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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de cooperare cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii 
Locale a judeţului Ialomiţa pentru asigurarea funcţiei de audit public intern 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9190 din 17.08.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

- Statutul Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judeţului Ialomiţa 
 - Raportul comun al Direcţiei Buget Finanţe și al Direcţiei coordonare Organizare            

nr.9191 din 17.08.2017;  
- Raportul nr. 9323 din 21.08.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Raportul nr. 9442 din 22.08.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

 În conformitate cu : 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile  art. 10 alin. (1),  art. 16 punctul 2 şi art. 23 punctul 9 din Statutul 

Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, actualizat; 
 - prevederile art. 24 și art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, referitoare la organizarea compartimentului de audit public 
intern la entităţile publice locale care cooperează pentru asigurarea activităţii de audit 
public intern;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul 
de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern; 

 - Ordinul comun al Ministrului Administraţiei și Internelor și al Ministrului Finanţelor 
Publice nr. 232 /2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare 
pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite 
prin lege autorităţilor administraţiei publice locale 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. e), alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 23.03.2017 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare cu Asociaţia pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, pentru realizarea auditului public intern, astfel 
cum acesta este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.2   Se aprobă contribuţia statutară, pentru realizarea auditului public intern la 
Consiliul Judeţean Ialomiţa și instituţiile publice/entităţile aflate în subordine, în cuantum 
de 6.000 lei/misiune. 
 
            Art.3 Împuterniceşte pe domnul VICTOR MORARU, Președintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, să semneze Acordul de cooperare, prevăzut la art. 1, precum şi să 
urmărească executarea întocmai a acestuia.  
 

Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, 
direcţiilor de specialitate implicate și instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

               Contrasemnează,  
                Secretarul judeţului Ialomiţa 
                     Adrian Robert IONESCU 
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