
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI MOGOȘEȘTI 

 

H O T Ă R Â R E A   N R. 56 

 

privind  aprobarea modificării  și  completării  Statutului   și Actului constitutiv al Asociației  de  

Dezvoltare  Intercomunitară  ,,Stejarii  Seculari”  

 

 

Consiliul Local al comunei Mogoșești, întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2022: 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr.  5361 din 20.07.2022, precum şi proiectul de hotărâre iniţiat de către 

d-na primar Popa-Roșu Rodica; 

a) Raportul compartimentului de resort, nr. 5606 din 31.07.2022, din cadrul aparatului de 

specialitate; 

b) Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate nr.1 și 3, înregistrate la nr. 47 din 30.08.2022, 

respectiv nr. 27 din 30.08.2022; 

c) prevederile  Hotărârii  Consiliului  local  Mogoșești  nr. 16/25.02.2022  privind  aprobarea 

asocierii Comunei Mogoșești   la inființarea  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară ,,Stejarii  

Seculari” având ca scop  implementarea  unor  proiecte  de  investiții  pentru  dezvoltarea  durabilă  a  

comunităților  locale, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului local Mogoșești nr. 30 din 

28.04.2022; 

d) Adresa nr. 430517/04.07.2022 a Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public 

Intern, pentru asigurarea respectării prevederilor legale în vigoare; 

Ținând cont de dispozițiile: 

-  art. 4, art.5 alin.1 lit.b și alin.2, art.10-13, art.16-17 și art.37 din H.G. nr. 1183/2012 pentru 

aprobarea normelor privind cooperarea pentru realizarea sistemului de audit public intern; 

- prevederile  OG  nr. 26/2000  cu  privire  la  asociatii  si  fundatii,  cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare; 

- prevederile  art. 89 si  urmatoarele  din  OUG  nr. 57/2019  privind  Codul  administrativ; 

- prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu  completarile  si  

modificarile  ulterioare; 

- prevederile  art.  129  alin. 2  lit e),  coroborat  cu  prevederile  alin. 9  lit c)  din  OUG  nr. 

57/2019  privind  Codul  administrativ; 

In  temeiul  prevederilor  art.  196  alin. 1  lit a)  din  OUG  nr. 57/2019  privind  Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  

 

        Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare  

Intercomunitara  ,,Stejarii  Seculari”, astfel: 

 

Art.8  din Statut se modifică și va avea următorul conținut: 



”Art.8 (1) Prin semnarea prezentului statut, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul 

"ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ STEJARII SECULARI " şi se constituie 

în scopul realizării în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional (pe 

teritoriul celor trei comune membre) destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, prin 

crearea și/sau modernizarea rețelelor locale de distribuție a gazelor naturale, dezvoltarea rețelelor de 

transport gaze naturale, crearea şi/sau modernizarea infrastructurii fizice de bază prin crearea şi 

dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia rurală, prin protejarea patrimoniului cultural de interes 

local şi natural din spaţiul rural,  prin organizarea, funcționarea și exercitatea activității de audit public 

intern și inspecție, pe principii de eficiență, eficacitate și economicitate pentru toate entitățile publice 

partenere.  

Asociația mai are ca scop propus următoarele: 

- realizarea prin cooperare a unor atribuțiuni stabilite prin lege autorităților administrației publice locale, 

cu precădere în domeniile ce privesc activitățile de audit public intern, control intern, inspecție pe 

principii de eficiență, eficacitate și economicitate; asigurarea funcției de audit public intern la entitățile 

publice asociate și semnatare ale acordului de cooperare, inclusiv entităților publice subordonate, aflate 

în coordonarea, sau sub autoritatea entităților publice partenere, precum și la alte entități publice, după 

caz, pe baza solicitărilor; 

- asigurarea unor activități în domeniul principal de activitate al asociaților, astfel: consiliere, 

consultanță economico-financiară, juridică, managementul riscurilor și alte activități profesionale 

specifice autorităților publice locale. 

(2) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al 

locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, 

atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii 

de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară 

aparţinând domeniului public al asociaţilor.” 

 

Art.9 din Statut nu se modifică .  

După art.9 se introduce art.9 ind.1 cu următorul conținut: 

”Pentru realizarea activității de audit  public intern, obiectivele Asociației sunt : 

a)Facilitarea serviciilor de audit public intern pentru fiecare entitate publică, în baza unui acord de 

cooperare încheiat la nivelul structurii asociative, urmărindu-se crearea unei relații profesionale de 

cooperare pemtru minimizarea eforturilor umane, materiale și financiare ți maximizarea aportului 

activității de audit la realizarea obiectivelor entității,  

b)Asigurarea și exercitarea funcției de audit public intern, prin cooperare în conformitate cu prevederile 

legale, la entitățile publice asociate, partenere și semnatare ale acordului de cooperare, inclusiv la 

entităților publice subordonate, aflate în coordonarea, sau sub autoritatea entităților publice partenere, 

precum și la alte entități publice, după caz, pe baza solicitărilor, 

c)Buna gestiune a resurselor financiare ale entităților publice asociate și a entităților publice aflate în 

subordinea/ în coordonarea/sub autoritatea unitatilor administrativ-teritoriale asociate.” 

 

   Art.10 din Statut nu se modifică .  

După art.10 se introduce art.10 ind.1 cu următorul conținut: 

”(1)  Pentru atingerea și realizarea obiectivelor, în calitate de structură asociativă de utilitate publică a 

autorităților publice locale, care își asumă responsabilitatea locală a coordonării activității de audit 

public intern, pentru toate entitățile partenere, Asociația va realiza următoarele activități: 



a)constituirea unei structuri de audit, dimensionată ca număr de auditori publici interni, astfel încât să 

asigure realizarea activității de audit public intern planificată, în conformitate cu standardele 

internaționale de audit, 

b)organizarea și asigurarea funcționalității unui birou de audit public intern, astfel încât să acopere 

necesitățile tuturor entităților publice asociate, partenere și semnatare ale acordului de cooperare,  

c)asigurarea funcției de consiliere a unor activități în domeniul principal de activitate astfel: activitate 

economico-financiara, juridica, managementul riscurilor, de control și de guvernanță, 

d)eliberarea normelor metodologice proprii privind exercitatrea activității de audit public intern în 

cadrul acordului de cooperare, aprobate de entitățile publice asociate , partenere și avizate de UCAAPI, 

e)elaborarea proiectelor planului anual și multianual de audit public intern, 

f)efectuarea în condiții de calitate a misiunilor de audit intern, privind evaluarea sistemelor de 

management și control intern ale entității publice,  

g)asigurarea monitorizarii realizarii misiunilor de audit intern, respectiv a constatărilor, concluziilor și 

recomandărilor,  

h)raportarea operativă și exclusivă a problemelor și iregularităților constatate, către conducătorii 

entităților publice auditate, 

i)elaborarea raportului anual al activității de audit public intern,  

j)asigurarea confidențialității datelor si informațiilor rezultate în urma activităților de audit public intern 

desfăsurate.  

(2) Deciziile cu privire la punerea in aplicare a prevederilor acordului de cooperare pentru auditul public 

intern vor fi luate de Adunarea reprezentanților entităților publice partenere la acordul de cooperare, 

constituită conform prevederilor HG nr. 1183/2012, iar aplicarea deciziilor se va realiza de presedintele 

structurii asociative.” 

 

Art.11-53 din Statut nu se modifică. 

 

Art.2. Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al Asociației Dezvoltare de  

Intercomunitara  ,,Stejarii  Seculari”, astfel: 

 

Art.I-II-III.1-III.2 din Actul constitutiv nu se modifică.  

Art.III.3  din Actul constitutiv se completează cu alin.(2) ce va avea următorul conținut: 

”Pentru realizarea activității de audit  public intern, obiectivele Asociației sunt : 

a)Facilitarea serviciilor de audit public intern pentru fiecare entitate publică, în baza unui acord de 

cooperare încheiat la nivelul structurii asociative, urmărindu-se crearea unei relații profesionale de 

cooperare pemtru minimizarea eforturilor umane, amteriale și financiare ți maximizarea aportului 

activității de audit la realizarea obiectivelor entității,  

b)Asigurarea și exercitarea funcției de audit public intern, prin cooperare în conformitate cu prevederile 

legale, la entitățile publice asociate, partenere și semnatare ale acordului de cooperare, inclusiv la 

entităților publice subordonate, aflate în coordonarea, sau sub autoritatea entităților publice partenere, 

precum și la alte entități publice, după caz, pe baza solicitărilor, 

c)Buna gestiune a resurselor financiare ale entităților publice asociate și a entităților publice aflate în 

subordinea/ în coordonarea/sub autoritatea unitatilor administrativ-teritoriale asociate.” 

 

    Art.III.4  din Actul constitutiv se completează cu alin.(2) ce va avea următorul conținut: 



”(2.1.) Pentru atingerea și realizarea obiectivelor, în calitate de structură asociativă de utilitate publică a 

autorităților publice locale, care își asumă responsabilitatea locală a coordonării activității de audit 

public intern, pentru toate entitățile partenere, Asociația va realiza următoarele activități: 

a)constituirea unei structuri de audit, dimensionată ca număr de auditori publici interni, astfel încât să 

asigure realizarea activității de audit public intern planificată, în conformitate cu standardele 

internaționale de audit, 

b)organizarea și asigurarea funcționalității unui birou de audit public intern, astfel încât să acopere 

necesitățile tuturor entităților publice asociate, partenere și semnatare ale acordului de cooperare,  

c)asigurarea funcției de consiliere a unor activități în domeniul principal de activitate astfel: activitate 

economico-financiara, juridica, managementul riscurilor, de control și de guvernanță, 

d)eliberarea normelor metodologice proprii privind exercitatrea activității de audit public intern în 

cadrul acordului de cooperare, aprobate de entitățile publice asociate , partenere și avizate de UCAAPI, 

e)elaborarea proiectelor planului anual și multianual de audit public intern, 

f)efectuarea în condiții de calitate a misiunilor de audit intern, privind evaluarea sistemelor de 

management și control intern ale entității publice,  

g)asigurarea monitorizarii realizarii misiunilor de audit intern, respectiv a constatărilor, concluziilor și 

recomandărilor,  

h)raportarea operativă și exclusivă a problemelor și iregularităților constatate, către conducătorii 

entităților publice auditate, 

i)elaborarea raportului anual al activității de audit public intern,  

l)asigurarea confidențialității datelor si informațiilor rezultate în urma activităților de audit public intern 

desfăsurate.  

 

(2.2) Deciziile cu privire la punerea in aplicare a prevederilor acordului de cooperare pentru auditul 

public intern vor fi luate de Adunarea reprezentanților entităților publice partenere la acordul de 

cooperare, constituită conform prevederilor HG nr. 1183/2012, iar aplicarea deciziilor se va realiza de 

presedintele structurii asociative.” 

 

Art.IV din Actul constitutiv nu se modifică. 

 

 Art.3. Se aprobă Actul adițional nr.1 la Statutul ADI ”Stejarii Seculari” , conform Anexei 1, 

care parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Actul adițional nr.1 la Actul constitutiv al  ADI ”Stejarii Seculari” , conform 

Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. Celelalte  prevederi  ale  Statutului și Actului constitutiv al Asociației  rămân  perfect  

valabile. 

            Art.6. Se mandatează Primarul  comunei  Mogoșești  -  doamna Popa-Roșu Rodica  pentru 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari. 

 Art.7. Secretarul general  al   comunei Mogoșești  va comunica în termen legal copii ale 

prezentei hotărâri   Instituției   Prefectului județului Iași pentru controlul legalității și  o va afișa  în 

locuri special amenajate pentru a fi aduse la cunostința publică. 

 

Dată astăzi, 31.08.2022 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

                   Consilier local,  DRAGOȘ-FLORIN DOLOI 



 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

                  SECRETAR GENERAL 

                       Mariana Anton 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată în sedinta  ordinară  din 31.08.2022 cu un număr de 15  voturi “pentru”; 0  voturi” împotriva”; 0 

voturi”abțineri”cu participarea a  15 consilieri locali prezenți, dintr-un număr de 15  consilieri în funcție. 

 
 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL  

NR. 56/31.08.2022 

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

 

 absolută  

 

31.08.2022   

2  Comunicarea către primar 02.09.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 02.09.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 02.09.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 

02.09.2022   

 

 

 

 

 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-2-9-cartus_proceduri.rtf


 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 56 din 31.08.2022 
 

ACT ADIȚIONAL NR.1/05.07.2022 
la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Stejarii Seculari 

 

 

Adunarea Generală a Asociaților, legal întrunită la data de 05.07.2022 la sediul din str.Merilor nr.468, 

sat Ciurea, com.Ciurea, jud.Iasi (sala 2, parter, incinta Primăriei Ciurea), în baza dreptului conferit de Actul 

constitutiv și de Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Stejarii Seculari”, aprobă modificarea și 

completarea Statutului după cum urmează: 

 

Art.1-7 din Statut nu se modifică.  

Art.8  din Statut se modifică și va avea următorul conținut: 

” Art.8 (1) Prin semnarea prezentului statut, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul 

"ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ STEJARII SECULARI " şi se constituie în scopul realizării în 

comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional (pe teritoriul celor trei comune 

membre) destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, prin crearea și/sau modernizarea 

rețelelor locale de distribuție a gazelor naturale, dezvoltarea rețelelor de transport gaze naturale, crearea şi/sau 

modernizarea infrastructurii fizice de bază prin crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia rurală, 

prin protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural,  prin organizarea, funcționarea 

și exercitatea activității de audit public intern și inspecție, pe principii de eficiență, eficacitate și economicitate 

pentru toate entitățile publice partenere.  

Asociația mai are ca scop propus următoarele: 

- realizarea prin cooperare a unor atribuțiuni stabilite prin lege autorităților administrației publice 

locale, cu precădere în domeniile ce privesc activitățile de audit public intern, control intern, inspecție pe 

principii de eficiență, eficacitate și economicitate; asigurarea funcției de audit public intern la entitățile publice 

asociate și semnatare ale acordului de cooperare, inclusiv entităților publice subordonate, aflate în 

coordonarea, sau sub autoritatea entităților publice partenere, precum și la alte entități publice, după caz, pe 

baza solicitărilor; 

- asigurarea unor activități în domeniul principal de activitate al asociaților, astfel: consiliere, 

consultanță economico-financiară, juridică, managementul riscurilor și alte activități profesionale specifice 

autorităților publice locale. 

(2) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al 

locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, atingerea 



şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a 

fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aparţinând domeniului 

public al asociaţilor.” 

 

Art.9 din Statut nu se modifică .  

După art.9 se introduce art.9 ind.1 cu următorul conținut: 

”Pentru realizarea activității de audit  public intern, obiectivele Asociației sunt : 

a) Facilitarea serviciilor de audit public intern pentru fiecare entitate publică, în baza unui acord de 

cooperare încheiat la nivelul structurii asociative, urmărindu-se crearea unei relații profesionale de 

cooperare pemtru minimizarea eforturilor umane, amteriale și financiare ți maximizarea aportului 

activității de audit la realizarea obiectivelor entității,  

b) Asigurarea și exercitarea funcției de audit public intern, prin cooperare în conformitate cu 

prevederile legale, la entitățile publice asociate, partenere și semnatare ale acordului de cooperare, 

inclusiv la entităților publice subordonate, aflate în coordonarea, sau sub autoritatea entităților 

publice partenere, precum și la alte entități publice, după caz, pe baza solicitărilor, 

c) Buna gestiune a resurselor financiare ale entităților publice asociate și a entităților publice aflate în 

subordinea/ în coordonarea/sub autoritatea unitatilor administrativ-teritoriale asociate.” 

 

Art.10 din Statut nu se modifică .  

După art.10 șe introduce art.10 ind.1 cu următorul conținut: 

”(1)  Pentru atingerea și realizarea obiectivelor, în calitate de structură asociativă de utilitate publică a 

autorităților publice locale, care își asumă responsabilitatea locală a coordonării activității de audit public intern, 

pentru toate entitățile partenere, Asociația va realiza următoarele activități: 

a) constituirea unei structuri de audit, dimensionată ca număr de auditori publici interni, astfel încât să 

asigure realizarea activității de audit public intern planificată, în conformitate cu standardele 

internaționale de audit, 

b) organizarea și asigurarea funcționalității unui birou de audit public intern, astfel încât să acopere 

necesitățile tuturor entităților publice asociate, partenere și semnatare ale acordului de cooperare,  

c) asigurarea funcției de consiliere a unor activități în domeniul principal de activitate astfel: activitate 

economico-financiara, juridica, managementul riscurilor, de control și de guvernanță, 

d) eliberarea normelor metodologice proprii privind exercitatrea activității de audit public intern în 

cadrul acordului de cooperare, aprobate de entitățile publice asociate , partenere și avizate de 

UCAAPI, 

e) elaborarea proiectelor planului anual și multianual de audit public intern, 

f) efectuarea în condiții de calitate a misiunilor de audit intern, privind evaluarea sistemelor de 

management și control intern ale entității publice,  



g) asigurarea monitorizarii realizarii misiunilor de audit intern, respectiv a constatărilor, concluziilor și 

recomandărilor,  

h) raportarea operativă și exclusivă a problemelor și iregularităților constatate, către conducătorii 

entităților publice auditate, 

i) elaborarea raportului anual al activității de audit public intern,  

j) asigurarea confidențialității datelor si informațiilor rezultate în urma activităților de audit public 

intern desfăsurate.  

(2) Deciziile cu privire la punerea in aplicare a prevederilor acordului de cooperare pentru auditul public 

intern vor fi luate de Adunarea reprezentanților entităților publice partenere la acordul de cooperare, 

constituită conform prevederilor HG nr. 1183/2012, iar aplicarea deciziilor se va realiza de presedintele 

structurii asociative.” 

Art.11-53 din Statut nu se modifică. 

 

 

Prezentul act adițional a fost încheiat azi. 05.07.2022 în 4 (patru) exemplare originale. 

 

Președintele ADI ”Stejarii Seculari” 

Lupu Cătălin _________________________ 

 

 

Membri : 

UAT Comuna Ciurea  

prin reprezentant,  

Pătlăgică Mihai __________________________ 

 

 

UAT Comuna Grajduri 

prin reprezentant  

Zamfirache Constantin____________________ 



 

 

UAT Comuna Mogoșești 

prin reprezentanți  

Popa-Roșu Rodica______________ 

 

Iftime Vasile___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la HCL nr. 56 din 31.08.2022 

 
 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Stejarii Seculari” 
CIF 46245572  

Sala2, Parter, Str.Merilor nr.468, sat Ciurea, com.Ciurea , jud.Iași 

 

ACT ADIȚIONAL NR.1/05.07.2022 
la Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Stejarii Seculari 

 

Adunarea Generală a Asociaților, legal întrunită la data de 05.07.2022 la sediul din str.Merilor nr.468, 

sat Ciurea, com.Ciurea, jud.Iasi (sala 2, parter, incinta Primăriei Ciurea), în baza dreptului conferit de actul 

constitutiv și de Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Stejarii Seculari”, aprobă modificarea și 

completarea Actului constitutiv după cum urmează: 

Art.I-II din Actul constitutiv nu se modifică.  

Art.III.1-III.2 din Actul constitutiv nu se modifică. 

Art.III.3  din Actul constitutiv se completează cu alin.(2) ce va avea următorul conținut: 

 ”Pentru realizarea activității de audit  public intern, obiectivele Asociației sunt : 

d) Facilitarea serviciilor de audit public intern pentru fiecare entitate publică, în baza unui acord de 

cooperare încheiat la nivelul structurii asociative, urmărindu-se crearea unei relații profesionale de 

cooperare pemtru minimizarea eforturilor umane, amteriale și financiare ți maximizarea aportului 

activității de audit la realizarea obiectivelor entității,  

e) Asigurarea și exercitarea funcției de audit public intern, prin cooperare în conformitate cu 

prevederile legale, la entitățile publice asociate, partenere și semnatare ale acordului de cooperare, 

inclusiv la entităților publice subordonate, aflate în coordonarea, sau sub autoritatea entităților 

publice partenere, precum și la alte entități publice, după caz, pe baza solicitărilor, 

f) Buna gestiune a resurselor financiare ale entităților publice asociate și a entităților publice aflate în 

subordinea/ în coordonarea/sub autoritatea unitatilor administrativ-teritoriale asociate.” 

 

  Art.III.4  din Actul constitutiv se completează cu alin.(2) ce va avea următorul conținut: 

”(2.1.)  Pentru atingerea și realizarea obiectivelor, în calitate de structură asociativă de utilitate publică 

a autorităților publice locale, care își asumă responsabilitatea locală a coordonării activității de audit public 

intern, pentru toate entitățile partenere, Asociația va realiza următoarele activități: 

k) constituirea unei structuri de audit, dimensionată ca număr de auditori publici interni, astfel încât să 

asigure realizarea activității de audit public intern planificată, în conformitate cu standardele 

internaționale de audit, 



l) organizarea și asigurarea funcționalității unui birou de audit public intern, astfel încât să acopere 

necesitățile tuturor entităților publice asociate, partenere și semnatare ale acordului de cooperare,  

m) asigurarea funcției de consiliere a unor activități în domeniul principal de activitate astfel: activitate 

economico-financiara, juridica, managementul riscurilor, de control și de guvernanță, 

n) eliberarea normelor metodologice proprii privind exercitatrea activității de audit public intern în 

cadrul acordului de cooperare, aprobate de entitățile publice asociate, partenere și avizate de 

UCAAPI, 

o) elaborarea proiectelor planului anual și multianual de audit public intern, 

p) efectuarea în condiții de calitate a misiunilor de audit intern, privind evaluarea sistemelor de 

management și control intern ale entității publice,  

q) asigurarea monitorizarii realizarii misiunilor de audit intern, respectiv a constatărilor, concluziilor și 

recomandărilor,  

r) raportarea operativă și exclusivă a problemelor și iregularităților constatate, către conducătorii 

entităților publice auditate, 

s) elaborarea raportului anual al activității de audit public intern,  

t) asigurarea confidențialității datelor si informațiilor rezultate în urma activităților de audit public 

intern desfăsurate.  

(2.2) Deciziile cu privire la punerea in aplicare a prevederilor acordului de cooperare pentru auditul 

public intern vor fi luate de Adunarea reprezentanților entităților publice partenere la acordul de cooperare, 

constituită conform prevederilor HG nr. 1183/2012, iar aplicarea deciziilor se va realiza de presedintele 

structurii asociative.” 

Art.III.5-III.7  din Actul constitutiv nu se modifică. 

Art.IV din Actul constitutiv nu se modifică. 

Președintele ADI ”Stejarii Seculari” 

Lupu Cătălin ___________________ 

Membri : 

UAT Comuna Ciurea  

prin reprezentant,  

Pătlăgică Mihai __________________________ 

 

UAT Comuna Grajduri 

prin reprezentant  

Zamfirache Constantin____________________ 

 



UAT Comuna Mogoșești 

prin reprezentanti  

Popa-Roșu Rodica______________ 

Iftime Vasile___________________ 

 

 


