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CAP. I. ÎNFIINȚAREA ADUNĂRII REPREZENTANȚILOR PENTRU

PROBLEME REFERITOARE LA AUDITUL PUBLIC INTERN

Art.1 Adunarea reprezentanților pentru probleme referitoare la auditul public intern se constituie

în baza Statutului  Filialei  Județene Alba a  Asociației  Comunelor  din România,  prin Hotărârea

Adunării Generale a Filialei;

Art. 2 Adunarea Reprezentanților pentru probleme de audit este o comisie înființată la nivelul

Filialei  ce  poate  emite  decizii  strict  pentru  aprobarea  unor  documente  ce  țin  de  organizarea

Direcției de Audit Public Intern.

Atr.3 Deciziile emise conform Art.2 sunt obligatoriu însoțite de procesul verbal al ședinței.

CAP. II. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ADUNĂRII

REPREZENTANȚILOR PENTRU PROBLEME REFERITOARE LA

AUDITUL PUBLIC INTERN

Art.4 Adunarea  reprezentanților  pentru  probleme  referitoare  la  auditul  public  intern  este

structurată astfel: un președinte, trei membrii și un secretar, toți având drept de vot.

Art.5 Componența reprezentanților adunării se stabilește în funcție de următorele criterii:

a) președintele Filialei este din oficiu și președintele Adunării reprezentanților;

b) toți  membrii  comisiei  sunt semnatari  ai Acordului de cooperare privind organizarea și

desfășurarea activității de audit public intern;

c)  membrii comisiei sunt aleși pe zone strategice ale județului;

Art.6 Acordul,  în  ceea  ce  privește  aderarea  de  noi  membrii,  se  realizează  prin  votul

reprezentanţilor  entităţilor  publice  partenere  ce  fac  parte  din Adunarea  reprezentanților  pentru

probleme referitoare la auditul public intern , în cadrul unei şedinţe organizate în acest scop.

Art.7 Reprezentanţii pentru probleme referitoare la auditul public intern se reunesc în şedinţe de

lucru, în principal, pentru: 
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a) organizarea şi dimensionarea adecvată a Direcției de Audit Public Intern;

b) aprobarea normelor proprii specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern

în cadrul parteneriatului respectiv și a regulamentelor proprii; 

c) retragerea sau primirea de noi membri; 

d) analiza şi revizuirea acordului de cooperare; 

e) aprobarea planului multianual şi anual de audit public intern atât cele individuale cât și

cele centralizate, inclusiv a modificărilor intervenite în cursul anului; 

f) analiza rezultatelor cooperării şi aprobarea raportului anual de activitate; 

g) încetarea Acordului de cooperare.

Art.8 Şedinţele de lucru cu reprezentanţii pentru probleme referitoare la auditul public intern se

organizează anual sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea scrisă a președintelui structurii.

Art.9 Convocarea are la bază motivarea întrunirii,  motivare documentată și justificată de către

responsabilul  Direcției  de Audit  Intern sau oricare  altă  persoană cu atribuții  delegate  prin fișa

postului. 

Art.10 Dezbaterile  din şedinţele  de  lucru se consemnează  în  procese-verbale,  semnate  de toţi

reprezentanţii pentru probleme referitoare la auditul public intern.

Art.11 Şedinţele de lucru organizate sunt conduse de președintele Adunării.

Art.12 Pentru şedinţele de lucru organizate de reprezentanţii pentru probleme referitoare la auditul

public intern, o persoană din cadrul Direcției de Audit Public Intern înfiinţată la nivelul Filialei

Județene Alba a A.Co.R.  asigură secretariatul.

Art.13 Principalele sarcini ale secretariatului sunt de redactare a proceselor-verbale ale şedinţelor

de lucru şi de a administra un registru cu deciziile luate.

CAP. III.  DISPOZIȚII FINALE
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Art.14 Problemele legate de interpretarea prezentului Regulament se soluţionează prin Hotărârea

Adunării Generale a Filialei;

Art.15 Regulamentul adunării reprezentanților pentru probleme referitoare la auditul public intern

se modifică şi completează, conform legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia sau ori

de câte ori se impune. 

Art.16 Prezentul Regulament poate fi modificat prin Hotărârea Adunării Generale a Filialei.

Întocmit,

Delia ȘIMON
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