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                         CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A  NR.  92 
 

Privind: aderarea comunei Roșiile la serviciul de audit public intern 
din cadrul Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor 
din România 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de 31.10.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că doamna Roșianu Natalia a fost aleasă preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
14.09.2022; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat la nr. 5522/25.10.2022 
privind aderarea comunei Roșiile la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei 
Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România; ținând cont de Raportul 
Compartimentului din cadrul Primăriei comunei Roșiile privind însușirea Acordului 
de cooperare cu Filiala Județeană Vâlcea a A.Co.R. privind organizarea și exercitarea 
activității de audit public intern nr. 5523/25.10.2022; referatul secretarului general 
UAT Roșiile nr. 5524/25.10.2022; ținând seama de faptul că obținerea eficienței și 
eficacității serviciilor publice reprezintă o condiție esențială a managementului 
fiecărei entități publice, în acest caz entitate publică fiind comuna, în calitatea 
acesteia de persoană juridică de drept public și, respectiv , de instituție publică 
locală; apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea 
serviciilor de audit public intern, respectând în același timp independența și funcțiile 
specifice fiecăreia dintre acestea; urmărind facilitarea asigurării activității de audit 
public intern pentru mai multe comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin 
relațiile profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, 
eficiență și colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activități;  
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile 
prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre întocmit 
de secretarul general al UAT Roşiile;     

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile Cartei europene a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea 
nr.199/1997; Art. 12, alin (5) al Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu 
modificările și completările ulterioare; Codului privind conduita auditorului intern, 
aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 252/2004; Art. 24 și art. 35 
alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; Titlului II, Cap I „Contractul” din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 53/2003 
privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I; Art. 86 alin 

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
http://www.primariarosiile.ro/


2 
 

(1), art. 89 alin (3), art. 129 alin (1) și (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; Hotărârii Consiliului Local Roșiile nr. 34/13.05.2018 privind aderarea 
comunei Roșiile la Asociația Comunelor din România.  
 În temeiul, art.139, alin (1) coroborat cu prevederile 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei 
Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 

H O T Ă R Â R E  
 

Art. 1. (1) Se aprobă aderarea comunei Roșiile  la serviciul de audit public 
intern din  cadrul Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România, 
începând cu data de 01 ianuarie 2023, însușind prevederile Statutului acesteia si 
Regulamentului de organizare si funcționare a compartimentului de audit public 
intern. 

(2) Se aprobă participarea funcționarilor publici/personalului contractual din 
cadrul Primăriei Roșiile și al instituțiilor/serviciilor publice de interes local, la 
constituirea Corpurilor profesionale ale Asociației Comunelor din România. 

Art. 2. Reprezentarea comunei Roșiile  în cadrul Asociației Comunelor din 
România, precum și în cel al Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din 
România, se asigură de către primarul comunei sau de către împuternicitul acestuia, 
numai pe baza unui mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziția primarului 
comunei. 

Art. 3. Obligațiile financiare rezultate din acordurile de cooperare sau de 
aderare la Asociația Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei 
Roșiile. 

Art. 4. Cu data de 01 ianuarie 2023, încetează aplicabilitatea Hotărârii 
Consiliului Local Roșiile nr. 65/25.08.2019 privind aderarea comunei Roșiile  la 
serviciul de audit public intern din  cadrul Filialei Județene Sibiu a Asociației 
Comunelor din România. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege Instituției 
prefectului judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului 
comunei Roșiile, președintelui Asociației Comunelor din România, președintelui 
Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România, președintelui Filialei 
Județene Sibiu a Asociației Comunelor din România fiind publicată în Monitorul 
Oficial al Comunei Roșiile pe site-ul www.primariarosiile.ro și adusă la cunoștință 
publică prin intermediul secretarului general al UAT Roșiile, județul Vâlcea.  

 
Roșiile, 31.10.2022 

       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
        ROȘIANU NATALIA                         Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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