
 
HOTĂRÂREA nr.4/2013 

privind cooperarea comunei Dochia, comunei Mărgineni şi comunei Făurei în vederea 
organizării şi exercitării activităţii de audit public intern 

 
       Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 ianuarie 2013, 

             Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru 
Iulian-Gheorghe privind cooperarea comunei Dochia, comunei Mărgineni şi comunei Făurei în 
vederea organizării şi exercitării activităţii de audit public intern, precum şi referatul de 
specialitate nr.132/2013 întocmit de secretarul comunei Dochia şi compartimentul contabilitate 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia; 
            Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică şi comisia buget-finanţe din 
cadrul Consiliului Local al comunei Dochia,          
           În baza Legii nr.672/2002-privind auditul public intern, cu modificările şi completările 
ulterioare; H.G. nr.1183/2012-pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru 
asigurarea funcţiei de audit public intern;Legii nr.273/2006-privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; Legii nr.52/2003-privind transparenta decizională in 
administratia publica locala;  
           În temeiul art.36 alin.(7) lit.”c” şi art. 45 alin.(2) lit.”f”, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă prezenta: 

HOTARARE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă cooperarea comunei Dochia, comunei Mărgineni şi comunei Făurei în vederea 
organizării şi exercitării activităţii de audit public intern. 
           (2) Compartimentul de audit public intern va fi organizat la nivelul comunei Mărgineni, 
aceasta având rolul de organizator. 
            (3) După adoptarea hotărârii de cooprare de către toate cele trei comune, primarii celor 
trei comune vor negocia şi semna acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea funcţiei 
de audit intern, după care îl vor supune prezentării şi însuşirii consiliilor locale partenere. 
          (4) Se împuterniceşte primarul comunei Dochia, d-nul Ciubotaru Iulian-Gheorghe să 
negocieze şi să semneze în numele comunei Dochia, acordul de cooperare pentru organizarea şi 
exercitarea funcţiei de audit intern, menţionat la aliniatul precedent din prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi 
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia. 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, comunei Mărgineni, 
comunei Făurei şi autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei Dochia. 
 
                                                                                   Dochia, 18 ianuarie 2013 
 
                  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
                       Stoian Dănuţ                                                                             Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
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JUDEŢUL NEAMŢ 
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