
 

 

 
 

 
ORAŞUL LIPOVA 

315400 Lipova, jud. Arad – România, str. Nicolae Bălcescu, nr.26, tel. +40-257-561133,  
fax: +40-257-563067 

 www.primarialipova.ro, contact@primarialipova.ro 
 

 
 

                        PROIECT     

 

                                             

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Primarului oraşului Lipova şi a serviciilor 

publice de interes local şi aparatului permanent al Consiliului local Lipova 

     

Consiliul local al Oraşului Lipova: 

Având în vedere: 

 

     - iniţiativa Primarului Oraşului Lipova exprimată prin expunerea de motive nr.  

21767/21.11.2016; 

     - raportul de specialitate nr.21769/21.11.2016, întocmit de către d-na 

Bătrâna Adriana, consilier din cadrul Compartimentului Resurse Umane din 

aparatul de specialitate al Primarului oraşului Lipova; 

     - avizul comisiei de specialitate; 

     - prevederile art. 121 din Constituţia României; 

     - prevederile art.36, alin.2, lit.a coroborat cu alin. 3 lit. a din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

    -  votul a ___ consilieri, din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la 

şedinţa ordinară a Consiliului local Lipova din data de 28.11.2016, un număr de 

____ consilieri; 

     În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

      Art.1 Se aprobă modificarea art.57 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Lipova şi a 

serviciilor publice de interes local şi aparatului permanent al Consiliului local 

Lipova, care va avea următorul conținut: 

  ”Compartimentul Audit Public Intern este organizat şi funcţionează ca un 

compartiment distinct în subordinea Primarului Oraşului Lipova în conformitate cu 

prevederile Legii  672/2002, avănd în structură un număr de  2 posturi de 

execuţie (funcţii publice de execuţie), dintre care în baza dispoziţiei ordonatorului 

principal de credite unul va fi desemnat coordonator al compartimentului. 

 Principalele atribuții ale Compartimentului de Audit Public Intern: 

 respectă normele metodologice specifice entităţii publice(întocmite în baza 

H.G.1086/2013) ,  avizate de UCAAPI. 

 elaborează proiectul planului multianual de audit public intern,  pe o 

perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit 

public intern; 
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 efectuează activităţi de audit public intern asupra tuturor activităţilor 

desfăşurate în entitatea publică, inclusiv din entităţile aflate în 

subordine/în coordonare/sub autoritate,  pentru a evalua dacă sistemele 

de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente 

şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, 

eficienţă şi eficacitate; 

 informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul 

entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; 

 raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor 

rezultate din activităţile sale de audit; 

 elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; 

 în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează 

imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern 

abilitate; 

 verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind 

conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile 

publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate şi poate iniţia 

măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice 

în cauză. 

 desfăşoară, cu aprobarea conducătorului entităţii publice, misiuni de audit 

ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, 

necuprinse în planul annual. 

       Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 

ani, fără a se limita la acestea, următoarele: 

 activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea 

publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea 

fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din 

finanţare externă; 

 plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile 

comunitare; 

 administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea 

sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

 concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori 

al unităţilor administrativ-teritoriale; 

 constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a 

titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea 

acestora; 

 alocarea creditelor bugetare; 

 sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

 sistemul de luare a deciziilor; 

 sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel 

de sisteme; 

 sistemele informatice. 

       Activităţile de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul 

compartimentelor de audit intern cuprind următoarele tipuri de consiliere: 

 consultanţă, având ca scop identificarea obstacolelor care împiedică 

desfăşurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea 

consecinţelor, prezentând totodată soluţii pentru eliminarea acestora; 

 facilitarea înţelegerii, destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru 

cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau a unei 

prevederi normative, necesare personalului care are ca responsabilitate 

implementarea acestora; 

 formarea şi perfecţionarea profesională, destinate furnizării cunoştinţelor 

teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea 

riscurilor şi controlul intern, prin organizarea de cursuri şi seminarii.       

Principalele atribuţii ale Coordonatorului Compartimentului de Audit 

Public Intern: 

          Răspunde de elaborarea metodologiei și a Planului de audit intern al 

Primăriei Oraşului Lipova, respectiv: elaborarea documentelor specifice activității 

de audit intern; gestionarea intregii activități de audit intern și a inspecțiilor de 



audit intern; urmărirea stadiului implementării recomandărilor propuse prin 

misiunile de audit intern; respectarea deontologiei profesionale și a Codului de 

etică a auditorilor;  

 Colaborează cu personalul compartimentului  în vederea: 

- Planificării activităţii de audit intern;  

- Pregătirea misiunii de audit intern;  

- Colectarea informaţiilor;  

- Evaluarea riscurilor, rezultate in urma misiunilor de audit intern;  

- Evaluarea preliminară a controlului intern;  

- Programarea misiunii de audit intern;  

- Elaborarea testelor de audit intern;  

- Formularea constatărilor, concluziilor şi recomandărilor de audit intern; 

- Documentarea activităţilor de audit intern;  

- Elaborarea raportului de audit intern;  

- Supervizarea misiunii de audit intern;  

- Valorificarea recomandărilor de audit intern;  

- Dezvoltarea relaţiilor operaţionale cu entităţile auditate;  

- Asigurarea calităţii activităţii de audit intern;  

- Evaluarea sistemului organizaţional;  

- Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern şi 

guvernanţa;  

- Evaluarea activităţii financiar-contabile;   

- Evaluarea activităţii privind tehnologia informaţiei;” 

 

      Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

compartimentul Audit Public Intern din cadrul Primăriei oraşului Lipova. 

 

      Art.3  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad, în 

vederea exercitării controlului de legalitate, precum și persoanelor interesate, prin 

grija Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 

 

 

 

     INIŢIAT PRIMAR, 

   Iosif Mircea JICHICI 

 


