
 
 

HOTĂRÂREA NR.9 
din 20 aprilie 2015  

privind mandatarea Președintelui filialei județene Prahova a Asociației 
Comunelor din România de a aproba/aviza acte și documente date în 

seama Adunării reprezentanților entităților publice partenere 
  

În temeiul prevederilor art. 10, lit.a), b), e), f) și i), ale art. 11 lit. b), c), g) și 

k) din Statutul Filialei Judeţene Prahova  a  Asociaţiei Comunelor din România, 

  analizând prevederile art. 24 alin.(11 – 13)  din Legea nr.273/2006, 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu celel ale Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, 

republicată, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1183/2013 pentru 

aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de 

audit public intern, respectiv nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor 

generale privind exercitarea auditului public intern, 

ținând seama de prevederile Deciziei Consiliului director nr.1/   12 

septembrie 2012  privind alegerea pe funcții a Consiliului director al filialei 

județene Prahova a Asociației Comunelor din România și aprobarea 

organigramei acesteia, Deciziei Consiliului director nr.1/   17 ianuarie 2013 

privind organizarea și funcționarea Compartimentului de audit public intern la 

nivelul filialei județene Prahova a Asociației Comunelor din România,  Deciziei 

Consiliului director nr.1/   10 ianuarie 2011 privind organizarea 

compartimentului de audit public intern la nivelul filialei județene Prahova a 

Asociației Comunelor din România,  Deciziei Consiliului director nr.1/   27 iulie 

2010 privind oînființarea și organizarea compartimentului de audit public intern 

la nivelul filialei județene Prahova a Asociației Comunelor din România,  

luând în considerare prevederile art.24 alin. (1)  lit. a) coroborate cu cele 

ale art. 37 alin. 1) din Statutul Filialei Judeţene Prahova  a  Asociaţiei Comunelor 

din România, 

în aplicarea dispoziţiilor art. 32 alin (2) din Statutul Filialei Judeţene 

Prahova  a  Asociaţiei Comunelor din România, 

 

 



ADUNAREA  REPREZENTANȚILOR ENTITĂȚILOR PUBLICE 
PARTENERE, PARTE INTEGRANTĂ A ADUNARII GENERALE A FILIALEI 
JUDEŢENE PRAHOVA  A  ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, adoptă 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 1.-(1) Pentru operativitate, se mandatează președintele filialei de a 

aproba sau de a aviza, prin dispoziție (dacă este cazul), orice act sau document 

dat în seama Adunării reprezentanților entităților publice partenere cu privire la 

organizarea și desfășurarea activității de audit public intern exercitată în 

cooperare, cu precădere pentru: 

-primirea sau retragerea partenerilor în cooperare; 

-planurile de audit centralizate, elaborate/actualizate la nivelul structurii 

constituite; 

-raportul anual de audit centralizat elaborat la nivelul structurii 

constituite; 

   (2) Dispoziția menționată la alin.(1) se validează cu ocazia prezentei 

ședințe. 

Art. 2.- Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet la adresa 

primariacornu.ro prin grija doamnei Daniela Chiţu, responsabil în cadrul 

Asociaţiei Comunelor din România. 

 
 

PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE PRAHOVA A  
ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

                       CORNEL NANU, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acor.ro/


 
 

DECIZIA NR.10 
din 20 aprilie 2015  

 privind mandatarea Președintelui filialei județene Prahova a Asociației 
Comunelor din România de a aproba/aviza acte și documente date în 

seama Adunării reprezentanților entităților publice partenere 
 

În temeiul prevederilor art. 10, lit.a), b), e), f) și i), ale art. 11 lit. b), c), g) și 

k) din Statutul Filialei Judeţene Prahova  a  Asociaţiei Comunelor din România, 

  analizând prevederile art. 24 alin.(11 – 13)  din Legea nr.273/2006, 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu celel ale Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, 

republicată, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1183/2013 pentru 

aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de 

audit public intern, respectiv nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor 

generale privind exercitarea auditului public intern, 

ținând seama de prevederile Deciziei Consiliului director nr.1/   12 

septembrie 2012  privind alegerea pe funcții a Consiliului director al filialei 

județene Prahova a Asociației Comunelor din România și aprobarea 

organigramei acesteia, Deciziei Consiliului director nr.1/   17 ianuarie 2013 

privind organizarea și funcționarea Compartimentului de audit public intern la 

nivelul filialei județene Prahova a Asociației Comunelor din România,  Deciziei 

Consiliului director nr.1/   10 ianuarie 2011 privind organizarea 

compartimentului de audit public intern la nivelul filialei județene Prahova a 

Asociației Comunelor din România,  Deciziei Consiliului director nr.1/   27 iulie 

2010 privind oînființarea și organizarea compartimentului de audit public intern 

la nivelul filialei județene Prahova a Asociației Comunelor din România,  

luând în considerare prevederile art.24 alin. (1)  lit. a) coroborate cu cele 

ale art. 37 alin. 1) din Statutul Filialei Judeţene Prahova  a  Asociaţiei Comunelor 

din România, 

în aplicarea dispoziţiilor art. 32 alin (2) din Statutul Filialei Judeţene 

Prahova  a  Asociaţiei Comunelor din România, 

 
 
 



CONSILIUL DIRECTOR AL FILIALEI JUDEŢENE PRAHOVA  A  
ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, întrunit statuar, în sesiune ordinară, 
în municipiul Ploieşti, adoptă prezenta decizie: 

 
Art. 1.- Pentru operativitate, se mandatează președintele filialei de a 

aproba sau de a aviza, prin dispoziție (dacă este cazul), orice act sau document 

dat în seama Adunării reprezentanților entităților publice partenere cu privire la 

organizarea și desfășurarea activității de audit public intern exercitată în 

cooperare, cu precădere pentru: 

-primirea sau retragerea partenerilor în cooperare; 

-planurile de audit centralizate, elaborate/actualizate la nivelul structurii 

constituite; 

-raportul anual de audit centralizat elaborat la nivelul structurii 

constituite; 

Art. 2.- Prezenta decizie se publică pe pagina de internet la adresa 

primariacornu.ro prin grija doamnei Daniela Chiţu, responsabil în cadrul 

Asociaţiei Comunelor din România. 

 
 

PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE PRAHOVA A A.Co.R., 
                                                   CORNEL NANU, 

                                                                         PRIMARUL COMUNEI CORNU 
 

Adrian DUMITRU                        – …………………………….…………   

Ion SAVU                                        – …………………………….…………   

Vasilică NEACŞU                          – …………………………….…………   

Marin VOICU                                  _ …………………………….…………   

Ionuţ Dumitru NICOLAE             – …………………………….…………   

Vasilică DIACONU                         – …………………………….…………   

Elena COSMOIU                             – …………………………….…………   

Alexandru Sorin CONSTANTIN– …………………………….…………   

 
 

 
 

http://www.acor.ro/

