NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1.
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare
pentru asigurarea funcţiei de audit public intern

Secţiunea 2.
Motivul emiterii actului normativ
________________________________________________________________________________
I. Descrierea situaţiei actuale
Evoluţia activităţii de audit intern în sectorul public a cunoscut în ultima perioadă un trend
ascendent vizibil, depăşindu-se faza de implementare, în care s-au pus bazele instituţionale,
trecându-se la faza de consolidare, în care auditul public intern trebuie să devină pe deplin funcţional
şi să-şi aducă o contribuţie importantă la buna gestionare a fondurilor publice.
În urma evaluărilor sistematice ale modului în care a fost implementat auditul intern în
sectorul public din ţara noastră, a rezultat o serie de probleme privind organizarea şi funcţionarea
acestei activităţi:
• la un număr mare de entităţi publice, de dimensiune redusă, care au calitatea de ordonatori
principali de credite, nu au fost organizate activităţile de audit public intern;
• independenţa redusă a compartimentelor de audit intern în raport cu managementul de vârf
al entităţilor publice;
• sistem slab de selecţie şi pregătire a personalului calificat în funcţiile de auditori interni.
Pentru a asigura consolidarea activităţii de audit intern în entităţile publice de dimensiune
redusă, unde se exercită funcţia de ordonator principal de credite, Ministerul Finanţelor Publice a
derulat proiectul de twinning RO2007-IB/FI/04 cu titlul „Consolidarea capacităţii de audit intern
prin dezvoltarea procesului de asociere a entităţilor publice mici şi a sistemului de atestare a
auditorilor interni” cu parteneri din Franţa şi Austria, finanţat de Comisia Europeană, la care unul
dintre obiective l-a constituit implementarea sistemului de cooperare a entităţilor publice locale în
vederea asigurării funcţiei de audit intern.
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Pe perioada de derulare a proiectului au fost înfiinţate 8 centre de cooperare pilot, în care a fost
testat sistemul de cooperare în realizarea funcţiei de audit intern. În urma testărilor efectuate, s-a
concluzionat faptul că la nivelul entităţilor publice de dimensiuni reduse, cooperarea reprezintă o
soluţie pentru asigurarea funcţiei de audit public intern.
Pentru a asigura consolidarea activităţii de audit intern în entităţile publice, precum şi creşterea
gradului de implementare, Ministerul Finanţelor Publice prin Unitatea Centrală de Armonizare
pentru Auditul Public Intern a elaborat Proiectul de act normativ de modificare şi completare a Legii
nr. 672/2002 privind auditul public intern, care a fost supus dezbaterii şi adoptat de Parlamentul
României prin Legea nr. 191/2011.
Legea nr. 191/2011 de modificare şi completare a Legii nr. 672/2002 privind auditul public
intern, care este în concordanţă cu Standardele internaţionale de audit intern şi cu practica
recunoscută în domeniu cuprinde, în principal, dispoziţii cu privire la:
• Asigurarea în comun a activităţii de audit intern, de către mai multe entităţi publice locale,
în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, termenii şi condiţiile cooperării fiind stabilite într-un
acord de cooperare;
• Realizarea sistemului de atestare a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor
fizice conform prevederilor legale, astfel încât, în entităţile publice să activeze numai auditori interni
care s-au dedicat acestei profesii;
• Realizarea de către Ministerul Finanţelor Publice, prin UCAAPI, pe baza unor protocoale
de colaborare, a activităţii de audit intern la entităţile publice centrale la care se exercită funcţia de
ordonator principal de credite, gestionează anual un buget de până la 5 mil. lei şi nu şi-au constituit
un compartiment de audit public intern;
• Constituirea comitetelor de audit intern la nivelul ordonatorilor principali de credite de
nivel central, care derulează, în cursul unui exerciţiu bugetar, un buget mai mare de 2 mld. lei.
• Alte modificări şi completări aduse Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern se
referă la: definirea mai clară a domeniului auditului public intern şi a obiectivelor auditului public
intern, respectiv termenii de asigurare şi consiliere; stabilirea mai clară a sferei auditului public
intern; reglementarea mai clară a modului de constituire şi subordonare a compartimentului de audit
public intern în entitatea publică; introducerea de noi termeni şi concepte, precum şi obligaţia de
elaborare a planului multianual de audit public intern.
Referitor la sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit intern în entităţile
publice locale (primării comunale, primării de oraşe şi consilii judeţene), Legea nr. 191/2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cuprinde dispoziţii
referitoare la:
• Introducerea conceptului de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern în
entităţile publice locale, a cărui definire este în concordanţă cu Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată şi cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Asigurarea
activităţii de audit intern prin cooperare se realizează prin exercitarea în comun a activităţii de audit
public intern de către mai multe entităţi publice locale, una îndeplinind rol de organizator, sau
realizarea acestei activităţi, pentru mai multe entităţi publice, de compartimente de audit organizate
la nivelul structurilor asociative de utilitate publică ale autorităţilor administraţiei publice locale, în
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conformitate cu hotărârile consiliilor locale.
• Definirea unor noi termeni care au legătură cu sistemul de cooperare, spre exemplu
structuri asociative ale autorităţilor publice locale.
• Completarea atribuţiilor Ministerului Finanţelor Publice, respectiv Unităţii Centrale de
Armonizare pentru Auditul Public Intern, în vederea stabilirii cadrului metodologic privind sistemul
de cooperare pentru exercitarea activităţii de audit intern în entităţile publice locale, precum şi pentru
îndrumarea, monitorizarea şi evaluarea entităţilor publice locale şi structurilor asociative în ceea ce
priveşte organizarea acestei activităţi.
• Modul de organizare a compartimentelor de audit intern în cadrul entităţilor publice
locale/structurilor asociative organizatoare, dimensionarea acestor compartimente, sistemul de
repartizare a cheltuielilor şi sistemul de raportare specific.
• Elaborarea planurilor de audit public intern, respectiv a proiectelor planurilor multianuale
şi a proiectelor planurilor anuale de audit intern, la nivelul fiecărei entităţi publice locale membră a
acordului de cooperare şi apoi centralizarea acestora la nivelul entităţii publice locale/structurii
asociative organizatoare. Activitatea de elaborare a planurilor este în responsabilitatea
compartimentelor de audit intern şi are la bază evaluarea riscurilor asociate diferitelor structuri,
activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni şi necesităţile exprimate de conducătorii entităţilor
publice locale membre.
Totodată, în cuprinsul Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, este
prevăzută obligativitatea ca Ministerul Finanţelor Publice să elaboreze Normele privind sistemul de
cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern, care vor fi aprobate prin Hotărâre de
Guvern.
II. Schimbări preconizate
În baza art. V alin. (2) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată,
Ministerul Finanţelor Publice a elaborat Normele privind sistemul de cooperare a pentru asigurarea
funcţiei de audit public intern, care, prin prevederile sale, urmăresc, în general, următoarele:
• Coordonarea sistemului de cooperare în realizarea activităţii de audit intern este în
responsabilitatea Ministerului Finanţelor Publice, prin UCAAPI, care va asigura îndrumarea necesară
pentru încheierea acordurilor de cooperare şi va sprijini entităţile publice locale/structurile
asociative organizatoare în procesul de recrutare şi pregătire profesională a auditorilor interni. De
asemenea, Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern evaluează activitatea de
audit intern desfăşurată la nivelul entităţilor publice locale/structurilor asociative organizatoare, iar
rezultatele sunt cuprinse în Raportul anual al activităţii de audit intern.
Sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern presupune asocierea în
cadrul unui parteneriat a două sau mai multe entităţi publice locale, care constituie împreună un
compartiment de audit public intern care va avea ca responsabilitate planificarea şi să realizarea de
misiuni de audit intern pentru toate entităţile membre ale acordului de cooperare. Dimensionarea
compartimentului de audit public intern se realizează astfel încât să asigure necesităţile de audit
intern pentru toate entităţile publice membre ale acordului de cooperare.
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• Asigurarea funcţiei de audit public intern în sistem de cooperare se poate realiza pe baza
liberului consimţământ a două sau mai multe entităţi publice locale care nu şi-au constituit propriul
compartiment de audit intern, dintre care una îndeplineşte rol de organizator, pentru exercitarea în
comun a activităţii de audit intern sau prin cooperarea în cadrul structurilor asociative ale
autorităţilor publice locale, caz în care structura asociativă îndeplineşte rol de organizator, iar
entităţile publice locale au rol de parteneri.
Responsabilitatea organizării şi asigurării cadrului necesar desfăşurării activităţii de audit
public pentru entităţile publice locale membre ale acordului de cooperare revine conducătorului
entităţii publice/structurii asociative organizatoare la nivelul căreia se constituie compartimentul de
audit public intern în conformitate cu deciziile reprezentanţilor entităţilor publice locale semnatare a
acordului de cooperare.
Criteriile care stau la baza constituirii unui compartiment de audit intern în sistem de
cooperare presupun gruparea mai multor entităţi publice locale, pe zone geografice sau pe
principalele căi de comunicaţie, în jurul unei entităţi publice locale/sau structură asociativă care are
rol de organizator al activităţii de audit intern.
• Condiţiile cooperării sunt stabilite într-un acord de cooperare, care reglementează în mod
concret organizarea, atribuţiile compartimentului de audit public intern, drepturilor şi obligaţiile
entităţilor publice locale membre ale acordului de cooperare, planificarea şi raportarea activităţii de
audit intern, drepturile şi obligaţiile financiare ale părţilor. Funcţia de audit intern va fi asigurată de
către entitatea publică locală organizatoare/structura asociativă, care va constitui un compartiment de
audit intern funcţional, care va planifica şi efectua misiuni de audit intern pentru toate entităţile
publice semnatare ale acordului de cooperare.
Acordul de cooperare se încheie pe perioadă nedeterminată şi va fi semnat de reprezentanţii
legali ai entităţilor publice, în baza hotărârilor consiliilor locale. Încetarea acordului de cooperare se
poate realiza numai cu acordul unanim al tuturor entităţilor publice locale, membre ale acordului de
cooperare.
• Entităţile publice locale semnatare ale acordului de cooperare adoptă, prin reprezentanţii săi
hotărâri cu privire la organizarea, funcţionarea şi exercitarea activităţii de audit intern, propun
tematici de misiuni de audit public intern, beneficiază de serviciile de audit intern şi implementează
recomandările aprobate. De asemenea, asigură condiţiile pentru desfăşurarea activităţii auditorilor
interni, accesul la date, informaţii şi documente, furnizează informaţiile solicitate de auditorii interni
şi îndeplinesc integral şi la termen obligaţiile financiare referitoare la plata prestaţiilor legate de
organizarea, funcţionarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern.
• Entităţile publice locale, susţin financiar funcţionarea parteneriatului şi achită contravaloarea
cheltuielilor ocazionate de organizarea şi funcţionarea compartimentului de audit intern, pe baza
prevederilor din acordul de cooperare. Susţinerea financiară a parteneriatului se realizează în funcţie
de serviciile de audit intern realizate de compartimentul de audit intern înfiinţat la nivelul entităţii
publice locale/structurii organizatoare.
Cheltuielile generate de organizarea şi funcţionarea compartimentului de audit intern, sunt
stabilite sub forma unui ,,cost mediu zilnic/auditor’’ de către entităţile publice membre şi specificat
în mod direct în acordul de cooperare, fiind suportate de acestea, după efectuarea prestaţiei, având la
bază informaţiile din Foaia colectivă de prezenţă (pontaj) aprobată de conducătorul entităţii publice
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unde s-a realizat misiunea de audit intern.
Cheltuielile decontate între entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare şi
celelalte entităţi publice membre ale acordului de cooperare se referă la salarii şi alte drepturi de
personal acordate auditorilor interni, obligaţiile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de
stat sau bugetele oricărui fond special, rezultate în urma acordării drepturilor de personal,
cheltuielilor privind deplasările auditorilor interni pentru realizarea misiunilor de audit intern,
cheltuielilor privind asigurarea pregătirii profesionale continue a auditorilor interni şi cheltuielilor
materiale necesare funcţionării compartimentului de audit intern.
• Pentru asigurarea funcţionalităţii compartimentului de audit intern, reprezentanţii entităţilor
publice locale partenere hotărăsc împreună cu privire la organizarea şi dimensionarea
compartimentului de audit intern, aprobarea normelor proprii privind exercitarea activităţii de audit
public intern, retragerea sau primirea de noi membrii, aprobarea planului multianual şi a celui anual
de audit intern, analiza rezultatelor realizării activităţii de audit intern prin cooperare, aprobarea
raportului anual de activitate şi la încetarea acordului de cooperare.
Organizarea şi funcţionarea compartimentului de audit public intern în sistem de cooperare
respectă în totalitate prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată,
respectiv se constituie la nivelul entităţii publice locale/structurii asociative organizatoare, în directa
subordine a conducătorului acesteia şi este astfel dimensionat încât să asigure necesităţile de audit
intern pentru toate entităţile publice locale semnatare ale acordului de cooperare.
Compartimentul de audit public intern are faţă de entitatea publică locală/structura asociativă
organizatoare o subordonare administrativă, iar faţă de entităţile publice membre ale acordului de
cooperare răspunde în legătură cu planificarea şi realizarea misiunilor de audit intern.
Conducătorul compartimentului de audit public intern este responsabil de organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de audit şi gestionează resursele umane necesare îndeplinirii Planului de
audit public intern.
• Entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare asigură funcţionarea
compartimentului de audit intern, recrutarea şi angajarea personalului adecvat pentru compartimentul
de audit intern, spaţiul şi dotarea materială necesară realizării misiunilor de audit intern şi pregătirea
profesională a auditorilor interni.
• Planificarea activităţii de audit intern în sistem de cooperare respectă cerinţele Normelor
generale privind exercitarea activităţii de audit intern. Totuşi, având în vedere particularităţile
realizării activităţii de audit intern în sistem de cooperare, proiectul de act normativ cuprinde unele
dispoziţii referitoare la elaborarea planului multianual şi planului anual de audit intern care se
întocmesc la nivelul fiecărei entităţi publice locale membră a acordului de cooperare şi apoi se
centralizează la nivelul entităţii publice organizatoare/structurii asociative.
• Informaţiile, datele şi documentele care se referă la activitatea entităţilor publice semnatare
ale acordului de cooperare, supuse auditării sunt confidenţiale. Auditorii interni asigură
confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor colectate pe timpul derulării misiunilor de
audit intern între entităţile membre ale acordului de cooperare.
Entitatea publică locală la nivelul căreia s-a realizat misiunea de audit intern este beneficiarul
unic al informaţiilor colectate, analizate şi prelucrate, precum şi a documentelor elaborate pe
perioada de derulare a unei misiuni de audit intern
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• Constatările, concluziile şi recomandările formulate de auditorii interni pe timpul derulării
misiunilor de audit intern sunt aduse numai la cunoştinţa reprezentanţilor entităţii publice la care se
desfăşoară misiunea de audit intern. De asemenea, Raportul de audit public intern finalizat, însoţit de
rezultatele concilierii, este transmis numai conducătorului entităţii semnatare a acordului de
cooperare la nivelul căreia s-a derulat misiunea de audit public intern.
• Raportul anual al activităţii de audit public intern este elaborat în baza Normelor proprii
privind exercitarea auditului public intern, la nivelul fiecărei entităţi publice membră a acordului de
cooperare şi apoi se centralizează la nivelul entităţii publice organizatoare/structurii asociative.

III. Alte informaţii
Sistemul de cooperare respectă principiul grupării pe zone geografice, în jurul unei primării
sau structuri asociative organizatoare, care va asigura funcţia de audit intern pentru primăriile
partenere semnatare ale acordului de cooperare, prin cooptarea unui număr adecvat de auditori
interni în cadrul compartimentului de audit care se înfiinţează.
Sistemul de cooperare pentru realizarea activităţii de audit intern va fi realizat pe baza
acordului de cooperare, care reglementează următoarele: gruparea entităţilor publice, drepturilor şi
obligaţiilor acestora; problemele legate de sediu şi dotare, modul de selectare şi încadrare a
personalului, precum şi modul de realizare a procedurilor de supraveghere a aplicării cadrului
normativ şi de asigurare a asistenţei juridice.
Avantajele implementării activităţii de audit intern prin sistemul de cooperare sunt
următoarele:
- asigurarea funcţiei de audit intern pentru entităţile publice care nu şi-au putut organiza această
activitate;
- asigurarea unor resurse financiare şi de personal pentru exercitarea funcţiei de audit intern la un
nivel corespunzător de calitate;
- creşterea capacităţii de partajare a resurselor şi realizarea unor economii pentru fiecare entitate
publică parteneră;
- posibilităţi lărgite de selecţie şi recrutare a personalului calificat;
- asigurarea activităţii de supervizare a misiunilor de audit intern şi a programului de asigurare şi
îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern;
- creşterea obiectivităţii şi independenţei auditorilor interni şi cuantificarea rezultatelor pozitive din
activitatea de audit intern.
Asigurarea funcţiei de audit intern prin sistemul de cooperare respectă principiile:
independenţei, confidenţialităţii, echilibrului, proporţionalităţii, unicităţii şi competenţei
profesionale.
Prin proiectul de act normativ se urmăreşte creşterea gradului de implementare a auditului
public intern la nivelul entităţilor din administraţia publică locală, prin asigurarea funcţiei de audit
intern în sistem de cooperare. În aceste condiţii, entităţile publice implicate în cooperare îşi vor
diminua cheltuielile cu organizarea şi asigurarea activităţii de audit intern.
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Secţiunea 3.
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
• Reducerea costurilor generate de înfiinţarea şi funcţionarea
compartimentelor de audit, prin introducerea sistemului de cooperare între mai
multe entităţi publice locale pentru asigurarea în comun a funcţiei de audit
public intern, comparativ cu situaţia în care la nivelul acestor entităţi ar exista
compartimente proprii funcţionale de audit public intern.
1. Impactul
• Creşterea gradului de implementare a funcţiei de audit intern la nivelul
macroeconomic
administraţiei publice locale.
• Monitorizarea mai riguroasă a folosirii banului public şi asigurarea
condiţiilor de accesare de fonduri europene în mediul rural.
• Îmbunătăţirea calităţii activităţii de colectare a veniturilor şi creşterea
eficienţei utilizării acestora la nivelul administraţiei publice locale.
Creşterea transparenţei în utilizarea fondurilor publice şi administrarea
patrimoniului public, în special în domeniul colectării veniturilor şi utilizării
2. Impactul asupra acestora, precum şi cel al achiziţiilor publice, ceea ce va conduce la
mediului de afaceri dezvoltarea unui mediu concurenţial mai bun.
Creşterea independenţei funcţionale a auditului intern prin aceea că auditul
intern nu mai este componenta funcţională a unei singure entităţi publice.
Crearea de noi locuri de muncă prin constituirea compartimentelor de audit
3. Impactul social care vor exercita activitatea de audit public intern în sistem de cooperare.
Generalizarea rezultatelor pozitive din activitatea unor entităţi publice
4. Impactul asupra
Nu este cazul
mediului
5. Alte informaţii Nu este cazul
Secţiunea 4.
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe cinci ani)
mil. lei
Indicatori
Anul curent
Următorii 4 ani
Total
5 ani
1,476
1,476
1,476
1,476
1,476
1. Modificări ale veniturilor
-7,380
bugetare, plus/ minus
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/ minus, din care:
a) Buget de stat, din care:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) Bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) Bugetul asigurărilor sociale de
stat
(i) cheltuieli de personal

- 1,476

-1,476

-1,476

-1,476

-1,476

-7,380

0

0

0

0

0

0

- 1,476

-1,476

-1,476

-1,476

-1,476

-7,380

-

-

-

-

-

-
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(ii) bunuri şi servicii
-

3. Impactul financiar,
plus/minus, din care:

- 1,476

- 1,476

- 1,476

- 1,476

- 1,476

-7,380

a) Bugetul de stat
b) Bugetele locale

0
- 1,476

0
- 1,476

0
- 1,476

0
- 1,476

0
- 1,476

0
-7,380

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1,476

- 1,476

- 1,476

- 1,476

- 1,476

- 7,380

- 1,476

- 1,476

- 1,476

- 1,476

- 1,476

-7,380

4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea
modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare.
Efortul financiar pe an este
concretizat, astfel:
1. Date de referinţă:
• Costuri medii lunare estimate cu
salarizarea unui auditor 3.000 lei, iar
anuale de 36.000 lei;
• Costuri cu participarea la cursuri
de perfecţionare profesională 900 lei
anual.

2. Economii rezultate ca
urmare a cooperării pentru
asigurarea funcţiei de audit
intern:
• Estimarea cheltuielilor în cazul
angajării propriului auditor intern:
- costuri salariale anuale 3.600.000
lei (100 auditori x 36.000 lei)
- costuri anuale cu participarea la
cursuri de perfecţionare profesională
90.000 lei. (100 auditori x 900
lei/auditor)
Total costuri anuale: 3.690.000 lei.
• Estimarea cheltuielilor în cazul
constituirii unui număr de 10
parteneriate a câte 10 entităţi publice
locale, în medie cu 6 auditori interni
fiecare parteneriat:
- costuri salariale anuale 2.160.000
lei
(10
parteneriate
x
6
auditori/parteneriat
x
36.000
lei/auditor)
- costuri anuale cu participarea la
cursuri de perfecţionare profesională
54.000 lei (60 auditori x 900
lei/auditor).
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Total costuri anuale: 2.214.000 lei
Rezultă o economie la bugetul local
de 1.476.000 lei faţă de situaţia în
care fiecare entitate publică locală îşi
constituia propriul compartiment de
audit intern, conform legii.

7. Alte informaţii

Nu este cazul
Secţiunea 5.
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative Nu este cazul
suplimentare
2. Compatibilitatea proiectului de
act normativ cu legislaţia
comunitară in materie
3. Decizii ale Curţii Europene de
Justiţie şi alte documente
4. Evaluarea conformităţii
Denumirea actului sau
documentului comunitar, numărul,
data adoptării şi data publicării.
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Gradul de conformitate (se
conformează/nu se conformează)

Comentarii

Nu este cazul
Nu este cazul

Secţiunea 6.
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de
Comisia de Dialog Social
consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme
implicate.
2. Fundamentarea alegerii
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului în
care activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectul proiectului
de act normativ.
3. Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei publice
locale, în situaţia în care proiectul
de act normativ are ca obiect
activităţile acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative
ale autorităţilor administraţiei
locale la elaborarea proiectelor de
acte normative.






Asociaţia Comunelor din România;
Asociaţia Oraşelor din România;
Asociaţia Municipiilor din România;
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.
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4. Consultările desfăşurate în
cadrul consiliilor interministeriale,
în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005
privind constituirea consiliilor
interministeriale.

Nu este cazul

5. Informaţii privind avizarea de Prezentul act normativ va fi supus avizării:
către:
 Consiliului Legislativ
a) Consiliul Legislativ
 Consiliului Economic şi Social
b) Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Nu este cazul

Secţiunea 7.
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu
Este îndeplinită procedura de asigurare a transparenţei în
privire la necesitatea elaborării
administraţia publică prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind
proiectului de act normativ
afişarea pe pagina de internet a ministerului Finanţelor Publice.
2. Informarea societăţii civile cu
Nu este cazul
privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implementării
proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii
şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice.
3. Alte informaţii

Nu este cazul
Secţiunea 8.
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a 1. Ministerul Finanţelor Publice prin Unitatea Centrală de
proiectului de act normativ de către Armonizare pentru Auditul Public Intern va îndruma şi coordona
autorităţile administraţiei publice
entităţile publice locale şi structurile asociative în implementarea
centrale şi/sau locale – înfiinţarea
unor noi organisme sau extinderea sistemului de cooperare pentru asigurarea activităţii de audit
competenţelor instituţiilor existente public intern
2. Constituirea în baza Legii 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, art. 11, alin. (1), a asocierilor în
vederea realizării prin cooperare a funcţiei de audit public intern.
2. Alte informaţii
Nu este cazul
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Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului
pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public
intern, pe care îl supunem spre aprobare.

VICEPRIM - MINISTRU
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
FLORIN GEORGESCU

AVIZAT:
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
IOAN RUS, ministrul administraţiei şi internelor
VICTOR PAUL DOBRE, ministrul delegat pentru administraţie

MINISTERUL JUSTIŢIEI
TITUS CORLĂŢEAN, ministrul justiţiei
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