
ROMÂNIA 
JUDEȚUL MUREȘ 
COMUNA ȘINCAI 
Nr. ______/_________________ 
 
 

Expunere de motive 
 

Prin hotârârea consiliului local a comunei Șincai, HCL nr. 8/31.05.2018 privind 
participarea Comunei Șincai în calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ” , s-a aprobat și actul constitutiv 
al asociației, iar printre obiectivele asociației la punctul 13 se prevede că asociația va 
organiza activitatea de audit public intern prin asocierea entitatilor publice partenere in 
vederea crearii structurii asociative prevazute de Legea nr. 672/2002 privind auditul public 
intern și dispozițiile H.G. nr. 1183/2012 privind sistemul de cooperare pentru asigurarea 
funcţiei de audit public intern. 

Având în vedere cele arătate mai sus, în conformitate cu prevederile legii nr. 
672/2002 privind auditul public intern modificată și completată, precum și prevederile art. 
2, art. 5 alin. 1 lit. b, alin. 2, alin. 3, art. 8 , art. 9, art. 10 si urm. din HGR nr. 1183/2012 
pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de 
audit public intern considerăm că este oportună și necesară înființarea în cadrul 
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ” la care comuna 
este asociată, să se înființeze un compatiment funcțional de audit intern care în baza unui 
acord de cooperare încheiat intre asociație și comunele care fac parte din asociație să 
desfășoare activitatea de audit public intern pentru entitățile publice partenere, respectiv 
comunele care fac parte din asociație. 

Pentru realizarea acestui obiectiv s-a aprobat încheierea unui acord de cooperare 
între Asociație, în calitatea de entitate publică organizatoare și comunele Sîntana de Mureș, 
Șincai, Sîncraiu de Mureș și Mădăraș,Cristești  în calitate de entități publice partenere  în 
care să fie precizate drepturile și obligațiile părților, organizarea compartimentului de audit 
public intern, atribuțiile acestuia. 

De asemenea este necesară aprobarea cheltuielile materiale și de personal pe care le 
suportă fiecare entitate publică parteneră, conform prevederilor legale, angajarea unui 
număr de două  persoane auditori publici interni, care au calificarea cerută de lege pentru 
realizarea atribuțiilor. 
Prin urmare consiliul local trebuie să dea mandat reprezentantului comunei în asociație 
pentru toate cele arătate mai sus, respectiv : 
a. constituirea compartimentului de audit public în cadrul Asociației și înființarea a două 
posturi  în cadrul compartimentului,  
b. aprobarea decontării cheltuielilor cu salariile auditorilor, contributii – 21.000 lei/lună, 
deplasarea auditorilor interni pentru realizarea misiunilor de audit intern – 300 lei/lună,   
cheltuieli cu pregătirea profesională a auditorului intern – 250 lei/lună,  achiziționarea 
unor bunuri materiale pentru desfășurarea activității :1 unitate centrală + 2 buc. monitor -
3.000 lei, imprimantă multifuncțională -1. 000 lei, licenta office – 300 lei, USB flash drive 64 
G- 100 lei, consumabile- 300 lei),  să fie aprobate în cadrul asociației .  
c. aprobarea afectării activului patrimonial al asociației în valoare de 4.000 lei, pentru 
achiziționarea inventarului de mai sus; 



d. aprobarea decontării de la bugetul local a cheltuielilor necesare efectuării deplasărilor în 
cadrul misiunilor de audit intern de către Comunele Sîncraiu de Mureș, Șincai, Mădăraș, 
Cristești. (în Sîntana de Mureș își va desfășura activitatea, la sediu, nefiind nevoie de 
decontarea acestor cheltuieli) 
e.asigurarea activităților/serviciilor de audit public intern pe seama comunei în sistem de 
cooperare, prin intermediul structurii asociative Asociația de dezvoltare intercomunitară 
”Câmpia Mureșană” și aprobarea costului acestor servicii ca reprezentând  15% din 
cheltuielile aferente organizării unui compartiment funcțional de audit public intern  
în suma de   2730 lei/an, precum și modificarea bugetului local în acest sens. 
f. Aprobarea efectuării cheltuielilor ocazionate de asigurarea auditului public intern pe 
seama comunei din bugetul local prin stabilirea unei contribuții lunare la veniturile 
Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Câmpia Mureșană” în limita procentului de 15% 
din cheltuielile aferente funcționării compartimentului de audit public intern al 
structurii asociative, 3232,50 lei/lună,  precum și modificarea bugetului local în acest sens. 
 Supunem dezbaterii și aprobării consiliului local proiectul de hotărâre privind 
aprobarea înființării în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” 
a unui compartiment de audit public intern, a cheltuielilor necesare funcționării acestuia, 
precum și aprobarea acordului de cooperare pentru asigurarea activității de audit public 
intern dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” și comunele care 
fac parte din asociație. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL MUREȘ 
COMUNA ȘINCAI 
Nr. ______/____________ 
 

Raport de specialitate 
 

La proiectul de hotărâre privind privind aprobarea contribuției și cotizației Comunei 
ȘINCAI  pentru funcționarea compartimentului de audit intern,înființat în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană”  
 

 
 

Prin hotârârea consiliului local a comunei Șincai, HCL nr. 8/31.05.2018 privind 
participarea Comunei Șincai în calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ” , s-a aprobat și actul constitutiv 
al asociației, iar printre obiectivele asociației la punctul 13 se prevede că asociația va 
organiza activitatea de audit public intern prin asocierea entitatilor publice partenere in 
vederea crearii structurii asociative prevazute de Legea nr. 672/2002 privind auditul public 
intern și dispozițiile H.G. nr. 1183/2012 privind sistemul de cooperare pentru asigurarea 
funcţiei de audit public intern. 

Având în vedere cele arătate mai sus, în conformitate cu prevederile legii nr. 
672/2002 privind auditul public intern modificată și completată, precum și prevederile art. 
2, art. 5 alin. 1 lit. b, alin. 2, alin. 3, art. 8 , art. 9, art. 10 si urm. din HGR nr. 1183/2012 
pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de 
audit public intern considerăm că este oportună și necesară înființarea în cadrul 
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ” la care comuna 
este asociată, să se înființeze un compatiment funcțional de audit intern care în baza unui 
acord de cooperare încheiat intre asociație și comunele care fac parte din asociație să 
desfășoare activitatea de audit public intern pentru entitățile publice partenere, respectiv 
comunele care fac parte din asociație. 

Pentru realizarea acestui obiectiv s-a aprobat încheierea unui acord de cooperare 
între Asociație, în calitatea de entitate publică organizatoare și comunele Sîntana de Mureș, 
Șincai, Sîncraiu de Mureș și Mădăraș,Cristești  în calitate de entități publice partenere  în 
care să fie precizate drepturile și obligațiile părților, organizarea compartimentului de audit 
public intern, atribuțiile acestuia. 

De asemenea este necesară aprobarea cheltuielile materiale și de personal pe care le 
suportă fiecare entitate publică parteneră, conform prevederilor legale, angajarea unui 
număr de două  persoane auditori publici interni, care au calificarea cerută de lege pentru 
realizarea atribuțiilor. 
Prin urmare consiliul local trebuie să dea mandat reprezentantului comunei în asociație 
pentru toate cele arătate mai sus, respectiv : 



a. constituirea compartimentului de audit public în cadrul Asociației și înființarea a două 
posturi  în cadrul compartimentului,  
b. aprobarea decontării cheltuielilor cu salariile auditorilor, contributii – 21.000 lei/lună, 
deplasarea auditorilor interni pentru realizarea misiunilor de audit intern – 300 lei/lună,   
cheltuieli cu pregătirea profesională a auditorului intern – 250 lei/lună,  achiziționarea 
unor bunuri materiale pentru desfășurarea activității :1 unitate centrală + 2 buc. monitor -
3.000 lei, imprimantă multifuncțională -1. 000 lei, licenta office – 300 lei, USB flash drive 64 
G- 100 lei, consumabile- 300 lei),  să fie aprobate în cadrul asociației .  
c. aprobarea afectării activului patrimonial al asociației în valoare de 4.000 lei, pentru 
achiziționarea inventarului de mai sus; 
d. aprobarea decontării de la bugetul local a cheltuielilor necesare efectuării deplasărilor în 
cadrul misiunilor de audit intern de către Comunele Sîncraiu de Mureș, Șincai, Mădăraș, 
Cristești. (în Sîntana de Mureș își va desfășura activitatea, la sediu, nefiind nevoie de 
decontarea acestor cheltuieli) 
e.asigurarea activităților/serviciilor de audit public intern pe seama comunei în sistem de 
cooperare, prin intermediul structurii asociative Asociația de dezvoltare intercomunitară 
”Câmpia Mureșană” și aprobarea costului acestor servicii ca reprezentând  15% din 
cheltuielile aferente organizării unui compartiment funcțional de audit public intern  
în suma de   2730 lei/an, precum și modificarea bugetului local în acest sens. 
f. Aprobarea efectuării cheltuielilor ocazionate de asigurarea auditului public intern pe 
seama comunei din bugetul local prin stabilirea unei contribuții lunare la veniturile 
Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Câmpia Mureșană” în limita procentului de 15% 
din cheltuielile aferente funcționării compartimentului de audit public intern al 
structurii asociative, 3232,50 lei/lună,  precum și modificarea bugetului local în acest sens. 
 Supunem dezbaterii și aprobării consiliului local proiectul de hotărâre privind 
aprobarea înființării în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” 
a unui compartiment de audit public intern, a cheltuielilor necesare funcționării acestuia, 
precum și aprobarea acordului de cooperare pentru asigurarea activității de audit public 
intern dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” și comunele care 
fac parte din asociație. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL MUREȘ 
COMUNA ȘINCAI 
CONSILIUL LOCAL 
          Proiect  
 
 

HOTĂRÂREA NR.______________ 
Din _______2020 

privind aprobarea contribuției și a cotizației Comunei Șincai pentru funcționarea 
compartimentului de audit intern,înființat în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Câmpia Mureșană”  
 
 
 Consiliul local al Comunei Șincai, județul Mureș 
 Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre înregistrată sub nr. 
_______/___________, raportul secretarului comunei înregistrat ub nr. _______/_______________ 
 Având în vedere prevderile punctului 13 din actului constitutiv aprobat prin HCL 
Șincai nr. ______/ __________; 

În conformitate cu prevederile legii nr. 672/2002 privind auditul public intern 
modificată și completată, precum și prevederile art. 2, art. 5 alin. 1 lit. b, alin. 2, alin. 3, art. 8, 
art. 9, art. 10 si urm. din HGR nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul 
de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) alin.(2) lit.e) și alin. (9), lit.a și c), art.139 
alin.(3) lit (f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

-art.24 și 35 alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” 
 
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 
Art. 1  Obligațiile financiare  rezultate din Acordul de cooperare pentru asigurarea 

activității de audit public intern încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
”Câmpia Mureșană” și comuna Șincai pe întreaga  durată de existență a acestuia, se suportă 
din bugetul local al comunei Șincai. 

Art. 2 Se aprobă cotizația comunei Șincai cu suma de 2.730 lei/an (227,5 lei/luna) 
reprezentând cheltuieli ocazionate de organizarea compartimentului de audit intern 
înființat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană”. 

Art. 3 Se aprobă contribuția comunei Șincai cu suma de 3.232,5 lei/luna 
reprezentând cheltuieli ocazionate de funcționarea compartimentului de audit intern 
înființat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană”. 
            Art. 4. Sumele stabilite la art.2 și art.3 se vor plăti în contul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” după cum urmează: 



 (1) Cotizația stabilită la art.2  pentru organizarea compartimentului de audit intern 
se achită, până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a ultimei luni a fiecărui trimestru, 
pentru trimestrul următor, pe baza unei notificări emise de către compartimentul de audit 
intern. 
 (2) Contribuția lunară stabilită la art.3 pentru funcționarea compartimentului de 
audit intern se achită, până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a  fiecărei luni, pentru luna 
în curs, cu scadență de 10 zile, pe baza facturii emise de către compartimentul de audit 
intern, însoțită de  fișa analitică de decont. 

Art. 5. Se aprobă afectarea activului patrimonial al asociației în valoare de 4.000 lei, 
pentru efectuarea cheltuielilor necesare pentru înființarea compartimentului de audit 
public intern (achiziționarea de bunuri materiale). 
 Art. 6. Hotărârea se comunică : 

- Instituției Prefectului – județul Mureș; 
- Primarului comunei Șincai; 
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană”; 
- Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 
Și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul comunei Șincai și 
publicarea pe pagina de internet  proprie. 

 
 
 
 
Inițiator 
Primar 
______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
“CÂMPIA MUREȘANĂ” 
Nr. Înscriere Registru special: 75/09.10.2008 
C.I.F. 40007970 
Comuna Sântana de Mureș, Nr.25, județul Mureș 
 Tel/fax: 0265-323517, 323518 
 

     

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 REFERAT PRIVIND ESTIMAREA CHELTUIELILOR DE  
ORGANIZARE  A COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROB, 
PRESEDINTE ASOCIATIE 

SÂNGEORZAN REMUS 



 
 
 

 

Introducere 

Baza legală aplicabilă prezentului referat: 

� Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare; 

� HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public 
intern. 

Principiul de bază avut în vedere la emiterea prezentului referat este art. 8 din Anexa 1 la HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea 
Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern, care prevede: 

 (1) Entităţile publice locale/structurile asociative organizatoare au obligaţia constituirii unui compartiment funcţional de audit 
intern. 

 (2) Conducerea entităţii publice locale/structurii asociative organizatoare are obligaţia instituirii, prin sistemul de cooperare, a 
cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit intern.  

 

II. Estimarea  cheltuielilor de organizare a compartimentului de audit public intern : 
 

Având în vedere prevederile mai sus menționate, pentru o bună funcționare a  compartimentului de audit public intern, stabilim 
necesarul de obiecte, consumabile și servicii de strictă necesitate, după cum urmează: 
 

 

Nr. 
crt. 

Denumire  Necesar 
LUNA 

Necesar  
AN 2020 

Preț estimativ 
                                     -

ron- 
1. Unitate centrală 1 buc. - 2.000,00 2.000,00 
2. Monitor 2 buc. - 1.000,00 1.000,00 
3. Imprimantă multifuncțională  - 1.000,00 1.000,00 
4. Pachet Office 2010/licență - 300,00 300,00 
5. USB flash drive 64 GB - 100,00 100,00 
6. Consumabile/Cheltuieli materiale* 300,00 3.600,00 3.600,00 
7. Servicii contabile 700,00 8.400,00 8.400,00 
8. Cenzori 3pers. X 2 ședințe** - 1.800,00 1.800,00 
 TOTAL  CHELTUIELI ORGANIZARE   18.200,00 

 

*Cheltuieli materiale. În cadrul HG nr. 1183/2012 nu este explicată sintagma ”Celelalte cheltuieli materiale”, respectiv nu sunt 
specificate cheltuielile pe care entitatea organizatoare le poate introduce în această categorie. Din analiza bazei legale existente, 
nici în OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice și nici în OMFP nr. 2021/2013 
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, 
Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1917/2005, nu s-a 
identificat sintagma de „cheltuieli materiale”. 
Având în vedere acest aspect, până la modificarea HG nr. 1183/2012 prin care să fie clarificată noțiunea de cheltuială 
materială, la această categorie se încadrează cheltuielile materiale minim necesare pentru funcționarea structurii de 
audit public intern. 
 

**Cenzori – Cheltuielile necesare pentru asigurarea controlului financiar al asociației au fost stabilite luând în considerare 
prevederile Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații  și prevederile Statutului asociației. 
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Introducere 

Baza legală aplicabilă prezentului referat: 

� Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare; 

� HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public 
intern. 

Principiul de bază avut în vedere la emiterea prezentului referat este art. 34 din Anexa 1 la HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea 
Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern, care prevede: 

„(1) Cheltuielile decontate între entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare şi entităţile publice partenere se referă 
la:  

a) salarii şi alte drepturi de personal acordate auditorilor interni care au realizat misiunile de audit intern;  

b) obligaţiile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele oricărui fond special, rezultate în urma 
acordării drepturilor de personal;  

c) cheltuielile privind deplasările auditorilor interni pentru realizarea misiunilor de audit intern.  

(2) Celelalte cheltuieli materiale, ocazionate de funcţionarea compartimentului de audit intern, sunt în sarcina entităţii publice 
locale/structurii asociative organizatoare sau se decontează pe baza unor cote stabilite de comun acord, prin acordul de 
cooperare.” 

În acest context cheltuielile ce fac obiectul decontului sunt următoarele: 

1. Cheltuieli cu salariile auditorului; 

2. Cheltuieli cu deplasările auditorului intern pentru realizarea misiunilor de audit intern; 

3. Cheltuieli cu pregătirea profesională a auditorului intern; 

 

1. Cheltuieli cu salariile auditorului. În această categorie se vor încadra doar cheltuielile aferente salariilor şi altor drepturi de 
personal acordate auditorului intern care a realizat misiunile de audit intern, precum și obligaţiile către bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat sau bugetele oricărui fond special, rezultate în urma acordării drepturilor de personal. 

 

2. Cheltuieli cu deplasările auditorului intern pentru realizarea misiunilor de audit intern. În această categorie se vor 
încadra doar cheltuielile aferente deplasărilor auditorului intern ocazionate de derularea misiunilor de audit intern. 

 

3. Cheltuieli cu pregătirea profesională a auditorului intern. În această categorie se vor încadra toate cheltuielile aferente 
participării auditorului intern la cursuri de pregătire, seminarii, simpozioane etc. și care contribuie la realizarea numărului de zile 
de pregătire profesională specificat la art. 21(8) din cadrul Legii nr. 672/2002, republicată, privind auditul public intern. 

 



În acest context, pentru fiecare dintre categoriile de cheltuieli menționate mai sus se va realiza estimarea volumului cheltuielilor, 
iar în funcție de acest volum se va determina contribuția lunară a entităților publice partenere.  

 

Estimarea contribuțiilor 

II.1. Estimarea contribuției pentru salariile auditorului 

Elementele utilizate în estimarea contribuției sunt: 

- Fondul de salarii anual (FSa) 

Valoarea contribuției lunare pentru salarii (CLs), se calculează prin utilizarea următoarei formule: 

CLs = FSa  : 12 

II.2. Estimarea contribuției pentru deplasarea auditorului intern pentru realizarea misiunilor 
de audit intern 

Elementele utilizate în estimarea contribuției sunt: 
- Costul anual total al deplasărilor efectuate în cadrul misiunilor (CADm) 

Costul anual total al deplasărilor efectuate în cadrul misiunilor se obține prin utilizarea Formatului Standard FS 01 – Estimarea 
cheltuielilor anuale cu deplasările efectuate în cadrul misiunilor. 

Valoarea contribuției lunare pentru deplasările efectuate în cadrul misiunilor (CLdm) se calculează prin utilizarea următoarei 
formule: 

CLdm = CADm : 12 

II.3. Estimarea contribuției pentru pregătirea profesională 

Elementele utilizate în estimarea contribuției sunt: 
- Numărul de cursuri (Nc) 

- Numărul persoanelor din cadrul structurii de audit intern (Np) 

- Costul cursului (Cc) pentru o persoană 

Valoarea contribuției lunare pentru pregătirea profesională (CLpp) se calculează prin utilizarea următoarei formule: 

CLpp = (Nc x Np x Cc)  : 12 

II.4. Estimarea contribuției pentru alte cheltuieli materiale 

Elementele utilizate în estimarea contribuției sunt: 

- Total cheltuieli anuale (TCa) = acestea se pot determina din istoricul cheltuielilor sau prin comparare cu o altă Structură 
asociativă organizatoare, la care funcționează o structură de audit intern similară 

Valoarea contribuției lunare pentru alte cheltuieli materiale (CLacm) se calculează prin utilizarea următoarei formule: 

CLacm = TCa  : 12 

II.5. Calcularea contribuțiilor estimative lunare 

A. Estimarea contribuției pentru salariile auditorilor 
Elementele utilizate în estimarea contribuției sunt: 

- Fondul de salarii anual (FSa): (10.500*12) lei +(10.500* 12) lei = 252.000 lei/an 
Valoarea contribuției lunare pentru salarii (CLs) se calculează prin utilizarea următoarei formule: 



 

CLs = FSa : 12 

CLs = 252.000 : 12 = 21.000 lei/luna 

ANGAJAT  - AUDITOR PUBLIC INTERN  1  Lei 

Salariu Brut   10268 

Asigurari Sociale (CAS) 25% 2567 

Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) 10% 1027 

Deducere personala (DP)  0 

Impozit pe venit (IV) 10% 667 

Salariu Net  6007 

ANGAJATOR  Lei 

Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2.25% 231 

Total cost  10499 

 
 
 

ANGAJAT  - AUDITOR PUBLIC INTERN 2   Lei 

Salariu Brut   10268 

Asigurari Sociale (CAS) 25% 2567 

Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) 10% 1027 

Deducere personala (DP)  0 

Impozit pe venit (IV) 10% 667 

Salariu Net  6007 

ANGAJATOR  Lei 

Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2.25% 231 



Total cost  10499 

 
 
 

 

B. Estimarea contribuției pentru deplasările efectuate în cadrul misiunilor de audit intern 

Elementele utilizate în estimarea contribuției sunt: 

- Costul anual total al deplasărilor efectuate în cadrul misiunilor (CADm) = 3.600,00 lei 
Modalitatea de completare și de calcul a CADm este exemplificată în tabelul de mai jos: 

Nr.  
crt. 

Entitate publică 
parteneră 

Km *  
Dus/întors 

Cost dus 
întors/deplasare 

-lei- 

Cost total anual  
(48 zile) -lei 

col 0 col 1 col 2 col 3 col 4 = col 3*12*4 zile/lună 
1 Sîncrai 12 km 5,40 ron 259,20 ron 
2 Mădăraș 60 km 27,00 ron 1.296,00 ron 
3 Șincai 50 km 22,50 ron 1.080,00 ron 
4 Cristești 22 km 9,90 ron 475,20 ron 

Costul anual total al deplasărilor efectuate în cadrul misiunilor  (CADm) 3.110,04 ron 
Cost deplasare UCAPI/ CC 489,60 ron 
COST TOTAL DEPLASARE 3.600,00 ron 

*1săptămână = 5 zile  CONSUM 7,5 L/100KM 

1 zi/săptămână deplasare la Sîncrai   PRET COMBUSTIBIL 6 ron/litru 

1 zi/ săptămână deplasare la Mădăraș 

1 zi/săptămână deplasare la Șincai  

1 zi/săptămânăn deplasare la Cristești 

1 zi /săptămână Sântana – muncă de birou 

Valoarea contribuției pentru deplasările efectuate în cadrul misiunilor (CLdm) se calculează prin utilizarea următoarei formule: 

CLdm = CADm : 12 = 3.600 :12 = 300 lei/lună 

 

C. Estimarea contribuției pentru pregătirea profesională 

Elementele utilizate în estimarea contribuției sunt: 

- Numărul de cursuri (Nc) = 2 curs ( 5 zile) 
- Numărul persoane din cadrul structurii de audit intern (Np) = 2 
- Costul cursului (Cc) pentru o persoană =  750,00 lei 

 
Valoarea contribuției lunare pentru pregătirea profesională (CLpp) se calculează prin utilizarea următoarei formule: 

CLpp = (Nc x Np x Cc) : 12 

CLpp = (2 x 2 x 750,00)  : 12 = 250,00 lei/luna 

Capp=  250 x 12= 3.000 lei /an 

 
 
 



 
 
 
 

Tabel centralizator privind CHELTUIELILE  LUNARE NECESARE 
PENTRU FUNCȚIONAREA COMPARTIMENTULUI 
DE AUDIT PUBLIC INTERN 

Nr. 

Crt. 

Cheltuieli necesare estimative Suma/lună 

                                             
-ron- 

A. Cheltuieli cu salariile auditorilor 
2 Auditori interni cu normă întreagă 

21.000,00 

B. Cheltuieli cu deplasările auditorului intern pentru realizarea misiunilor de audit intern 300,00 

C. Cheltuieli cu pregătirea profesională a auditorului intern 250,00 

 TOTAL CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE/LUNĂ  21.550,00 

 TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE /AN 258.600,00 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


