectivelor entităţii. 
În baza acordului de cooperare entităţile participante se angajează la o 



colaborare pe termen lung care să asigure o mai mare sustenabilitate şi coerenţă în 
realizarea activităţilor de audit intern. 

Prezentul acord de cooperare funcţionează pe baza unui set de reguli stabilite 

de comun acord, aprobate de reprezentanţii legali ai entităţilor publice participante 

la acord şi prevăzute în conţinutul său. 
  

 

   Avand in vedere Statutului Asociației Comunelor din România, precum și de cele 
ale statutului Filialei Județene Vâlcea a Asociației comunelor din România, 

Hotărârea Consiliului Local Frâncesti . 37 din /28.05.2019, privind aderarea 

Comunei Frâncestii la Asociaţia Comunelor din România; 

 
  - Tinand cont de prevederile art. 129 alin .(2), lit. e) alin(. 7 ) lit. a) si c)  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, proiectul de hotarare este de competenta 
consiliului local Frâncesti 

 

 Faţă de cele de mai sus, ţinând seama de importanţa sa, vă rog să initiati un 

proiect de hotarare  pentru aprobarea contribuţiei Comunei Frâncesti pentru 
susținerea și funcționarea compartimentului de audit public intern în cooperare cu 

Filiala Județeană Vîlcea a A.Co.R.            

 
INTOCMIT, 

Elena Gabriela Lazăr 

 

 
 

       

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
PRIMARIA COMUNEI  FRÂNCESTI 

Judeyul Vâlcea  

Nr. _____ DIN 28.10.2022 

 

 

RAPORT 

 

 

Privind avizarea legalitatii proiectului de hotarare conform art.243, alin.1 

lit.”a’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru:  

 

        Proiectul de hotarare privind :  aprobarea contribuției Comunei 

Frâncesti  pentru susținerea și funcționarea Serviciului de audit public intern 

din cadrul Filialei Județene Vâlcea a A.Co.R. 

 

 Competenta: art.129 alin. (2) lit.e) , alin.(7) lit. a) si c) din OUG nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;            -  

Codul Administrativ;  
 

             Procedura: Proiectul de hotarare este insotit de :  

- Referatul de aprobare al primarului; 
- Nota de fundamentare compartiment de specialitate. 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. 

         Dreptul material :  

- Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- Art. 24 și art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Statutului Asociației Comunelor din România, precum și de cele ale 

statutului Filialei Județene Vâlcea a Asociației comunelor din România 

- Hotărârea Consiliului Local Frâncesti nr. 37/28.05.2019, privind aderarea 

Comunei Frâncesti  la Asociaţia Comunelor din România; 

-  Hotărârea Consiliului Local Frâncesti  nr. __/ .10.2022, privind aderarea 
comunei la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene 

Vâlcea a ACoR 

 - Hotărârea nr. 3/ 16.07.2019 a Adunării Generale a Filialei Județene Vâlcea a 
Asociației comunelor din România prin care s-a aprobat contribuția lunară pentru 

susținerea și funcționarea Serviciului de audit public intern  

      Cvorumul:  



       Pentru adoptare hotararii este necesar votul majoritatii absolute din numarul  
consilierilor in functie.  

        Fata de cele expuse mai sus , avizez favorabil proiectul de hotarare privind 

aderarea comunei Frâncesti, la serviciul de audit public intern din  cadrul Filialei 

Județeane  Vâlcea a Asociației Comunelor din România, supus dezbaterii si 
aprobarii in sedinta ordinara  a Consiliului Local al comunei Frâncesti  din data de  

31   octombrie 2022 .   

      
 

 

Secretar general comuna, 

                                           ELENA GABRIELA LAZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


