
JUDEȚUL BIHOR                                                                                                                                           

CONSILIUL LOCAL AL                                                                                   

COMUNEI  PIETROASA                                   

 

HOTĂRÂRE 

privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de 

audit public intern dintre comuna Pietroasa și Asociația comunelor din România –Filiala 

județeană Bihor 

 

Consiliul local al comunei Pietroasa , judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară din data de 

05.12.2019; 

Luând ‚în dezbatere: 

-referatul de aprobare întocmit de Primarul comunei Pietroasa privind însușirea Acordului de 

cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern  dintre comuna 

Pietroasa și Asociația comunelor din România –Filiala județeană Bihor 

-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Pietroasa privind însușirea Acordului de cooperare privind privind organizarea şi 

exercitarea activităţii de audit public intern  dintre comuna Pietroasa și Asociația comunelor din 

România –Filiala județeană Bihor 

-Statutul Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale s tatutului Filialei 

Judeţene Bihor a Asociaţiei comunelor din România;  

-Acordul de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern  

încheiat între Filiala Judeţeană BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România şi comunele partenere 

în număr de 72(șaptezecișidouă). 

-Decizia nr.3 din 08.02.2018 a Adunării Reprezentanţilor a A.Co.R, filiala Bihor prin care s-a 

aprobat contribuţia pentru funcţionarea compartimentului de audit intern, pentru comunele 

semnatare a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public 

intern; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Pietroasa, 

 Având în vedere prevederile: 

-Cărții europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi 

ratificată prin Legea nr.199/1997;  

-Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; cu modificările și completările 

ulterioare, 

-Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- Hotărârea Guvernului nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare 

pentru asigurarea funcţiei de audit public intern; 

-Art.35 alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art.1166 și următoarele din Legea 289/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,referitoare la contracte sau convenții; 

-Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor publice 

nr.252/2004; 

-Statutul Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale statutului Filialei Judeţene Bihor 

a Asociaţiei comunelor din România; 

-Hotărârea Consiliului Local Pietroasa nr. 62/ 05.12.2019 privind aderarea Comunei Pietroasa la 

Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R). 

 



  În temeiul prevederilor art.86 alin.(1) lit.a), art.89 alin.(3), art.90 alin.(1), art. 129 alin.(1) și 

alin.(2) lit.e), alin.(9) lit.a), art.139 alin.(1), alin.(2) lit. f) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASA 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1 (1) Se însuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi 

exercitarea activităţii de audit public intern , potrivit anexei care face parte integrantă din 

prezentul Proiect de hotărâre; 

                      (2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare referitor la organizarea şi 

exercitarea activităţii de audit public intern se suportă din bugetul local al comunei Pietroasa. 

 Art.2 Hotărârea se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Pietroasa. 

 Art.3 Hotărârea se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege cu: 

                     -Primarul comunei Pietroasa; 

                     -Instituția Prefectului-județul Bihor; 

                     -Filialei Judeţene Bihor a Asociaţiei comunelor de România; 

                     -Compartimentului contabilitate al Primăriei comunei Pietroasa; 

                     -dosar ședință. 

 

Președinte de ședință,                                       

                BANCIU VIOREL                                                              Contrasemnează:   

                                                                                                                 Secretar general,                                                                  

                                                                                                                 ȚICA ADRIANA 

 

Nr.65 

Din 05.12.2019 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis 

Cu 10 voturi pentru, 1 voturi împotrivă  şi 0 abţineri 

Consilieri în funcție: 13 

Consilieri prezenți: 11 

 

 

 

 

 



                                                                                     

                            

                                  Anexa la  

Hotărârea Consiliului local nr.66/05.12.2016 

 

 

ACORD  DE  COOPERRARE 

privind organizarea şi exercitarea  

activităţii de audit public intern 

 

 

  Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă 

o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în cazul prezentului acord de cooperare, 

entitate publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv, 

instutuţie publică locală, 

  apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de 

audit public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre 

acestea, 

  urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru fiecare comună 

semnatară a prezentului acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, 

economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei 

activităţi, 

  având în vedere prevederile: 

  a). Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

  b). Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

c). Hotărârea Guvernului nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare 

pentru asigurarea funcţiei de audit public intern; 

d). Art.89, alin.(1) şi alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.  

  e). Art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

  f). Art.942  şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte şi convenţii; 

  g). Codul muncii; 

  h). Legii  nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  i). Codul de procedură civilă; 

  j). Hotărârii Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

  k). Codul privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul Ministrului 

Finanţelor Publice nr.252/2004; 

  l). Statutul Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului Filialei 

Judeţene BIHOR a Asocoaţiei Comunelor din România, 

  potrivit prezentului acord de cooperare părţile semnatare, prin reprezentanţii legali ai 

acestora, se obligă la o colaborare pe durată nedeterminată, care să asigure o mai mare sustenabilitate 

şi coerenţă în realizarea activităţilor de audit public intern, pe baza unui set de reguli convenite prin 

deplină înţelegere, după cum urmează: 

 

PĂRŢILE  ACORDULUI  DE COOPERARE 



                                                                                     

                            

 

  Părţile prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, sunt: 

  A. Filiala Judeţeană BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România, denumită în 

continuare Filială, în calitate de entitate organizatoare a auditului public intern pentru comunele 

prevăzute la litera B, cu sediul în Pomezeu, nr. 11 titulară a codului de înregistrare fiscală 33935732 şi a 

contului nr. RO15BTRLRONCRT0255008701  deschis la Banca Transilvania Beiuş, reprezentată prin 

domnul Şora Ioan care îndeplineşte funcţia de preşedinte al Filialei, şi 

  B. comunele care cooperează în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunile 

specifice auditului public intern, respectiv: 

B.1. Comuna POMEZEU, cu sediul în localitatea Pomezeu, strada Principala,nr. 11, codul fiscal 

4539122 reprezentată legal prin domnul Şora Ioan_primar, titulară a contului  

RO61TREZ24A510103200109X deschis la Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr.____/ ______________. 

 

B.3. Comuna CĂPÎLNA, cu sediul în localitatea Căpîlna, strada Principala,nr. 115, codul fiscal 

5543628 reprezentată legal prin domnul Vid Gheorghe Ioan_primar,titulară a 

contuluiRO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului 

Local  

nr. ___/_______________ . 

 

B.4. Comuna RÎIENI, cu sediul în localitatea Rîeni, strada Principala,nr. 151, codul fiscal 4935194 

reprezentată legal prin domnul Bota Gheorghe Ioan_primar, titulară a contului 

RO61TREZ24A510103200109X deschis la Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. _____ / ______________. 

 

B.5. Comuna  FINIŞ, cu sediul în localitatea Finis, strada Principala,nr. 263, codul fiscal  5518527 

reprezentată legal prin domnul  Man Ioan Florian primar, titulară a contului  

RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Beius, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ____/_________________. 

 

B.6. Comuna BUDUREASA, cu sediul în localitatea Budureasa, str.Principala,nr. 15, codul fiscal 

5431667  reprezentată legal prin domnul Magda Adrian_primar, titulară a contului nr. 

RO61TREZ24A510103200109X deschis la Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ____ / ________________. 

 

B.7. Comuna CEFA, cu sediul în localitatea Cefa, strada Principala,nr. 82, codul fiscal 4820275 

reprezentată legal prin domnul Bărnău Dumitru Alin_primar, titulară a contului nr. 

RO05TREZ24A510103201900X deschis la Trezoreria Salonta, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ____/_________________. 

 

B.8. Comuna HOLOD, cu sediul în localitatea Holod, strada Principală, nr. 228, codul fiscal 5398374 

reprezentată legal prin domnul Horga Ioan_primar, titulară a contului  

RO61TREZ24A510103200109X deschis la Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului Local nr. 

29/12.05.2015. 

 

B.9. Comuna BUNTEŞTI, cu sediul în localitatea Buntesti, strada Principala,nr. 28, codul fiscal 

4558698  reprezentată legal prin domnul Degau Sorin Mihai_primar, titulară a contului  

RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___/________________. 



                                                                                     

                            

 

B.10. Comuna VÎRCIOROG, cu sediul în localitatea Virciorog, str. Principala,nr. 104, codul fiscal 

417620 reprezentată legal prin domnul Cociuba Vasile_primar, titulară a contului  

RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Oradea , în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___/______________. 

B.11. Comuna MĂDĂRAS, cu sediul în localitatea Madaras, str. Principală,nr. 1,codul fiscal 5398366  

reprezentată legal prin domnul Tiurbe Dan Alexandru_primar, titulară a contului 

RO05TREZ24A510103201900X deschis la Trezoreria Salonta , în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ____/ ______________. 

 

B.12. Comuna LAZURI de BEIUŞ, cu sediul în localitatea Lazuri de Beiuş, nr. 94, codul fiscal 

5431721  reprezentată legal prin domnul Popa Gabriel_primar, titulară a contului  

RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___ / ______________. 

 

B.14. Comuna  CĂRPINET, cu sediul în localitatea Carpinet, str. Principala,nr. 80, codul fiscal 

5003580  reprezentată legal prin domnul  Curta Petru Daniel_primar, titulară a contului  

RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___/______________. 

 

B.15. Comuna ŞOIMI, cu sediul în localitatea Şoimi, strada Principala,nr. 39, codul fiscal 4454972 

reprezentată legal prin domnul Vaida Ioan_primar, titulară a contului  

RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___/ _______________ . 
 

B.16. Comuna OLCEA, cu sediul în localitatea Olcea, strada Principala,nr.35 , codul fiscal 4794613 

reprezentată legal prin domnul  Bocşe Flore_primar, titulară a contului  

RO05TREZ24A510103201900X deschis la Trezoreria Salonta, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___/_______________ . 

 

B.17. Comuna COCIUBA MARE, cu sediul în localitatea Cociuba Mare, nr.210 , codul fiscal 

4856058 reprezentată legal prin domnul  Sferle Mihai Călin_ primar, titulară a contului 

nr.RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Oradea, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___/_________________ . 

 

B.18. Comuna BULZ, cu sediul în localitatea Bulz, strada Principala,nr. , codul fiscal 4856015 

reprezentată legal prin domnul  Sărăcuţ Augustin_primar, titulară a contului nr. 

_____________________________deschis la Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___/ _________________. 

 

B.19. Comuna POCOLA, cu sediul în localitatea Pocola, str. Principală, nr. , codul fiscal 5398323 

reprezentată legal prin domnul  Maşcaş Ioan_ primar, titulară a contului nr. 

_______________________________deschis la Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___/________________ . 
 

B.20. Comuna CRIŞTIORU de JOS, cu sediul în localitatea Criştioru de Jos, str. Principală, nr.16 , 

codul fiscal 4839987 reprezentată legal prin domnul  Tulvan Fănel_ primar, titulară a contului nr. 

RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___/_________________. 

 



                                                                                     

                            

B.21. Comuna HIDIŞELU de SUS, cu sediul în localitatea Hidişelu de Sus, str. Principală, nr.328 , 

codul fiscal  4660743  reprezentată legal prin domnul  Petroi Adrian_ primar, titulară a contului nr. 

RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Oradea, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ____/ ________________. 

B.22. Comuna BRATCA, cu sediul în localitatea Bratca, str. Principală, nr.126, codul fiscal 4738400 

reprezentată legal prin domnul  Gaboraş Alexandru_ primar, titulară a contului nr. 

RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria  Aleşd, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___/__________________. 

 

B.23. Comuna COPĂCEL, cu sediul în localitatea Copăcel, str. Principală, nr.176A , codul fiscal 

4883974 reprezentată legal prin domnul  Gurău Liviu_ primar, titulară a contului nr. 

RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Oradea, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___/__________________.  

 

B.24. Comuna AUŞEU, cu sediul în localitatea Auşeu, str. Principală, nr. , codul fiscal 4390488 

reprezentată legal prin domnul  Lazăr Mitică Florentin_ primar, titulară a contului 

nr.RO59TREZ08121300205XX deschis la Trezoreria Aleşd, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___/_________________.  
 

B.25. Comuna BOROD, cu sediul în localitatea Borod, str. Principală, nr.163 , codul fiscal 4687250 

reprezentată legal prin domnul  Sarca Sorin Petru_ primar, titulară a contului 

nr.RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Aleşd, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___/__________________. 

 

B.26. Comuna NOJORID, cu sediul în localitatea Nojorid, str.- , nr. 105 , codul fiscal  4454999 

reprezentată legal prin domnul   Baba Petru Teodor_ primar, titulară a contului nr. 

RO____________________deschis la Trezoreria Oradea, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___/__________________. 

 

B.27. Comuna  TINCA, cu sediul în localitatea  Tinca, str.A.Române, nr.2 , codul fiscal 4794605 

reprezentată legal prin domnul  Coste Teodor_ primar, titulară a contului nr. 

RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Oradea, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. ___/___________________. 

 

B.28. Comuna TILEAGD, cu sediul în localitatea Tileagd, str. Trandafirilor, nr. 1088, codul fiscal 

4820321  reprezentată  legal  prin  domnul   Codrean Adrian_ primar,  titulară  a  contului 

nr.RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Oradea, în baza Hotărîrii Consiliului Local 

 nr. ____/_________________. 

 

B.29. Comuna POPEŞTI, cu sediul în localitatea Popeşti, str. -, nr.288 , codul fiscal 5398340 

reprezentată legal prin domnul  Curtean Dorin_  primar, titulară a contului nr. 

RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Marghita, în baza Hotărîrii Consiliului Local 

/Dispoziţie: 

nr. ___/_________________. 

 

B.30. Comuna OŞORHEI, cu sediul în localitatea Oşorhei, str. Principală, nr.71 , codul fiscal 4641288 

reprezentată legal prin domnul  Pop  Ioan_  primar, titulară a contului nr. 

RO61TREZ24A510103200109X deschis la Trezoreria Oradea, în baza Hotărîrii Consiliului Local 

/Dispoziţie: 

nr. ___/________________. 



                                                                                     

                            

 

B.31. Comuna CIUMEGHIU, cu sediul în localitatea Ciumeghiu, str. -, nr.9 , codul fiscal 4641300 

reprezentată legal prin domnul  Ilie Viorel_  primar, titulară a contului nr. 

RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Salonta, în baza Hotărîrii Consiliului Local 

/Dispoziţie: 

nr. ___/_________________. 

B.32. Comuna TARCEA, cu sediul în localitatea Tarcea, str. -, nr. , codul fiscal 5199045  reprezentată 

legal prin domnul  Bordaş Carol_  primar, titulară a contului nr. RO09TREZ24A510103200130X 

deschis la Trezoreria Marghita, în baza Hotărîrii Consiliului Local /Dispoziţie: 

nr. 18 / 16.02.2018. 

 

B.33. Comuna CHERECHIU, cu sediul în localitatea Cherechiu, str. Principală, nr.78 , CP 417175, tel.  

0259/ 352838, codul fiscal 5722747  reprezentată legal prin domnul  Niri Alexandru_  primar, titulară a 

contului nr. RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Marghita, în baza Hotărîrii 

Consiliului Local    

/Dispoziţie nr. ___/_________________. 

 

B.34. Comuna TĂUTEU, cu sediul în localitatea Tăuteu, nr.122 , CP 417580,  tel.  0259/ 354822,codul  

fiscal 4784237  reprezentată legal prin domnul  Vincze Nandor-Ştefan_  primar, titulară a contului nr. 

RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Marghita, în baza Hotărîrii Consiliului Local   

nr. 20 / 28.02.2018. 

 

B.35. Comuna AŞTILEU, cu sediul în localitatea Aştileu, nr.202 , CP 417020,  tel.  0259/ 349097,  

codul de identificare fiscală 4660727  reprezentată legal prin domnul Lazăr Vasile Ionuţ  _  primar, 

titulară a contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Aleşd, în baza Hotărîrii 

Consiliului Local   

nr.___/___________________. 

 

B.36. Comuna TĂRCAIA, cu sediul în localitatea Tărcaia, str.Principală, nr. 88 , CP 417575,  tel.   

0259/ 321957, codul de identificare fiscală 4784164  reprezentată legal prin domnul Ile Aurel Dan  _  

primar, titulară a contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Beiuş, în baza 

Hotărîrii Consiliului  

Local  nr.___/_________________. 

 

B.37. Comuna DRĂGEŞTI, cu sediul în localitatea Drăgeşti, str.Principală, nr. 64 , CP 417260,  tel.   

0259/ 324547, fax 324545, codul fiscal 4784202 reprezentată legal prin doamna Sabina Fărcuţa  _  

primar, titulară a contului nr.RO43TREZ24A510103203030X  deschis la Trezoreria Oradea, în baza 

Hotărîrii  

Consiliului Local  nr.___ din ___________________. 

 

B.38. Comuna SÎNTANDREI, cu sediul în localitatea Sîntandrei, str.Principală, nr. 452 , CP 417815,   

tel.  0259/ 321957, codul de identificare fiscală 4794583  reprezentată legal prin domnul Mărcuş Ioan  

_  primar, titulară a contului nr.RO09TREZ24A510103200130X  deschis la Trezoreria Oradea, în baza 

Hotărîrii  

Consiliului Local  nr.___/___________________. 

 

B.39. Comuna DOBREŞTI, cu sediul în localitatea Dobreşti, str.Principală, nr. 323/A , CP 417240,   

tel.  0259/ 325400, codul de identificare fiscală  5628791 reprezentată legal prin domnul Neag Nicolae 

_  primar, titulară a contului nr.RO61TREZ24A510103200109X  deschis la Trezoreria Beiuş, în baza 

Hotărîrii  



                                                                                     

                            

Consiliului Local  nr.___/___________________ . 

 

B.40. Comuna SÂNIOB, cu sediul în localitatea Sâniob, str.Principală, nr. 199 , CP 417192,  tel.  0259/  

441128, codul de identificare fiscală  4820291 reprezentată legal prin domnul Molnar Jozsef _  

primar, titulară a contului nr.RO57TREZ24A510103201200X deschis la Trezoreria Oradea, în baza 

Hotărîrii  

Consiliului Local  nr.___/ __________________ . 

 

B.41. Comuna ABRĂMUŢ, cu sediul în localitatea Abrămuţ, nr.57 , CP 417015,  tel.  0259/353836,  

fax. 0259/353842, codul de identificare fiscală 5431619  reprezentată legal prin domnul Barcui Barna  

_  primar, titulară a contului nr. RO61TREZ24A510103200109X deschis la Trezoreria Marghita, în 

baza Hotărîrii  

Consiliului Local  nr.25 / 06.03.2018. 

 

B.42. Comuna DERNA, cu sediul în localitatea Derna,  nr. 216 , CP 417230,  tel.  0259/ 327024,  

0259/327111, fax. 0259/327024 codul de identificare fiscală 531649  reprezentată legal prin domnul 

Magui Florin_  primar, titulară a contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria 

______, în baza  

Hotărîrii Consiliului Local  nr. 20 / 16.02.2018. 

 

B.43. Comuna CEICA, cu sediul în localitatea Ceica, nr. 67 , CP 417155,  tel.  0259/ 324460, 324463,  

324464, fax 0259/324464, 324463, codul fiscal 4784210 reprezentată legal prin doamna Şovre Ana-

Livia   _  primar, titulară a contului nr.RO61TREZ24A510103200109X  deschis la Trezoreria Oradea, 

în baza Hotărîrii  

Consiliului Local  nr.___/__________________. 

 

B.44. Oraşul NUCET, cu sediul în localitatea Nucet, str.Republicii, nr.8  , CP 417400,  tel.  0259/  

339422, 0259-339407, fax. 0259/339422 codul de identificare fiscală 4687200   reprezentată legal prin 

domnul Tuduce Mircea Adrian  _  primar, titulară a contului nr.RO09TREZ24A510103200130X  

deschis la  

Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului Local  nr. 20 / 27.02.2018. 

 

B.45. Comuna CHISLAZ, cu sediul în localitatea Chislaz, nr.250 , CP 417180,  tel.  0259/362569, fax.  

0259/362695, codul de identificare fiscală 5398331  reprezentată legal prin domnul Kosztandi Mihai  

_  primar, titulară a contului nr. RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Marghita, în 

baza Hotărîrii  

Consiliului Local  nr.___/____________________. 

 

B.46. Comuna CURĂŢELE cu sediul în localitatea Curăţele,  nr. 167 , CP 417220,  tel.  0359/ 235657,  

fax 0359/235657,  codul de identificare fiscală 4650588  reprezentată legal prin domnul Mocioran 

Teodor_  primar, titulară a contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Beiuş, în 

baza Hotărîrii  

Consiliului Local  nr. ___/__________________. 

 

B.47. Comuna TĂMĂŞEU, cu sediul în localitatea Tămăşeu, nr.149 , CP 417050,  tel.  0259/458553,  

fax. 0259/458580, codul de identificare fiscală 15297903  reprezentată legal prin domnul Matyi Mikloş 

_  primar, titulară a contului nr. RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Oradea, în baza 

Hotărîrii  

Consiliului Local  nr. ___/_________________. 

 



                                                                                     

                            

B.48. Comuna SUPLACU de BARCĂU cu sediul în localitatea Suplacu de Barcău, Piaţa Republicii,  

nr. 33 , CP 417535,  tel.  0259/368477, fax 0259/368477,  codul de identificare fiscală 5431705  

reprezentată legal prin domnul Tivadar Nicolae_  primar, titulară a contului nr. 

RO09TREZ24A510103200130X deschis la  

Trezoreria Marghita, în baza Hotărîrii Consiliului Local   

nr. ___/_________________. 

 

B.49. Comuna VIIŞOARA, cu sediul în localitatea Viişoara, nr.227, CP 417625, tel. 0259-328920Fax. 

0259-328920, codul fiscal  4784229 reprezentată legal prin domnul Beke Vasile_ primar, titulară a 

contului  RO 61TREZ24A510103200109X deschis la TrezoreriaMarghita, în baza Hotărîrii Consiliului 

Local                                      

nr.___/____________________.  

B.50. Comuna BOIANU MARE, cu sediul  în  localitatea Boianu Mare, str.Principală, nr.52, codul  

fiscal  5355683    reprezentată   legal   prin  domnul   Bandula Ioan_primar,   titulară   a  contului  

RO09TREZ24A510103200130X deschis la TrezoreriaMarghita, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr.___/___________________.  

 

B.51. Comuna BALC, cu sediul  în  localitatea Balc, str.Petofi Sandor , nr.48, codul fiscal 5431683  

reprezentată   legal  prin  domnul   Maroşan Arsenie _primar, titulară  a  contului  

RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Marghita, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. 18 / 20.02.2018.  

 

B.52. Comuna VADU CRIŞULUI, cu sediul  în  localitatea Vadu Crişului , str.Principală  nr.1, codul  

fiscal  4784180 reprezentată   legal  prin  domnul   Cosma Dorel Florian _primar, titulară  a  contului  

RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Aleşd, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr.__ din _________.2017.  

 

B.53. Comuna ROŞIORI, cu sediul  în  localitatea Roşiori , str.Principală  nr.217, codul fiscal  

________reprezentată   legal  prin  domnul   Kelemen Zoltan _primar, titulară  a  contului   

 RO__TREZ________________X deschis la Trezoreria__________, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr.25 din 15.02.2018.  

 

B.54.Comuna DIOSIG, cu sediul în localitatea Diosig, str.Livezilor nr.32, codul fiscal 4820283  

reprezentată legal prin domnul Mados Attila Ferencz_Primar, titulară a contului 

RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, în baza Hotărârii 

Consiliului Local  

nr.27 din 14.02.2018. 

 

B.55. Comuna SÎMBĂTA, cu sediul în localitatea Sîmbăta, str. Principală nr.5, codul fiscal 4577231 

reprezentată legal prin doamna Laza Mariana_primar, titulară  a  contului 

RO43TREZ24A510103203030X  deschis la Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr.___/__________________.  

 

B.56.Comuna INEU, cu sediul în localitatea Ineu, str. Principală nr.7, tel.0259347015, CP 417295,  

codul fiscal 4935208 reprezentată legal prin domnul Togor Dumitru_primar, titulară  a  contului 

RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Oradea, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr.__ din  _____________.  

 



                                                                                     

                            

B.57. Comuna PALEU, cu sediul în localitatea Paleu, str. Principală nr.18, tel.0259451007, CP  

417166, codul fiscal 15304644 reprezentată legal prin domnul Szebeni Alexandru_primar, titulară  a  

contului RO__TREZ________________  deschis la Trezoreria _________, în baza Hotărîrii Consiliului 

Local  

nr.___/____________________.  

 

B.58. Comuna GIRIŞU de CRIŞ, cu sediul în loc. Girişu de Criş, nr.235, tel.0259390035, CP 417270,  

codul fiscal 4883966 reprezentată legal prin domnul Paşca Ioan_primar, titulară  a  contului 

RO__TREZ______________________  deschis la Trezoreria _______, în baza Hotărîrii Consiliului 

Local  

nr.__  din  _____________.  

 

B.59. Comuna AVRAM IANCU, cu sediul în loc. Avram Iancu, str.Principală, nr.__, tel.0259391092, 

CP 417035, codul fiscal _______________ reprezentată legal prin domnul Micle Traian_primar, 

titulară  a  contului RO__TREZ__________________  deschis la Trezoreria ________, în baza Hotărîrii 

Consiliului Local  

nr.13  din  22.02.2018. 

 

B.60. Comuna BRUSTURI, cu sediul în loc. Brusturi, str.Principală, nr.200, tel.0259326833, CP  

417090, codul fiscal 4906059 reprezentată legal prin doamna Barlau Livia-Daniela_primar, titulară  a  

contului RO09TREZ24A510103200130X  deschis la Trezoreria Aleşd, în baza Hotărîrii Consiliului 

Local  

nr.21  din  26.02.2018. 

 

B.61. Comuna LĂZĂRENI, cu sediul în loc. Lăzăreni, str.Principală, nr.23, tel.0259357607, CP  

417305, codul fiscal _______________ reprezentată legal prin domnul Cristian Vasile Paul_primar, 

titulară  a  contului RO__TREZ_____________________  deschis la Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii 

Consiliului Local  

nr.__  din  _____________. 

 

B.62. Comuna CETARIU, cu sediul în loc. Cetariu,  nr.__, tel.0259456266, CP 417165, codul fiscal  

_______________ reprezentată legal prin domnul Bonisz Alexandru_primar, titulară  a  contului 

RO__TREZ_____________________  deschis la Trezoreria ____________, în baza Hotărîrii 

Consiliului Local  

nr.__  din  _____________. 

 

B.63. Comuna LUNCA, cu sediul în loc. Lunca,  nr.1, tel.0259456266, CP 417320, codul fiscal   

4935186 reprezentată legal prin domnul Popa Ioan_primar, titulară  a  contului 

RO__TREZ_____________________  deschis la Trezoreria  Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr.21  din  21.03.2018. 

 

B.64. Comuna TULCA, cu sediul în loc. Tulca,  nr.231, tel.0259314894, 314896 CP 417165, codul  

Fiscal 5149128 reprezentată legal prin domnul Bulzan Ioan_primar, titulară  a  contului 

RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Salonta, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr.35  din  27.0.2018. 

 

 

B.65. Comuna ŞINTEU, cu sediul în loc. Şinteu,  nr.2, tel.0259429750, CP 417550, codul fiscal  



                                                                                     

                            

4454964 reprezentată legal prin domnul Laşak Benedek_primar, titulară  a  contului 

RO61TREZ24A510103200109X  deschis la Trezoreria Aleşd, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr.31  din  26.06.2018. 

 

B.66. Comuna HUSASĂU de TINCA, cu sediul în loc. Husasău de Tinca,  nr.53, tel.0259312858, CP  

417550, codul fiscal 4349020 reprezentată legal prin domnul ing.Faur Mihai_primar, titulară  a  

contului RO09TREZ083510103200130XXXXX  deschis la Trezoreria Salonta, în baza Hotărîrii 

Consiliului Local  

nr.31  din  26.06.2018. 

 

B.67. Comuna ŞUNCUIUŞ, cu sediul în loc. Şuncuiuş  nr.439, tel.0259444010, CP 417550, 

codul fiscal 4784199 reprezentată legal prin domnul Gabor Doru_primar, titulară  a  contului 

RO09TREZ083510103200130XXXXX  deschis la Trezoreria Salonta, în baza Hotărîrii Consiliului 

Local  

nr.31  din  26.06.2018. 

 

B.68. Comuna ABRAM, cu sediul în loc. Abram, str.Principală,  nr.35, tel.0259............, CP 417005, 

codul fiscal 4935178 reprezentată legal prin domnul Nuţaş Gabriel-Octavian_primar, titulară  a  

contului RO__TREZ_____________________  deschis la Trezoreria Marghita, în baza Hotărîrii 

Consiliului Local  

nr.24  din  10.04.2019. 

 

B.69. Comuna ŞIMIAN, cu sediul în loc. Şimian, str.Principală,  nr.55, tel.0259356172, CP 417545, 

codul fiscal ________________ reprezentată legal prin domnul Balazsi Iosif_primar, titulară  a  

contului RO__TREZ___________________  deschis la Trezoreria ______________, în baza Hotărîrii 

Consiliului Local  

nr.  din  . 

 

B.13. Comuna ROŞIA, cu sediul în localitatea Roşia, str.Principală,  nr. 1, CP 417425, tel.0259325214 

codul fiscal 5460832 reprezentată legal prin domnul  Bonca Florin_primar, titulară a contului  

RO61TREZ24A510103200109X deschis la Trezoreria Beiuş, în baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. 11 / 20.02.2019. 

B.70. Comuna MĂGEŞTI, cu sediul în localitatea Măgeşti, str.Principală,  nr. 9, CP 417335, 

tel.0359806908 codul fiscal .................. reprezentată legal prin domnul  Marin Merţ_primar, titulară a 

contului  RO....TREZ.............................. deschis la Trezoreria ................, în baza Hotărîrii Consiliului 

Local  

nr. 61/ 28.08.2019. 

 

B.71. Comuna SPINUŞ, cu sediul în localitatea Spinuş, str.Principală,  nr. 121, CP 417530, 

tel.0259328716,328726, codul fiscal .................. reprezentată legal prin domnul  Fonai 

Alexandru_primar, titulară a contului  RO...TREZ.......................... deschis la Trezoreria ............., în 

baza Hotărîrii Consiliului Local  

nr. 56 / 18.09.2019. 

 

B.71. Comuna SĂCĂDAT, cu sediul în localitatea Săcădat, str.Principală,  nr. 178, CP 417430, 

tel.0259458239,458387 codul fiscal ............ reprezentată legal prin domnul  Popa Aurel_primar, 

titulară a contului  RO.....TREZ........................... deschis la Trezoreria Aleşd, în baza Hotărîrii 

Consiliului Local  

nr. 43 / 26.09.2019 

 



                                                                                     

                            

 

CAPITOLUL  I 

OBIECTUL  ACORDULUI  DE  COOPERARE 

 

Art.1. Obiectul prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, îl constituie 

cooperarea dintre părţile semnatare, prin reprezentanţii legali ai acestora, în vederea organizării şi 

exercitării activităţii de audit public intern, în conformitate cu prevederile legale. 

 

Art.2. Prezentul acord stabileşte: 

a). Atribuţiile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern; 

b). Atribuţiile compartimentului de audit public intern; 

c). Obligaţiile financiare ale comunelor semnatare; 

d). Obligativitatea confidenţialităţii datelor şi a informaţiilor în posesie cărora intră, oricare 

dintre persoanele implicate în acest proces. 

 

Art.3. Părţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului şi se obligă să 

acţioneze consecvent pentru realizarea lor, sub forma:  

a). Menţinerii autonomiei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei comune semnatare; 

b). Îmbinării în mod echitabil a nevoilor de audit public intern cu resursele disponibile între 

comunele semnatare;  

c). Irevocabilităţii pe cale unilaterală a prezentului acord; 

d). Respectării reciproce a confidenţialităţii în desfăşurarea activităţilor de audit public intern şi 

raportarea rezultatelor acestora; 

e). Respectării cadrului legal, metodologic şi procedural, specific activităţii de audit public 

intern. 

CAPITOLUL  II 

DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR  ÎN  ORGANIZAREA  ŞI   

EXERCITAREA  ACTIVITĂŢII  DE  AUDIT  PUBLIC  INTERN 

 

 

Art.4. Filiala Judeţeană BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România, în calitate de entitate 

organizatoare şi de angajator, îşi asumă următoarele obligaţii: 

a). Să constituie un compartiment de audit public intern, având în vedere economicitatea, 

eficacitatea şi eficienţa acestei activităţi, cu un număr de cel puţin 2(două) posturi, dar nu mai mic decât 

trei pătrimi din numărul comunelor semnatare. 

b). Să efectueze toate cheltuielile prevăzute la art.14 şi să depună declaraţiile  aferente 

drepturilor de personal, precum şi pe cele specifice angajatorului, potrivit legii; 

c). Să asigure încăperile necesare şi adecvate pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

compartimentului de audit public intern; 

d). Să asigure procesul de selectare şi angajare a personalului din compartimentul de audit public 

intern; 

e). Să asigure realizarea misiunilor de audit public intern planificate, în conformitate cu normele 

generale de audit public intern; 

f). Să asigure condiţiile necesare pregătirii profesionale a auditorilor interni la nivelul cerinţelor 

stabilite prin normele metodologice specifice entităţilor publice. 

g). Să respecte cadrul legal, metodologic şi procedural, specific activităţii de audit public intern; 



                                                                                     

                            

h). Să convoace anual sau ori de câte ori consideră necesar  reprezentanţii legali ai comunelor 

semnatare ale prezentului acord. 

 

Art.5. Comunele semnatare ale prezentului acord au următoarele drepturi: 

a). Să propună unele obiective de audit public intern, specifice acestor unităţi administrativ-

teritoriale, echipei de auditare nominalizată să realizeze misiunea de audit public intern; 

b). Să solicite şi să beneficieze de servicii de audit public intern pentru îmbunătăţirea eficienţei şi 

eficacităţii sistemului de management şi control intern care să asigure obiectivele comunelor; 

c). Să fie informate, în mod exclusiv şi operativ, asupra problemelor şi iregularităţilor constatate 

cu ocazia misiunilor de audit public intern efectuate; 

d). Să primească în mod exclusiv, rapoartele de audit public intern care sunt  întocmite, urmare a 

misiunilor de audit realizate la propria comună; 

e). Să hotărască, independent, asupra acţiunilor necesare implementării recomandărilor formulate 

în baza misiunilor de audit public intern realizate. 

 

Art.6. Comunele semnatare ale prezentului acord au următoarele obligaţii: 

a). Să respecte metodologia de audit public intern, respectiv documentarea temeinică, 

participarea la şedinţe, analiza şi avizarea documentelor procedurale elaborate de auditorii interni şi să 

furnizeze, în scris sau verbal, informaţiile solicitate; 

b). Să asigure accesul la date, informaţii şi documente auditorilor interni, în vederea atingerii 

obiectivelor misiunii de audit public intern; 

c). Să asigure logistica necesară desfăşurării misiunilor de audit public intern, respectiv, încăperi 

adecvate, acces la sistemele de comunicaţii şi tehnologia informaţiilor, furnituri de birou, precum şi alte 

mijloace materiale utile; 

d). Să elaboreze şi să transmită compartimentului de audit public intern planurile de acţiune 

necesare implementării recomandărilor acceptate; 

e). Să informeze compartimentul de audit public intern cu privire la modul şi la gradul de 

implementare a recomandărilor dispuse; 

f). Să furnizeze informaţiile solicitate de auditorii interni în vederea planificării misiunilor de 

audit public intern; 

g). Să estimeze costurile necesare realizării misiunilor de audit public intern solicitate în cursul 

exerciţiului financiar şi să prevadă aceste angajamente în bugetul local; 

 

 CAPITOLUL  III 

ATRIBUŢIILE  COMPARTIMENTULUI  DE  AUDIT  PUBLIC  INTERN 

 

Art.7. Compartimentul de audit public intern asigură realizarea activităţii de audit public intern 

la comunele semnatare ale prezentului acord în baza unui plan de audit, aprobat de reprezentanţii legali 

ai acestora. 

Art.8. În exercitarea activităţilor sale, compartimentul de audit public intern are următoarele 

atribuţii: 

a). Să elaboreze normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern din 

cadrul prezentului acord, aprobate de toate comunele semnatare şi avizate, pentru conformitate, de 

Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern(UCAAPI); 

b). Să elaboreze proiectul planului anual de audit public intern în cooperare cu reprezentanţii 

comunelor semnatare şi să estimeze durata de realizare a fiecărei misiuni de audit public intern; 

c). Să efectueze, în condiţii de calitate, misiunile de audit public intern pentru evaluarea 

sistemelor de management şi control intern specifice entităţii publice; 



                                                                                     

                            

d). Să asigure monitorizarea realizării misiunilor de audit public intern, precum şi activităţile de 

supervizare a acestora; 

e). Să raporteze rezultatele misiunilor de audit public intern, respectiv constatările, concluziile şi 

recomandările către conducerile comunelor auditate; 

f). Să raporteze operativ şi exclusiv problemele şi iregularităţile constatate, către conducătorul 

entităţii publice auditate; 

g). Să elaboreze raportul anual al activităţii de audit public intern pentru comunele semnatare ale 

prezentului acord; 

h). Să asigure confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor rezultate în urma activităţilor de audit 

public intern desfăşurate. 

 

Art.9. Planificarea şi efectuarea misiunilor de audit public intern se realizează în mod echitabil 

pentru toate comunele semnatare ale prezentului acord, în funcţie de misiunile solicitate şi de resursele 

disponibile. 

 

Art.10. Compartimentul de audit public intern asigură efectuarea misiunilor de audit public 

intern de conformitate, de performanţă sau de consiliere, solicitate de către primarii comunelor 

semnatare ale prezentului acord şi formulează recomamdări şi concluzii pentru îmbunătăţirea 

activităţilor auditate. 

 

CAPITOLUL  IV 

DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIILE FINANCIARE  ALE  PĂRŢILOR 

 

Art.11. În vederea realizării în comun a activităţii de audit public intern, părţile susţin financiar 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea compartimentului de audit public intern. 

 

Art.12. (1). Asigurarea evidenţelor privind activităţile desfăşurate, precum şi costurile aferente 

acestora, sunt în responsabilitatea Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România, în 

calitate de entitate organizatoare. 

(2). Recuperarea costurilor prevăzute la alin.(1) se realizează prin facturarea în  cota-parte ce 

revine fiecărei comune semnatare a prezentului acord, potrivit prevederilor art.16.   

 

Art.13.(1). Cheltuielile care se decontează între Filiala Judeţeană BIHOR a Asociaţiei 

Comunelor din România şi comunele semnatare ale prezentului acord sunt următoarele: 

a). Salarii şi alte drepturi de personal acordate auditorilor interni; 

b). Obligaţiile de plată, către bugetul de stat şi către celelalte bugete/fonduri, rezultate în urma 

acordării drepturilor de personal; 

c). Cheltuielile privind deplasările auditorilor interni pentru realizarea misiunilor de audit public 

intern corespunzătoare fiecărei comune; 

d). Alte cheltuieli, neprevăzute la lit.a) – c), stabilite prin înţelegerea dintre părţi şi/sau rezultate 

ca urmare a exercitării atribuţiilor de auditor intern. 

(2). Cheltuielile prevăzute la alin.(1) sunt obligaţii de plată ale comunelor semnatare ale 

prezentului acord către Filiala Judeţeană BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România. 

 

Art.14.(1). Celelalte cheltuieli materiale, ocazionate de funcţionarea compartimentului de audit 

intern, sunt în sarcina Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România şi se decontează 

în baza unei cote-părţi stabilite de comun acord de către părţile semnatare ale prezentului acord, în urma 

determinării unui cost mediu lunar. 

(2). Nivelul cotei-părţi: 



                                                                                     

                            

a).se stabileşte pentru o lună şi nu poate fi fracţionat; 

b).se rotunjeşte la 100 de lei în favoarea Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din 

României. 

 

Art.15. Cheltuielile cu organizarea şi funcţionarea compartimentului de audit public intern sunt 

repartizate în mod corespunzător, pe fiecare parte semnatară a prezentului acord, în funcţie de numărul 

de zile/auditor prestate şi sunt specificate în acord. 

 

Art.16.(1). Comunele semnatare, pe întreaga durată de existenţă a prezentului acord, achită cota-

parte, până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a  lunii în curs; 

(2). Obligaţiile de plată se achită de către comunele semnatare, potrivit prevederilor alin.(1), pe 

baza facturii emise de către Filiala Judeţeană BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România pentru 

serviciile prestate. 

(3). Pentru neplata la termen a obligaţiilor ce le revin, potrivit alin.(1), comunele semnatare 

datorează majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.  

(4). Nivelul majorării de întârziere este  cel prevăzut pentru obligaţiile fiscale cuvenite bugetelor 

locale. 

 

Art.17. În cazul în care comuna semnatară nu achită facturile emise la termenele prevăzute la 

art.16 (1) şi (2), Filiala Judeţeană BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România înaintează o 

notificare către comuna respectivă, aceasta constituind titlu executoriu, fără îndeplinirea niciunei alte 

proceduri. 

 

CAPITOLUL  V 

CLAUZE  DE  CONFIDENŢIALITATE  ŞI  INCOMPATIBILITATE 

 

Art.18. Informaţiile, datele şi documentele utilizate de auditorii interni în cadrul desfăşurării 

misiunilor de audit public intern sunt confidenţiale conform prevederilor normelor specifice şi Codului 

privind conduita auditorului intern. 

 

Art.19. Dosarul de audit public intern, inclusiv raportul de audit public intern, sunt comunicate şi 

puse la dispoziţia exclusivă a primarului comunei unde a fost realizată intern. 

 

Art.20. Prin clauza de confidenţialitate părţile semnatare ale prezentului acord, convin ca, pe 

toată durata acestuia, dar şi după încetarea lui, să nu solicite de la personalul compartimentului de audit 

public intern date sau informaţii care privesc oricare dintre celelalte comune implicate în acţiunea de 

cooperare şi de care aceştia au luat cunoştinţă în timpul exercitării misiunilor de audit public intern. 

Art.21. Auditorii interni asigură confidenţialitatea datelor, a informaţiilor  şi a documentelor 

între comunele semnatare ale prezentului acord. 

Art.22. Divulgarea unor date, informaţii sau documente de natură să aducă prejudicii  comunelor 

semnatare ale prezentului acord se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. 

Art.23. (1). Auditorii interni nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public intern dacă 

sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu primarul, viceprimarul, secretarul sau 

administratorul public de la nivelul comunei respective. 

(2). Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în mod 

potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern al entităţilor 

publice. 



                                                                                     

                            

(3). Auditorii interni care au responsabilităţi în execuţia programelor şi proiectelor finanţate 

integral sau parţial de Uniunea Europeană nu trebuie implicaţi în auditarea acestor programe.  

(4). Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în sectoarele 

de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod; această interdicţie se poate 

ridica după trecerea unei perioade de trei ani. 

(5). Auditorii interni, imediat după desemnare, au obligaţia de a întocmi o declaraţie pe propria 

răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal, că nu se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute la 

alin.(1)-(4). 

 

CAPITOLUL  VI 

FORŢA  MAJORĂ  ŞI  LITIGIILE 

 

Art.24. (1). Niciuna dintre părţile prezentului acord nu răspunde de neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, dacă acestea sunt urmare a unui caz de forţă majoră. 

(2). Forţa majoră constituie un obstacol de neînfrânt şi inevitabil şi provoacă imposibilitatea 

absolută de executare, fiind neprevizibilă; sunt considerate ca forţă majoră, în sensul prezentului acord, 

împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii.  

Art.25. Nu se consideră caz de forţă majoră acel eveniment care îndeplineşte cumulativ 

condiţiile: 

a). nu este adus la cunoştinţa părţilor semnatare ale prezentului acord, în cel mult 3(trei) zile 

lucrătoare de la producere; 

b). există indicii că nu sunt luate toate măsurile posibile în vederea reducerii consecinţelor 

acestuia. 

Art.26. Orice neînţelegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului acord este 

soluţionată de părţile semnatare pe cale amiabilă. 

 

Art.27. În cazul în care soluţionarea neânţelegerii pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul dintre 

părţile semnatare ale prezentului acord se soluţionează de către instanţele de judecată competente, 

potrivit legii. 

 

CAPITOLUL  VII 

DURATA  ŞI ÎNCETAREA  ACORDULUI  DE COOPERARE 

 

Art.28. Prezentul acord se încheie pe o durată nedeterminată şi intră în vigoare de la data 

semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor semnatare. 

 

Art.29. Modificarea sau încetarea prezentului acord, în cursul executării lui, se poate face numai 

pentru motive obiective, întemeiate şi neimputabile părţilor, prin acordul de voinţă al acestora. 

 

Art.30. Prezentul acord poate fi modificat prin acte adiţionale aprobate de reprezentanţii legali ai 

părţilor acordului. 

 

Art.31. (1).Calitatea unei comune de parte în prezentul acord poate înceta, în baza hotărârii 

consiliului local adoptată în acest sens,  numai după expirarea unei perioade de 3(trei ) ani de la data 

intrării în parteneriat şi obligatoriu la sfârşitul exerciţiului financiar, în caz contrar entitatea publică îşi 

asumă responsabilitatea suportării cheltuielilor ce îi revin din acordul de cooperare pentru întregul 

exerciţiu financiar. 



                                                                                     

                            

(2). Pe parcursul perioadei prevăzute la alin.(1) comuna respectivă poate reveni asupra opţiunii 

de încetare a calităţii de parte în prezentul acord, caz în care aceasta trebuie să comunice hotărârea 

consiliului local prin care abrogă hotărârea prevăzută la alin.(1). 

 

 

CAPITOLUL  VIII 

DISPOZIŢII  FINALE 

 

Art.32.(1). Anual, părţile prezentului acord se reunesc pentru: 

a). Efectuarea analizei rezultatelor executării acordului; 

b). Stabilirea de măsuri privind eficientizarea activităţii de audit public intern; 

c). Aprobarea planului anual de audit public intern; 

d). Stabilirea sumelor lunare datorate de comunele semnatare. 

(2). Măsurile prevăzute la alin.(1) lit.b)-d) se adoptă cel mai târziu în luna noiembrie a anului 

curent pentru anul următor. 

(3). În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (1) lit. c)-d) nu sunt luate până la expirarea 

termenului prevăzut la alin.(2), pentru anul următor: 

a).se aplică planul anual de audit public intern  pentru anul curent; 

b).sumele stabilite datorate de comunele semnatare este cu 10% mai mare decât cea pentru anul 

curent. 

(4). Dezbaterile din reuniunile prevăzute la alin.(1) se cuprind într-un proces verbal şi se 

semnează de către reprezentanţii legali prezenţi ai părţilor semnatare ale prezentului acord. 

(5). Măsurile prevăzute la alin.(1) lit.b)-d) se adoptă cu votul majorităţii reprezentanţilor legali ai 

comunelor semnatare ale prezentului acord şi devin obligatorii pentru toate părţile, inclusiv pentru 

comunele care nu au fost reprezentate sau ai căror reprezentanţi legali au votat împotriva măsurilor 

respective. 

 

Art.33. Prezentul acord, prin act adiţional: 

a). Poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părţilor semnatare ale acordului; 

b). Se modifică oricând pe durata existenţei sale, ca urmare a evenimentelor legislative 

intervenite asupra actelor normative care au stat la baza adoptării lui. 

   

Prezentul act adiţional la acordul de cooperare a fost încheiat într-un singur exemplar original, 

azi  _____________ 

 

 

 

SEMNĂTURILE  REPREZENTANŢILOR  PĂRŢILOR 

 

 

 

 

 

L. S. 

PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEŢENE  BIHOR: 

1. Semnătura_ 

2.  Data semnării_ 

3.  Înregistrat sub număr_ 

 

 

 PRIMARULCOMUNEI B.1. _Pomezeu 



                                                                                     

                            

 

L. S. 
1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.3. _Căpîlna 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.4. _Rieni 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.5. _Finis 

ÎNCETAT prin HCL nr.53 din 06.08.2018 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.6. _Budureasa 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.7. _Cefa 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.8. _Holod 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.9. _Buntesti 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.10. _Virciorog 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.11. _Madaras 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.12. _Lazuri de Beiuş 

1. Semnătura_ 

 



                                                                                     

                            

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.14. _ Carpinet 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.15. _Şoimi 

1. Semnătura_ 

 

     

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.16. Olcea 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.17. Cociuba Mare  

1. Semnătura_ 

 

   

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.18. Bulz 

1. Semnătura_ 

 

   

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.19. Pocola 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.20. _Criştioru de Jos 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.21. _Hidişelu de Sus 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.22. _Bratca 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.23. _Copăcel 

1. Semnătura_ 

 



                                                                                     

                            

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.24. _Auşeu 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.25. _Borod 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.26. _Nojorid 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.27. _Tinca 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARUL COMUNEI B.28. _Tileagd 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.29. _Popeşti 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.30. _OŞORHEI 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.31. _Ciumeghiu 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.32. _Tarcea 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.33. _Cherechiu 

1. Semnătura_ 

 

 

 PRIMARULCOMUNEI B.34. _Tăuteu 



                                                                                     

                            

 

L. S. 
1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.35. _Aştileu 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.36. _Tărcaia 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.37. _Drăgeşti 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.38. _Sântandrei 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.39. _Dobreşti 

1. Semnătura_ 

 

  

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.40. _Sâniob 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.41. _Abrămuţ 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.42. _Derna 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.43. _Ceica 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

PRIMARULCOMUNEI B.44. _Nucet 



                                                                                     

                            

L. S. 1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.45. _Chislaz 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.46. _Curaţele 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.47. _Tămăşeu 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.48. _Suplacu de Barcău 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.49. _Viişoara 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.50. _Boianu Mare 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.51. _Balc 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.52. _Vadu Crişului 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.53. _Roşiori 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.54. _Diosig 

1. Semnătura_ 



                                                                                     

                            

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.55. _Sîmbăta 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.56. _Ineu 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.57. _Paleu 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.58. _Girişu de Criş 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.59. _Avram Iancu 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.60. _Brusturi 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.61. _Lăzăreni 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.62. _Cetariu 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.63. _Lunca 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.64. _Tulca 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

PRIMARULCOMUNEI B.65. _Şinteu 



                                                                                     

                            

L. S. 1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.66. _Husasău de Tinca 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.67 _Şuncuiuş 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.68 _Abram 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.69_Şimian 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.13 _Roşia 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.70 _MĂGEŞTI 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.71 _SPINUŞ 

1. Semnătura_ 

 

 

 

 

L. S. 

PRIMARULCOMUNEI B.72_SĂCĂDAT 

1. Semnătura_ 

 

 


