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  HOTĂRÂREA nr. 25 

din  15.06.2021 

 

privind aprobarea aderării Comunei Șincai, județul Mureș la activitatea de audit din cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană” 

 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,  

 Analizând Referatul de aprobare nr. 1518/02.06.2021 și Raportul de specialitate nr 

1517/02.06.2021, precum și Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea aderării Comunei Șincai, 

județul Mureș la activitatea de audit din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia 

Transilvană”; 

Având în vedere:  

- avizul  comisiilor de specialitate 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Șincai nr. 38 din 12 decembrie 2007 privind 

participarea Comunei Şincai în calitate de membru fondator, în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Câmpia Transilvană” 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șincai nr. 20 din 26.04.2021 privind aprobarea 

retragerii unității administrativ teritoriale Comuna Șincai , din cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Câmpia Mureșană” 

- Solicitarea U.A.T. Comuna Șincai înregistrată la sediul instituției sub nr. 1061/14.04.2021, de 

aderare la activitatea de audit din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia 

Transilvană”; 

- Răspunsul favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană” 

înregistrată sub nr. 1472/26.05.2021, prin care se solicită emiterea unei hotărâri a Consiliul Local al 

comunei Șincai pentru aprobarea aderării unității administrativ teritoriale la activitatea de audit; 

- Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit intern din 31.01.2018, 

existent la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană;  

-  Prevederile art. 89 alin. (1) – (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 11, art. 12 și următoarele din Legea 672/2002 privind auditul public intern, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Normelor din 2012 privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de 

audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1183/2012;  

 - Prevederile Art. II din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia 

Transilvană” coroborate cu prevederile Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

modificările și completările ulterioare;   

          - art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e, alin. (9) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă aderarea Comunei Șincai la activitatea de audit prestată de către 

Compartimentul constituit la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”, 

cu sediul în localitatea Râciu, Str. Gheorghe Șincai nr. 70, CIF: 23334506, începând cu data de 

01.07.2021. 
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Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează domnul Vasile Pop, 

primarul Comunei Șincai să efectueze toate demersurile necesare aderării Comunei Șincai la activitatea 

de audit al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 

Art. 3. Obligațiile financiare generate de aderarea la activitatea de audit din cadrul Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană” precum și din Acordul de cooperare care urmează 

a fi încheiat, se vor suporta din bugetul local al Comunei Șincai, județul Mureș. 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului 

general U.A.T Șincai, delegat,  primarului comunei Șincai, Instituției Prefectului – Județul Mureș 

pentru verificarea legalității, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană” și se 

publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro. 

  

Contrasemnează ,                                                                                             Președinte de ședință 

SECRETAR GENERAL al comunei delegat                                                   LAZĂR ADRIAN 

ONAC DAN – CRISTIAN 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


