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COMUNA RIBITA 
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Nr.tel.: 0254683791 
Nr.fax:0254693799 
Cod fiscal 4521397 
NR.32 D1N21.O1.2019 

CATRE, 
-INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI HUNEDOARA, 

Alăturat vă  comunicărn,în temeiul art.48 alin.2 din Legea 
nr.215/2001,republicată,privind administraţia publică  locală,cu modificările şi completările 
ulterioare,în termenul legal,în original,Hotărârile Consiliului local Ribiţa înregistrate sub nr. 1 
- 3 ,adoptate de autoritatea deliberativă,în şedinţa de îndată  din data de 14.O1.2019,precum 
şi toate documentele preparatorii ce stau la baza adoptării acestora. 

Actele administrative menţionate mai sus au fost înregistrate în Registrul de hotărâri,în 
condiţiile legii şi îndeplinesc toate condiţiile legale de fond şi de formă  prevăzute de lege. 

La şedinţa de îndată  din totalul de 9 consilieri locali au fost prezenţi un număr de 9. 

Hotărârile au fost adoptate cu respectarea cvorumului prevăzut de lege şi sunt însoţite 
la dosarul şedinţei de actele preparatorii. 

Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane au fost votate prin vot secret. 

Ordinea de zi stabilită  prin Dispoziţia primarului nr.1/07.O1.2019 prin care s-a şi 

convocat şedinţa de îndată, a fost modificată  si a fost aprobată  în unanimitate de consilierii 
locali prezenţi la şedinţă. 

Actele administrative cu caracter normativ au respectat procedura prevăzută  de Legea 
nr.52/2003 privind transparanţa decizională  în administraţia publică. 

Aşa cum rezultă  din procesul-verbal de şedinţă,în timpul dezbaterii şi adoptării 
hotărârilor,nu au existat cazuri de stare de incompatibilitate ori conflict de interese. 

Menţionez că  nu am obiecţii cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate iar 
documentele comunicate Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara sunt identice cu cele 
arhivate în dosarul de şedinţă. 

B 



oPIs 

al documentelor dosarului şedinţei ordinare din data de 14.01.2019 şi care au fost 
comunicate către Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara 

1. Adresa de înaintare. 
2. Proces - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Ribiţa din 20.12.2018 şi care a fost 

aprobat cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi în şedinţa de îndată  a Consiliului local al 
comunei Ribiţa din data de 14.01.2019. 

3. Proces - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Ribiţa din 14.01.2019. 
4. Hotărarea nr. 1/201 8 privind aprobare proiect Consolidare,restaurare,conservare 

biserică,amenajare incintă  şi împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire 
învelitoare,ilurninat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală  a terenului,reamenaj are 
incintă  şi reabilitare poartă  de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae. 

5. Proiect de hotărâre nr.60/21.12.2018 privind aprobare proiect 
Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenaj are incintă  şi împrej muire,realizare 

lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi 
ambiental,sistematizare verticală  a terenului,reamenajare incintă  şi reabilitare poartă  de 
acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae. 

6. Raportul dlui.viceprirnar pentru pi•oiectul de hotărâre nr.60/20 1 8. 
7. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.60/201 8. 

8. Raportul Comisiei de specialitate nr.1,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa 

pentru proiectul de hotărâre nr. 60/2018. 

9. Hotărarea nr.2/2019 privind însuş irea Acordului de cooperare privind organizarea ş i 

exercitarea activităţii de audit public intern. 

10.Proiect de hotărâre nr.62/21.12.2019 privind însuş irea Acordului de cooperare privind 

organizarea ş i exercitarea activităţii de audit public intern. 

1 1.Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.62/2018. 

12.Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.62/2018. 

1 3. Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa 

pentru proiectul de hotărâre nr.62/20 1 8. 

14. Hotărarea nr.3/2018 privind aprobarea contribuţiei Comunei Ribiţa pentru funcţionarea 

compartimentului de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei 

Comunelor din România. 

1 5. Proiect de hotărâre nr.63/2 1 . 1 2.20 1 8 privind aprobarea contribuţiei Comunei Ribiţa pentru 

funcţionarea cornpartimentului de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene 

Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România. 
1 6. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.63/20 1 8. 
1 7. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.63/20 1 8. 
18. Raportul Comisiei de specialitate nr.1,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa 

pentru proiectul de hotărâre nr. 63/20 1 8. 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 

COMUNA RIBITA 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES - VERBAL  
încheiat în şedinta ordinară  a Consiliului local al comunei 

Ribita din data de 14.O1.2019,ora 16,00 

Şedinta ordinară  a Consiliului local Ribita a fost convocata prin Dispozitia 
nr. 1/07.0 1 .20 1 9 si se desfasoara in sala de şedinţe a Primăriei comunei 
Ribita,judetul Hunedoara. 

In sala de sedinta sunt prezenti 9 consilieri locali din cei 9 consilieri in 
functie.Alături de domnii consilieri la sedinta participa de drept dna. secretar-Buftea 
Oprean Diana, este prezent dl.primar .Participă  domnii delegaţi săteşti - Pop 
Bogdan Şi Trifa Nicolae deoarece se discută  probleme ce se referă  şi la satele 
Uibăreşti şi Dumbrava de Sus. 

Doamna secretar le aduce la cunoştinţă  dlor.consilieri că  în continuare, la 
votarea atât pe articole,cât şi în ansamblu a proiectelor de hotărâri,domnii consilieri 
locali care se află  în situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese raportat la 
respectivele proiecte de hotărâre,să  se abţină  de la vot. 

Date fîind cele de mai sus,dl.viceprimar arată  că  şedinta a fost convocata prin 
Dispozitia nr. 1/07.01.2019 si dă  citire ordinii de zi propusa prin aceasta dispozitie 
si anume: 
1. 	Proiect de hotărâre privind aprobare proiect Consolidare,restaurare,conservare 
biserică,amenajare incintă  şi împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul 
bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală  
a terenului,reamenajare incintă  şi reabilitare poartă  de acces secundar la ansamblu 
Bisericii Sfântul Nicolae. 
2. Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind 

organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Comunei Ribiţa pentru 

funcţionarea compartimentului de audit intern, înfîinţat în cadrul Filialei Judeţene 
Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru SC RIBIŢA 2010 SERVCOM SRL. 
5. Intrebări,interpelări,discuţii. 

Referitor la ordinea de zi,dna.secretar le comunică  dlor.consilieri că  din cauza 
faptului că  nu au fost fîanlizate documentele necesare pentru proiectul de la punctul 
patru al ordinii de zi,acesta nu se va discuta. 

D1.preşedinte de şedinţă  supune la vot procesul-verbal al şedinţei din 
20. 1 2 .20 1 8 care este aprobat cu votul tuturor celor 9 consilieri locali prezenţi la 
şedinţă. 

La primul punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre nr.60/2 1 . 1 2 .20 1 8 
privind aprobare proiect Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă  
şi împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat 



arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală  a terenului,reamenajare incintă  şi 
reabilitare poartă  de acces secundar la ansarnblu Bisericii Sfântul Nicolae.Se citeşte 
expunerea de motive a dlui.viceprimar pentru acest proiect de hotărare , avizul 
comisiilor de specialitate si referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate. Proiectul de hotărâre este supus la vot şi se votează  pe articole şi în 
ansamblu şi este adoptată  cu 9 voturi pentru din cei 9 consilieri în funcţie, prezenţi 
la şedinţă, Hotărarea nr.1/2019 privind privind aprobare proiect 
Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenaj are incintă  şi împrejmuire,realizare 

lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi 
ambiental,sistematizare verticală  a terenului,reamenajare incintă  şi reabilitare poartă  de 
acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae. 

In continuare se se citeşte proiectul de hotărâre nr.62/21.12.2019 privind 
însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii 
de audit public intern.Se citeşte expunerea de motive a dlui.viceprimar pentru acest 
proiect de hotărare , avizul comisiilor de specialitate si referatul compartimentului de 
resort din cadrul aparatului de specialitate. Proiectul de hotărâre este supus la vot şi se 
votează  pe articole şi în ansamblu şi este adoptată  cu 9 voturi pentru din cei 9 
consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă, Hotărarea nr.2/2019 privind însuşirea 
Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit 
public intern. 

La al treilea punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre 
nr.63/2 1 . 1 2.20 1 8 privind aprobarea contribuţiei Comunei Ribiţa pentru funcţionarea 
compartimentului de audit intem, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Hunedoara a 
Asociaţiei Comunelor din România.Se citeşte expunerea de motive a dlui.viceprimar 
pentru acest proiect de hotărare , avizul comisiilor de specialitate si referatul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. Proiectul de hotărâre 
este supus la vot şi se votează  pe articole şi în ansamblu şi este adoptată  cu 9 voturi 
pentru din cei 9 consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă, Hotărarea nr.3/2018 

privind aprobarea contribuţiei Comunei Ribiţa pentru funcţionarea compartimentului 
de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor 
din România. 

In continuare,dl.Magdalina doreşte să  se discute problema drumului DJ 760 
care a fost drum judeţean şi care acum se află  în administrarea Primăriei comunei 
Ribiţa şi care este foarte înzăpezit,nu a fost curăţat cum ar fl trebuit astfel încât să  se 
poată  circula în condiţii decente.Ar fi trebuit curăţat mai bine şi să  fie înlăturată  zăpada 
de pe marginea lui astfel încât să  se poată  circula corect pe ambele 
sensuri.Deasemenea ar fi trebuit să  se dea cu sare. 

D1.viceprimar spune că  drumul nu este chiar aşa îngust şi se poate circula destul 
de bine din ambele sensuri.Precizează  că  la numărul de utilaje şi numărul de muncitori 
pe care le avem ,atât se poate face. 

D1.Popovici atrage atenţia supra faptului că  în satul Crişan,pe pârâul de la 
Benzinaru,este un stâlp pentru firele de energie electrică,stâlp care este foarte aproape 
de drum şi este crăpat,deteriorat astfel că  ar trebui sunaţi cei de la Enel pentru a-1 
înlocui. 

D1.Rusu Horia doreşte să  îi amintească  dnei.secretar că  trebuie să  ia legătura cu 
proiectanţii care au întocmit iniţial devizul general pentru drumul de După  Vie,astfel 
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încât să  îl actualizeze şi să  poată  f discutat proiectul de hotărâre iniţiat de către 
dnii.consilieri. 

Dna.preşedinte de şedinţă  întreabă  dacă  mai sunt alte înscrieri la cuvant. 
Avand in vedere faptul ca nu mai sunt solicitari de inscriere la cuvant din 

partea domnilor consilieri,dl. presedinte de sedinta declara sedinta Consiliului local 
al comunei Ribita - inchisa. 

Ribita,14.O1 .2019 



rrimaria comunci Ribita 

Judcttjl JIuricdoara -- 5tr. rrincipala nr. 22 

tcfon,fax : 025-1- 68, 79 l ,02.5-i- 68  www.nbita.ro  c-mail: primariaribita@jal-ioo.com  

HOTĂRÂREA NR. /14.01.2019 

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI şl A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Şl A ACORDULUI DE PARTENERIAT 

PENTRU OBIECTIVUL Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă  şi împrejmuire,realizare 

Iumânărar în exteriorui bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală  a 
terenului,reamenajare incintă  şi reabilitar poartă  de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a 

cheltuielilor legate de acesta precum şi a acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia 

ortodoxă  Ribia 

Consiliul local al comunei Ribita, Judetul Hunedoara, 

Avand in vedere proiectul de hotarare nr.60/21.12.2018,expunerea din motive nr.187/21.12.2018 

prezentata de viceprimarul comunei Ribita prin care se propune aprobarea proiectului 

Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă  şi împrejmuire,realizare lumânărar în 

exteriorul bisericii ,înlocuire învelitoare, iluminat arhitectural şi ambiental , sistematizare verticală  a 

terenului,reamenajare incintă  şi reabilitar poartă  de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a 

cheltuielilor legate de acesta precum şi a acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Comuna Ribiţa ş i 

Parohia ortodoxă  Ribiţa, referatul dnei.secretar nr.1/07.O1.2019 şi avizulfavorabil nr.473/510.O1.2019 al 

Comisiilor de specialitate nr. 1 ,2 şi 3 ale Consiliului local Ribiţa, 

ln conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, ale HGR nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii. 

ln temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit b, alin 4 lit d si ale art.45 alin 2, lit e din Legea nr. 215/2001, 

legea administratiei publice locale, republicata, modificata si completata ulterior, 

HOTĂRĂŞTE 

ART 1. Se aprobă  proiectul CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE BISERICĂ, AMENAJARE INCINTĂ  Ş l 

ÎMPREJMUIRE, REALIZARE LUMÂNĂRAR ÎN EXTERIORUL BISERICII, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE, ILUMINAT 

ARHITECTURAL Şl AMBIENTAL, SISTEMATIZARE VERTICALĂ  A TERENULUI, REAMENAJARE INCINTĂ  Şl REABILITARE 

POARTĂ  DE ACCES SECUNDAR LA ANSAMBLUL BISERICII ,,SFÂNTUL NICOLAE în vederea finanţă rii acestuia în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară  5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, 

protecţia şi valorificarea durabilă  a patrimoniului cultural, propritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, 

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural nr. apelului de proiecte POR/2018/5/5.1/4  

ART 2. Se aprobă  acordul de parteneriat între UAT Comuna Ribita - lider de proiect şi Parohia Ortodoxă  Română  
Ribiţa - Partener 2 în vederea implementă rii în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat nr.2/2019 

care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

ART 3. Se aprobă  valoarea totală  a proiectului CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE BISERICĂ, AMENAJARE 
INCINTĂ  Şl ÎMPREJMUIRE, REALIZARE LUMÂNĂRAR ÎN EXTERIORUL BISERICII, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE, ILUMINAT 



SECRETAR, 
Diana loana 

ARHITECTURAL şl AMBIENTAL, SISTEMATIZARE VERTICALĂ  A TERENULUI, REAMENAJARE INCINTĂ  Şl REABILITARE 

POARTĂ  DE ACCES SECUNDAR LA ANSAMBLUL BISERICII ,,SFÂNTUL NICOLAE, în cuantum de 14.568.971,40 lei 

(inclusiv TVA). 

ART 4. Se aprobă  contribuţia proprie în proiect a 358.397,84 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă  a proiectului, în cuantum de 284.211,47, 

reprezentând cofinanţarea proiectului CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE BISERICĂ, AMENAJARE INCINTĂ  Ş l 

ÎMPREJMUIRE, REALIZARE LUMÂNĂRAR ÎN EXTERIORUL BISERICII, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE, ILUMINAT 

ARHITECTURAL Şl AMBIENTAL, SISTEMATIZARE VERTICALĂ  A TERENULUI, REAMENAJARE INCINTĂ  Şl REABILITARE 

POARTĂ  DE ACCES SECUNDAR LA ANSAMBLUL BISERICII ,,SFÂNTUL NICOLAE. 

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementă rii proiectului CONSOLIDARE, 

RESTAURARE, CONSERVARE BISERICĂ, AMENAJARE INCINTĂ  Şl ÎMPREJMUIRE, REALIZARE LUMÂNĂRAR ÎN 

EXTERIORUL BISERICII, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE, ILUMINAT ARHITECTURAL Şl AMBIENTAL, SISTEMATIZARE 

VERTICALĂ  A TERENULUI, REAMENAJARE INCINTĂ  Şl REABILITARE POARTĂ  DE ACCES SECUNDAR LA ANSAMBLUL 

BISERICII ,,SFÂNTUL NICOLAE, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local 

al Liderului UATComuna Ribita. 

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/ 

decontă rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

ART 7. Se împuterniceşte Faur loan să  semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare îri numele UAT 

Comuna Ribita şi al Partenerului 2-Parohia Ortodoxă  Română  Ribiţa. 

ART 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul UAT Comunei Ribita în vederea ducerii sale la 

îndeplinire: 

- 	Primarul Faur loan al UAT Comunei Ribita 

ART 9.Prezenta hotărâre va fi adusă  la cunoştinţa publică  prin afişare la sediul CL UAT comuna Ribita şi publicare pe 

site-ul propriu Primăriei Comunei Ribita. 

Ribita,1 4.01 .201 9 

PREŞEDIN1EDE l ŢĂ, 
GOLD l. NA s IANA 

Prenta hotarare a fost adoptata prin vot deschis cu un numar de 	voturi pentru si un numar de 

U 	voturi impotriva si un numar de  	O  abtineri. 



ANEXA LA HCL NR. 1/2019 

Acord de parteneriat 

nr. 2/14.01.2019 

pentru reatizarea proiectului <CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE BISERICĂ, 
AMENAJARE INCINTĂ  Şl ÎMPREJMUIRE, REALIZARE LUMÂNĂRAR ÎN EXTERIORUL BISERICII, 

ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE, ILUMINAT ARHITECTURAL Şl AMBIENTAL, SISTEMATIZARE VERTICALĂ  A 
TERENULUI, REAMENAJARE INCINTĂ  Şl REABILITARE POARTĂ  DE ACCES SECUNDAR LA 

ANSAMBLUL BISERICII ,,SFÂNTUL NICOLÂE> 

(acest document reprezintă  un model orientativ în scopul reglementarii de principiu a 
aspectelor legale, financiare si de orice alta natură  care pot interveni în implementarea 
în parteneriat a proiectului. 

Acordul de parteneriat este supus Iegislaţiei din România şi se încheie până  cel târziu la 
depunerea cererii de finantare şi este parte integrantă  din aceasta.) 

în conformitate cu prevederile art. 33 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

93/2016, liderul de parteneriat, beneficiar al unui poiect, este responsabil cu asigurarea 
implementării proiectului şi a respectării tuturor prevederilor contractului de finanţare, 
sens în care acesta trebuie să  aibă  în vedere includerea în acordul de parteneriat, după  
caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră  necesare i care nu contravin, în 
niciun fel, prevederilor contractului de finanţare, legislaţiei comunitare şi naţionale 
incidente.) 

Art. 7. Părţile 

Art. 8. Părţile 

3. UAT Ribita, cu sediuL în în strada Principală, numarul 22, Ribita, Judetul Hunedoara, 
Romania, coduL fiscal 4521397, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), 
astfel.: 

Contut de disponibilităţi (codu( IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cereri(or de 
p(ată5: R014TREZ369504102X001753 

Denumirea / adresa unităţii Trezoreriei Statutui: BRAD 

Contut de venituri (codu( IBAN) în care se virează  sume(e aferente cereritor de 
rambursare6:R008TREZ36921 A48O2O3XXXX 

Denumi rea / adresa unităţii Trezoreriei Statului : BRAD 

4. Parohia Ortodoxă  Română  Ribiţa, cu sediu( în strada Principala, numarul 145, Ribita, 
judetul Hunedoara, codu( fisca( 10800256 având caLitatea de Partener 2, astfel: 

Se vor avea în vedere prevederi(e art. 39 a(in (4) din Normele metodologice aprobate prin 
H.G. nr. 93/2016; 
6 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 a(in (1) din Norme(e metodo(ogice aprobate prin 
H.G. nr. 93/2016; 

9 



ContuL de disponibitităţi (coduL IBAN) pentru apticarea mecanismutui decontării cereriLor de 
ptată: R075CECEHD0530R0N0759614 

Denumirea/adresa unităţii CEC BANK SA BRAD 

Contut de venituri (coduL IBAN) în care se virează  sumete aferente cereriLor de rambursare: 
RO75CECEHDO53ORONO75961 4 

Denumirea/adresa unităţii CEC BANK SA BRAD 

au convenit următoarete: 

Art. 9. Obiectut 

(1) ObiectuL acestui parteneriat este de a stabiti drepturiLe şi obtigaţiite părţiLor, contribuţia 
financiară  proprie a fiecărei părţi ta bugetut proiectutui, precum şi responsabiLităţiLe ce 
Le revin în impLementarea activităţiLor aferente proiectuLui: CONSOLIDARE, RESTAURARE, 
CONSERVARE BISERICA, AMENAJARE INCINTĂ  Şl ÎMPREJMUIRE, REALIZARE LUMÂNĂRAR ÎN 
EXTERIORUL BISERICII, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE, ILUMINAT ARHITECTURAL Şl AMBIENTAL, 
SISTEMATIZARE VERTICALĂ  A TERENULUI, REAMENAJARE INCINTĂ  Şl REABILITARE POARTĂ  
DE ACCES SECUNDAR LA ANSAMBLUL BISERICII ,,SFÂNTUL NICOLAE, care este depus în 
cadruL Programutui Operaţionat RegionaL 2014-2020, Axa prioritară  5 - lmbunătăţirea 
mediuLui urban şi conservarea, protecţia şi vaLorificarea durabită  a patrimoniuLui 
cuLturaL, Prioritatea de investiţie 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvottarea patrimoniuLui naturat şi cuLturaL, Obiectiv specific Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvottarea patrimoniuLui naturat şi cuLturaL are ca obiectiv specific 
impuLsionarea dezvoLtării LocaLe prin conservarea, protejarea i vaLorificarea 
patrimoniuLui cutturaL i a identităţii cutturate, apeL de proiecte POR/364/5, titlu apel: 
POR/2018/5/5. 1/4 pentru regiunea Vest, precum şi pe perioada de durabititate şi de 
vaLabiLitate a contractutui de finanţare. 

(2) PrezentuL acord se constituie anexă  La cererea de finanţare. 

Art. 10. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) 	Roturite şi responsabitităţite sunt descrise în tabeLuL de mai jos şi corespund prevederiLor 
din Cererea de finanţare: 

Organizaţia 	 Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 

Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care 
fiecare partener trebuie să  le implementeze, în strânsă  
corelare cu informaţiile furnizate în formularul cererii 
de finanţare 
De asemenea, se va menţiona valoarea estimată  a 
fiecărei activităţi, defalcată  pentru fiecare 
partener/lider de parteneriat 
Liderul de parteneriat, va gestiona fondurile 
alocate si va raspunde de implementarea 
proiectului. Coordoneaza/gestioneaza tehnic si 
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financiar desfasurarea proiectului. Asigura 
administrarea bugetara si alocarea de resurse 
financiare partenerilor si colaboratorilor proiectului. 
Asigura o comunicare eficienta intre parteneri, care 
sa permita implementarea cu succes a proiectului. 
Primeste si analizeaza rapoartele narative si 
financiare primite din partea colaboratorilor. 
Elaboreaza rapoarte periodice (tehnice si financiare) 
cu privire la progresul implementarii, activitatile 
realizate in perioada acoperita de raport, indicatori 
realizati, rezultate obtinute la momentul raportarii si 
asigura comunicarea cu Autoritatea de Management 
a programului. Contracteaza echipa de implementare 
a pproiectului. Deruleaza si gestioneaza urmatoarele 
activitati in cadrul proiectului: 
A ctivitati realizate inainte de depunerea cererii de 
finantare 
Servicii de consultanta. Valoare:154.920,15 
Elaborarea documentatiei tehnice! tehnico-economice 
Valoare: 1 45.894,00 
Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii 
de finantare 
lncheierea Contractului de Finantare in AM,Ol si 
beneficiarul proiectului Valoare: i 4.568.971 ,40 
Servicii de informare si publicitate Valoare: 9,996.00 
Activitatea de management de proiect Valoare: 
155.634,15 
Plata comisioanelor, cotelor si taxelor aferente 
investitiei Valoarea: 112.554,83 
Activitatea de pregatire a Proiectului Tehnic Valoare: 
501.36931 
Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor 
de achizitie, precum si incheierea contractelor cu 
operatorii economici Valoare: 55.424,25 
Realizarea investitiei de baza Valoare: 12.928.023,68 
Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie 
de santier Valoare: 420.784,00 
Activitati de marketing si promovare Valoare: 
9.996,00 
Digitizarea obiectivului de patrimoniu Valoare: 
38.796,96 
Auditarea proiectul ui Valoare: 34. 986 , 00 

Partener 2 	 Punerea a dispozitie a obiectu(ui de patrimoniu 
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(2) Contribuţia ta co-finanţarea chettuietitor totate ate proiectutui 

Partenerii vor asigura contnbuţia la co-finanţarea chettuielitor totate ate proiectu(ui aşa 
cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentut acord. 

Organizaţia 	 Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteriat 
(Partener 1) 

Valoarea contribuţiei (a tota( che(tuieli eligibile (în (ei i 
%): 284.211,47; respectiv 2% 

Va(oarea contribuţiei Ia total che(tuieli nee(igibile (în Iei 
şi %): 358.397,84 respectiv 2,46% 

Valoarea contribuţiei Ia valoarea totală  a proiectului (în 
(ei şi %): 642.609,31; respectiv 4,41% 

Partener 2 Valoarea contribuţiei Ia total cheltuieli eligibi(e (în Iei şi 
%) 0 lei, respectiv 0% 

Valoarea contribuţiei 1a total cheltuie(i neeligibile (în (ei 
şi %) 0 lei, respectiv 0% 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală  a proiectului (în 
(ei şi %) 0 Iei, respectiv 0% 

(3) Ptăţite 

Responsabitităţite privind derutarea ftuxuritor financiare se vor reatiza în conformitate cu 
prevederite Ordonanţei de urgenţă  a Guvernutui nr. 40/2015 privind gestionarea financiară  a 
fonduriLor europene pentru perioada de programare 2014-2020 i ate NormeLor metodoLogice de 
apLicare a prevederitor Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 40/2015 pnvind gestionarea 
financiară  a fonduriLor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG 
nr. 93/2016. ln acest sens, se vor inLude în acordut de parteneriat prevederi precum 
următoarete: 

d) pentru decontarea cheLtuietitor rambursabiLe fiecare partener va depune La Liderut de 
parteneriat o cerere de rambursare/ptată  pentru chettuieLite efectuate conform 
acorduLui de parteriat şi toate documentete justificative, inctusiv dosarut achiziţiitor 
pubLice derutate de aceştia; 

e) LideruL de parteneriat este responsabiL cu depunerea cererite de rambursare/ptată  către 
Ol/autoritatea de management7, iar autoritatea de management virează, după  
efectuarea verificări Lor necesare, vatoarea chettuieti tor nerambursabite în conturite 
LideruLui de parteneriat/parteneritor care Le-au efectuat, şi în concordanţă  cu vatoarea 
corespunzătoare activităţii / activităţi tor proprii din proiect, asumate conform 
prevederitor art. 3, atin. (1) şi (2) din acordut de parteneriat. 

f) LideruL de parteneriat şi partenerii - instituţii pubLice îşi cuprind în bugetuL propriu 
sumete pentru credite(e de angajament şi crediteLe bugetare în timita sumei necesare 
finanţării vatorii corespunzătoare activităţii /activităţi Lor proprii di n proiect, asumate 
conform prevederiLor acordutui de parteneriat, anexă  ta cei-erea de finanţare8. 

A se vedea art. 35 atin (1) din NormeLe metodotogice aprobate prin HG nr. 93/2016; 
8 A se vedea art. 8 atin (1) din OUG nr. 40/2015). 
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Art. 1 1. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

Perioada de vaLabiLitate a acorduLui începe La data semnării prezentuLui Acord şi 
încetează  ta data La care Contractul de Finanţare aferent proiectului îi încetează  
vaLabititatea. Pretungirea perioadei de vaLabilitate a contractului de finanţare conduce 
automat la extinderea Perioadei de vaLabiLitate a prezentuLui acord. 

Art. 12. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

C. Drepturile Iiderului de parteneriat 

(1) 	LideruL de proiect parteneriat are dreptuL să  soticite ceLorLalţi parteneri furnizarea 
oricăror informaţii şi documente tegate de proiect, în scoput eLaborării rapoarteLor de 
progres, a cereritor de rambursare/pLată, sau a verificării respectării normeLor în vigoare 
privind atribuirea contracteLor de achiziţie. 

D. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(2) LideruL de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi ContractuL de 
finanţare. 

(3) LideruL de parteneriat (Partener 1) va consuLta partenerii cu regularitate, îi va informa 
despre progresul în impLementarea proiectu[ui şi le va furniza copii aLe rapoartetor de 
progres şi financiare. 

(4) PropuneriLe pentru modificări importante ale proiectuLui (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să  fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea 
de management / OrganismuL intermediar POR. 

(5) LideruL de parteneriat este responsabiL cu transmiterea cătreOl/autoritatea de 
management a cererilor de rambursare/pLată, împreună  cu documenteLe justificative, 
rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuate şi proceduraLe. 

(6) LideruL de parteneriat are ob[igaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentetor 
proiectuLui în origina[ precum şi copii aLe documentetor parteneritor, incLusiv 
documentele contabiLe, privind activităţiLe şi cheLtuieLile etigibiLe în vederea asigurării 
unei piste de audit adecvate, în conformitate cu LegisLaţia comunitară  şi naţionaLă. Toate 
documenteLe vor fi păstrate până  1a închiderea oficiaLă  a ProgramuLui sau până  La 
expirarea perioadei de durabilitate a proiectuLui, oricare intervine uLtima. 

(7) În cazuL în care autorităţite cu competenţe în gestionarea fonduriLor europene constată  
neîndeptini rea sau îndepLini rea parţiaLă  a indicatoritor de rezultat/ obiectiveLor 
proiectuLui, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de 
graduL de reaLizare a indicatorilor de rezuLtat/obiectiveLor aferenţi activităţitor proprii, 
LideruL de parteneriat şi partenerii răspund proporţional sau în solidar pentru reduceriLe 
apLicate din sumele soLicitate ta rambursare/ptată. 

(8) În cazuL unui prejudiciu, LideruL de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina 
căruia a fost cauzat prejudiciuL. 

(9) În cazuL rezitierii/revocării contractutui/ordinuLui de finanţare, Liderut de parteneriat şi 
partenerii răspund în soLidar pentru restituirea sumeLor acordate pentru proiect. 

(10) Liderutui de parteneriat este responsabit pentru neregulile identificate în cadruL 
proiectului aferente che[tuie[ilor proprii conform notificăriLor şi titluriLor de creanţă  
emise pe numeLe său de către Autoritatea de management.Drepturile şi obLigaţiiLe 
ParteneruLui 2. 
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Art. 1 3. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

C. Drepturile Partenerului 2 

(1) CheLtuieLiLe angajate de Partenerut 2, sunt eLigibite în acetaşi fet ca şi chettuielile 
angajate de către LideruL de parteneriat corespunzător activităţii/activităţitor proprii din 
proiect. Partenerii au dreptut, prin transfer de către AM, ta fondurite obţinute din 
procesut de rambursare/ptată  pentru chettuieLiLe angajate de către aceştia, care au fost 
certificate ca eLigibite. 

(2) Partenerii au dreptuL să  fie consuttaţi cu regutaritate de către tiderut de parteneriat, să  
fie informaţi despre progresut în impLementarea proiectuLui şi să  11 se furnizeze, de către 
LideruL departeneriat copii aLe rapoarteLor de progres şi financiare. 

(3) Partenerii au dreptut să  fie consuttaţi, de către tideruL de parteneriat, în privinţa 
propuneriLor pentru modificări importante ate proiectuLui (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), înaintea soLicitării aprobării de către AM / 01 POR. 

D. Obligaţiile Partenerului 2 

(4) Partenerii au obLigaţia de a respecta prevederite tegisLaţiei naţionate şi comunitare în 
vigoare în domeniuL achiziţiiLor pubLice, ajutorutui de stat, egatităţii de şanse, 
dezvottării durabite, informării şi pubticităţii în impLementarea activităţitor proprii. 

(5) Partenerii sunt obtigaţi să  pună  ta dispoziţia tideruLui de parteneriat documentaţiite de 
atribuire etaborate în cadruL procedurii de atribuire a contractetor de achiziţie pubtică, 
spre verificare. 

(6) Partenerii sunt obtigaţi să  transmită  copii conforme cu originaLuL după  documentaţiiLe 
comptete de atribuire eLaborate în cadruL procedurii de atnbuire a contracteLor de 
achiziţie pubLică, în scoput etaborării cereritor de rambursare. 

(7) Partenerii sunt obLigaţi să  transmită  copii conforme cu originaLuL după  documenteLe 
justificative, în scoput etaborării cereriLor de rambursare/ptată  

(8) Partenerii sunt obLigaţi să  pună  La dispoziţia AM/0I, sau oricărui aLt organism naţionaL 
sau european, abiLitat de Lege, documenteLe şi/sau informaţiite necesare pentru 
verificarea modutui de utiLizare a finanţării nerambursabile, La cerere şi în termen de 
maximum 5 (cinci) ziLe tucrătoare, şi să  asigure condiţiiLe pentru efectuarea verificăritor 
La faţa Locutui. 

(9) În vederea efectuării verificăritor prevăzute La aLin. anterior, Partenerii au obtigaţiă  să  
acorde dreptuL de acces ta LocuriLe i spaţiiLe unde se impLementează  ProiectuL, incLusiv 
acces La sistemele informatice care au Legătură  directă  cu proiectut, şi să  pună  ta 
dispoziţie documenteLe soLicitate privind gestiunea tehnică  i financiară  a ProiectuLui, 
atât pe suport hârtie, cât şi în format etectronic. DocumenteLe trebuie sa fie uor 
accesibiLe i arhivate astfeL încât, să  permită  verificarea Lor. 

(10) Partenerii sunt obLigaţi să  furnizeze LideruLui de parteneriat orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectuLui, în scoput eLaborării rapoartelor de 
progres. 

(1 1) În cazuL în care autorităţiLe cu competenţe în gestionarea fonduritor europene constată  
neîndepLinirea sau îndeptini rea parţiată  a indicatori Lor de rezuLtat/obiectiveLor 
proiectuLui, în conformitate cu prevederiLe art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de 
graduL de reatizare a indicatori(or de rezultat/obiectivetor aferenţi activităţiLor proprii, 
parteneni răspund proporţional sau în soLidar pentru reducerile aplicate din sumele 
soticitate La rambursare/ ptată. 

(12) Partenerii au obLigaţia de a restitui AM/0, orice sumă  ce constituie ptată  
nedatorată /sume necuvenite ptătite în cadrut prezentutui contract de finanţare, în 
termen de 5 ziLe tucrătoare de La data primirii notificării. 
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(13) Partenerii sunt obtigaţi să  ţină  o evidenţă  contabită  distinctă  a Proiectutui, utitizând 
conturi anatitice dedicate pentru refLectarea tuturor operaţiuniLor referitoare ta 
i mplementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile tegate. 

(14) Partenerii sunt obLigaţi să  pună  La dispoziţia auditorutui financiar independent si 
autorizat în condiţii(e Legii toate documentele si/sau informaţiiLe solicitate si să  asigure 
toate condiţiiLe pentru verificarea cheLtuieLiLor de către acesta. 

(15) Să  păstreze toate documentete originaLe, inctusiv documenteLe contabiLe, privind 
activităţiLe şi che(tuietite eLigibiLe în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu reguLamenteLe comunitare şi naţionaLe. Toate documentete vor fi 
păstrate cet puţin 5 (cinci) ani după  expirarea perioadei de vaLabi(itate a contractu(ui de 
fi nanţare. 

(16) În cazut unui prejudiciu, partenerut din vina căruia a fost cauzat prejudiciu( răspunde 
soLidar cu (iderul de proiect. 

(17) Pentru nereguti(e identificate în cadrut proiectu(ui, notificări(e şi titluri(e de creanţă  se 
emit pe numete (ideru(ui de parteneriat/parteneru(ui care a efectuat chettuietite 
afectate de nereguti, conform tegis(aţiei în vigoare. 

(18) Partenerii pe nume(e cărora a fost emis tit(u( de creanţă  au ob(igaţia restituirii sume(or 
cuprinse în acestea i asigurarea din resurse proprii a contrava(orii acestora. 

(19) În cazu( rezi(ierii/revocării contractu(ui/ordinu(ui de finanţare, (ideru( de parteneriat şi 
partenerii răspund în soLidar pentru restituirea sumetor acordate pentru proiect. 

(20) Parteneru( este ţinut de respectarea de către (iderul de parteneriat a termenu(ui de 
restituire menţionat în decizia de rezitiere a sume(or so(icitate de AM 

Art. 7. Achiziţii pubtice 

(1) 	AchiziţiiLe în cadru( proiectului vor fi făcute membrii parteneriatutui, cu respectarea 
(egis(aţiei în vigoare, a condiţii(or din contractu( de finanţare şi a instrucţiuni(or emise de 
AM/Ol i/sau a(te organisme abi(itate. 

Art. 8. Proprietatea 

(21) Părţi(e 	au 	ob(igaţia 	să 	menţină 	proprietatea 	imobi(uLui 
construit/modernizat/ reabi(itat/extins, a bunurilor achiziţionate/ modernizate, inc(usiv a 
mij(oace(or de transport în comun, aco(o unde este cazut, şi natura activităţii pentru 
care s-a acordat finanţare, pe o perioadă  de ce( puţin 5 ani de (a data efectuării p(ăţii 
fina(e/ de dare în exp(oatare şi să  asigure exptoatarea şi întreţinerea în această  
perioadă. 

(22) Înainte de sfârşitut proiectu(ui, părţi(e/partenerii vor conveni asupra modu(ui de 
acordare a dreptu(ui de uti(izare a echipamentetor, bunuri(or, a mijtoacetor de transport 
în comun etc. ce au facut obiectu( proiectu(ui. Copii ate tit(uri(or de transfer vor fi 
ataşate raportu(ui fina( 

(23) Părţite au ob(igaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunuri(or, echipamente(or, a 
mij(oace(or de transport în comun, acolo unde este cazu(, ce au facut obiectu( 
finanţări(or nerambursabi(e, ta tocu( de desfăşurare a proiectu(ui şi exc(usiv în scopu( 
pentru care au fost achiziţionate. 

(24) Părţi(e au ob(igaţia să  fotosească  conform scoputui destinat şi să  nu vândă  sau să  
înstrăineze, sub orice formă  obiecte(e / bunuri(e, fie ete mobi(e sau imobi(e finanţate 
prin POR 2014-2020, pe o perioadă  de 5 ani de la de la efectuarea pLăţii finate. De 
asemenea, părţi(e au obligaţia respectării prevederilor contractu(ui de finanţare cu 
privire (a ipotecarea bunurilor în scoput rea(izării proiectuLui. 
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Art. 9. Confidenţialitate 

(1) 	PărţiLe semnatare ate prezentutui acord convin să  păstreze în stnctă  confidenţiatitate 
informaţii(e primite în cadrut şi pe parcursut imptementăni proiectutui şi sunt de acord să  
prevină  orice utitizare sau divutgare neautorizată  a unor astfet de informaţii. Părţite înţeteg să  
utitizeze informaţiite confidenţiate doar în scoput de a-şi îndeptini obtigaţiite din prezentut 
Acord de Parteneriat. 

Art. 10 Legea aplicabilă  

(25) Prezentutui Acord i se va aptica şi va fi interpretat în conformitate cu Legea română. 

(26) Pe durata prezentutui Acord, părţite vor avea dreptut să  convină  în scris asupra 
modificării anumitor ctauze, prin act adiţionat. Once modificare a prezentutui acord va fi 
vaLabită  numai atunci când este convenită  de toate părţite. 

Art. 1 1 Dispoziţii finale 

(27) Toate posibitete dispute rezuttate din prezentut acord sau în tegătură  cu et, pe care 
părţiLe nu te pot so(uţiona pe cate amiabită, vor fi sotuţionate de instanţete competente. 

Întocmit în 3 exemptare, în timba română, câte unuL pentru fiecare parte şi un originat pentru 
cererea de finanţare. 

Semnături 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 

Partener 2 

Faur loan 

Primar 

Perta A!in Constantin 

Preot Paroh 

Semnătura 	Data şi !ocul 
semnării 

Semnătura 	Data şi locul 
semnării 

Ribita,1 4.01 .201 9 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
OANAR1ANA 

CONTRASMNEAZĂ  SECRETAR, 
Buftea Orean Diana loana 

Prezenta horare a fost adoptata prin vot deschis cu un numar de 	voturi pentru si un 
riumar de 	voturi impotriva si un numar de O abtineri. 
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rrimaria comunei Kibita 

Jucletui Hunecloara —5tr. rrincipaia nr. 2.2 

tciefon,/fax : O25- 68, 79) 7O2.5l- 68  www.ribita.ro  e-maii: primariaribita@akoo.com  

PROIECT DE HOTARARE NR. 60/21.12.2018  

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI l A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Şl A ACORDULUI DE PARTENERIAT 

PENTRU OBI ECTIVU L Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenaj are incintă  ş i împrej muire,realizare 
lumânărar în exteriorul bisericii,îniocuire învelitoare,iluminat arhitecturai şi ambiental,sistematizare verticală  a 

terenuiui,reamenajare incintă  şi reabilitar poartă  de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicoiae,a 
cheltuielilor legate de acesta precum şi a acordului de parteneriat ce va f încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia 

ortodoxă  Ribiţa 

Consiliul local al comunei Ribita, Judetul Hunedoara, 

Avand in vedere expunerea din motive nr.187/21.12.2018 prezentata de viceprimarul comunei 

Ribita prin care se propune aprobarea proiectului Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare 

incintă  şi împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural ş i 

ambiental,sistematizare verticală  a terenului,reamenajare incintă  şi reabilitar poartă  de acces secundar la 

ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a cheltuielilor legate de acesta precum şi a acordului de parteneriat ce 

va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia ortodoxă  Ribiţa, 

ln conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, ale HGR nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii metodologiei de elaborare a devizuiui 

general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii. 
in temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit b, aiin 4 lit d si ale art.45 alin 2, Iit e din Legea nr. 21 5/2001, 

legea administratiei publice locale, republicata, modificata si completata ulterior, 

HOTĂRĂŞTE 

ART 1. Se aprobă  proiectul CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE BISERICĂ, AMENAJARE INCINTĂ  Ş l 

ÎMPREJMUIRE, REALIZARE LUMÂNĂRAR ÎN EXTERIORUL BISERICII, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE, ILUMINAT 

ARH)TECTURAL Şl AMBIENTAL, SISTEMATIZARE VERTICALĂ  A TERENULUI, REAMENAJARE INCINTĂ  Şl REABILITARE 

POARTĂ  DE ACCES SECUNDAR LA ANSAMBLUL BISERICII ,,SFÂNTUL NICOLAE în vederea finanţă rii acestuia în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară  5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, 

protecţia şi valorificarea durabilă  a patrimoniului cultural, propritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, 

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural nr. apelului de proiecte POR/2018/5/5.1/4 

ART 2. Se aprobă  acordui de parteneriat între UAT Comuna Ribita - lider de proiect şi Parohia Ortodoxă  Română  
Ribiţa - Partener 2 în vederea implementă rii în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat nr.2/2019 

care face parte integrantă  din prezenta hotă râre. 

ART 3. Se aprobă  valoarea tota)ă  a proiectului CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE BISERICĂ, AMENAJARE 
INCINTĂ  Şl ÎMPREJMUIRE, REALIZARE LUMÂNĂRAR ÎN EXTER)ORUL BISERICII, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE, ILUMINAT 
ARHITECTURAL Şl AMBIENTAL, SISTEMATIZARE VERTICALĂ  A TERENULUI, REAMENAJARE INCINTĂ  Şl REABILITARE 
POARTĂ  DE ACCES SECUNDAR LA ANSAMBLUL BISERICII ,,SFÂNTUL NICOLAE, în cuantum de 14.568.971,40 lei 
(inclusiv TVA). 



ART 4. Se aprobă  contribuţia proprie în proiect a 358.397,84 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă  a proiectului, în cuantum de 284.211,47, 

reprezentând cofinanţarea proiectului CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE BISERICĂ, AMENAJARE INCINTĂ  Ş l 

ÎMPREJMUIRE, REALIZARE LUMÂNĂRAR ÎN EXTERIORUL BISERICII, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE, ILUMINAT 

ARHITECTURAL Şl AMBIENTAL, SISTEMATIZARE VERTICALĂ  A TERENULUI, REAMENAJARE INCINTĂ  Şl REABILITARE 

POARTĂ  DE ACCES SECUNDAR LA ANSAMBLUL BISERICII ,,SFÂNTUL NICOLAE. 

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apă rea pe durata implementă rii proiectului CONSOLIDARE, 

RESTAURARE, CONSERVARE BISERICĂ, AMENAJARE INCINTĂ  Şl ÎMPREJMUIRE, REALIZARE LUMÂNĂRAR ÎN 

EXTERIORUL BISERICII, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE, ILUMINAT ARHITECTURAL Şl AMBIENTAL, SISTEMATIZARE 

VERTICALĂ  A TERENULUI, REAMENAJARE INCINTĂ  Şl REABILITARE POARTĂ  DE ACCES SECUNDAR LA ANSAMBLUL 

BISERICII ,,SFÂNTUL NICOLAE, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local 

al Liderului UAT Comuna Ribita. 

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementă rii proiectului în condiţiile rambursă rii/ 

decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

ART 7. Se împuterniceşte Faur loan să  semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT 

Comuna Ribita şi al Partenerului 2-Parohia Ortodoxă  Română  Ribiţa. 

ART 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul UAT Comunei Ribita în vederea ducerii sale la 

îndeplinire: 

- 	Primarul Faur loan al UAT Comunei Ribita 

ART 9.Prezenta hotărâre va fi adusă  la cunoştinţa publică  prin afişare la sediul CL UAT comuna Ribita şi publicare pe 

site-ul propriu Primă riei Comunei Ribita. 

t/  

AVIZ A SECRETAR 

Buftea Opriana loana 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

PRIMĂRIA COMUNEI RIBIŢA 

NR.187/21.12.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico- 

economici ai proiectului Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă  şi 
împrejmuirerealizare umânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi 

ambiental,sistematizare verticală  a terenului,reamenajare incintă  şi reabilitar poartă  de acces secundar la 
ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a cheltuielilor legate de acesta precum şi a acordului de parteneriat ce 

va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia ortodoxă  Ribiţa 

Avand in vedere lucrarile de interventie ce urmează  a se executa pentru Biserica Sf.Nicolae sub 
denumirea Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă  şi împrejmuire,realizare 

lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală  
a terenului,reamenajare incintă  şi reabilitar poartă  de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae 
conform documentaţiei întocmită  şi pusă  la dispoziţie de către SC CREDO DESIGN,şi deoarece au fost 

solicitate de către ADR Vest unele modificări privitoare la sumele din proiect,propun aprobarea 

proiectului de hotărâre în forma supusă  dezbaterii prin proiectul de hotărâre pus la dispoziţia dlor.consilieri. 

VICEPRIMAR, 

JOSAN IOAN 

// 



ROMÂN IA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

PRIMĂRIA COMUNEI RIBIŢA 

NR.473/1107.O1 .2019 

REFERAT 

pentru proiectul de hotărâre privind APROBAREA PROIECTULUI şl A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT şl A 

ACORDU LUI DE PARTEN ERIAT PENTRU OBI ECTIVUL Consol idare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă  şi 
împrej muire,real izare lumânărar în exteriorul biserici i,înlocuire învel itoare,iluminat arhitectural ş i 

ambiental,sistematizare verticală  a terenului,reamenajare incintă  şi reabilitar poartă  de acces secundar la ansamblu 
Bisericii Sfântul Nicolae,a cheltuielilor legate de acesta precum şi a acordului de parteneriat ce va fi încheiat între 

Comuna Ribiţa şi Parohia ortodoxă  Ribiţa 

Avand in vedere proiectul de hotarare nr.60/21.12.2018 şi expunerea din motive nr.187/21.12.2018 
a primarului comunei Ribita prin care se propune aprobarea proiectului Consolidare,restaurare,conservare 
biserică,amenajare incintă  şi împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire 
învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală  a terenului,reamenajare incintă  şi 
reabilitar poartă  de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a cheltuielilor legate de acesta 
precum şi aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Biserica Sf.Nicolae Ribiţa şi având în vedere 
Ghidul solicitantului pentru Măsura 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului natural şi cultural din cadrul Programului Operaţional Sectorial,consider că  proiectul 
este legal şi oportun şi propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma supusă  dezbaterii de către 
dl. primar. 

SERETAR, 

Buftea Opre 	iana loana 



ROMAN IA 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA RIBITA 
CONSILIUL LOCAL 
Comisia pt. prog.de  dezvoltare, buget finante,administarea 
dom.pb.si  privat al comunei,agr.gospodarire comunala 
protectia mediului,servicii si comert 
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, 
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor 
Comisia pentru invatamant,sanatate, cultura, protectie sociala, 
activitati sportive si de agrement 
NR.473/5/1 0.01 .201 9 

RAPORT 

Pentru avizarea proiectului de hotărare privind aprobarea proiectului Consolidare, restaurare, conservare 
biserică,amenajare incintă  şi împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire 

învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală  a terenului,reamenajare incintă  şi 
reabilitar poartă  de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a cheltuielilor legate de acesta 

precum şi a acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia ortodoxă  Ribiţa 

Comisiile reunite nr.1,2 şi 3 luand în discuţie proiectul de hotărare privind aprobarea proiectului 
Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă  şi împrejmuire,realizare lumânărar în 

exteriorul bisericii ,înlocuire învelitoare, iluminat arhitectural şi ambiental , sistematizare verticală  a 
terenului,reamenajare incintă  şi reabilitar poartă  de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae,a 
cheltuielilor legate de acesta precum şi aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Biserica 
Sf.Nicolae Ribiţa constată  că  proiectul este legal fiind redactat în conformitate cu prevederile Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,ale Legii finanţelor publice nr.273/2006 precum şi ale HG 
nr.906/2016 şi deasemenea este oportun deoarece monumentul Biserica Sf.Nicolae este foarte important 
pentru turismul din zonă.Date fiind cele de mai sus,considerăm că  proiectul de hotărare poate fi adoptat în 
forma suspusă  dezbaterii de dl.viceprimar - iniţiatorul său. 

Comisia pt.prog.de  dezvoltare,buget finante,administarea dom. pb.si  privat al 
comunei,agr.gospodarire comţinala protectia mediului,servicii si comert 

\ 

Comisia de specialitate pentru administr.tie publica Iocala,juridica,apararea ordinii si linistii 
publice,a drepturilor cetatenilor 

1 .POPOVICI CONSTANTIN 
2.MAGDALINA VASILE 
3.NEAGA IOAN 

Comisia pentru invatamant,şanacultura,protectie sociala,activitati sportive si de agrement 
1.RUSU HORIA ..-( 
2.GOLDA ADRIANĂ  1OANA 	- 
3.JOSAN 	€tţ7 

1.IEZAN LUCIA 
2.TULEA SORIN 
3.ONEA IOAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
COMUNA RIBIŢA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR  L  /2019 
privind însuşirea Acordului de cooperare 

privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern 

Consiliul local al comunei RIBIŢA, judeţul Hunedoara, 
Analizând Proiectul de hotărâre nr.62/21.12.2018 privind însuşirea Acordului de 

cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern; 
Văzând: 
- referatul de aprobare al viceprimarului comunei RIBIŢA nr.189/21.12.2018 privind 

însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit 
public intern, referatul de specialitate nr.3/07.O 1 .20 1 9,raportul de avizare al comisiilor de specialitate 
nr.1,2,3 din cadrul Consiliului local Ribiţa, nr.7/11.O1.2019. 

Ţinând seama de faptul că  obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice 
reprezintă  o condiţie esenţială  a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz 
etitate publică  fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană  juridică  de drept public ş i, 
respectiv , de instituţie publică  locală; 

Apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor 
de audit public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice 
fiecăreia dintre acestea; 

Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe 
comune, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţiile profesionale bazate pe criterii 
de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă  şi colaborare pentru realizarea obiectivelor 
specifice acestei activităţi; 

înconformitate cu prevederile: 
- Cartei europene a autonomiei locale, adoptată  la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi 
ratificată  prin Legea nr.199/1997; 
- Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Art.11, alin. (4) şi art.36 alin. (1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit a) şi c) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  (r2)cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Art.13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor 
publice nr.252/2004; 
- Statutul Asociaţiei Comunelor din Roinânia, precum şi de cele ale statutului Filialei 
Judeţene Hunedoara a Asociaţiei comunelor din România;. 



În temeiul art.45, alin.(2), lit.f), art.6 1 alin.( 1) ş i (2), art.62 alin.( 1), precum ş i aie art. 1 1 5 alin.( 1), 

Iit b), alin.(3). alin.(5),alin.(6) şi alin.(7) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică  locală, republicată  cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 - (1) Se însuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea ş i exercitarea 
activităţ ii de audit public intern, potrivit anexei care face parte integrantă  din prezenta hotărâre 

(2) Obligaţ iile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin.(l) pe întreaga durată  
de existenţă  a acestuia, se suportă  din bugetul local al comunei Ribiţa. 

Art.2 Se împuternicete primarul comunei Ribiţa, domnui Faur loan, să  semneze în numele ş i pe 
seama comunei Ribiţa, Acordul de cooperare privind organizarea ş i exercitarea activităţii de audit public 
intern 

Art.3 -(1) Hotărârea se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de Iege, primarului comunei Ribiţa, Instituţiei Prefectului Judeţuiui Hunedoara ş i 

Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţ iei comuneior de România ş i se aduce la cunoştinţă  publică  prin afişare la 

sediul Primăriei comunei Ribiţa. 

Ribiţa,14.O1.2019 

CONTRASMNEAZĂ  SECRETAR, 

Buftea OJkan  Diana loana 

Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot deschis cu un numar de 	voturi pentru 
si un numar de 	D  voturi impotriva si un numar de 	abtineri. 
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Anexa nr. 1 HCL nr.,-J /2019 

   

ACORD DE COOPERARE 
pentru organizarea şi exercitarea funcţiei de audit intern 

încheiat astăzi, 	2019 

L Preambul 
Obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă  o condiţie esenţială  a 

managementului fiecărei entităţi publice, iar cooperarea în asigurarea serviciilor de audit intern 
reprezintă  o oportunitate în atingerea acestui deziderat, respectând în acelaşi timp independenţa şi 
funcţiile specifice fiecăreia dintre entităţi. 

Scopul acordului de cooperare este de a facilita asigurarea serviciilor de audit intern pentru 
fiecare entitate publică  participantă  la acord, urmărindu-se crearea unei relaţii profesionale de 
cooperare pentru minimizarea eforturilor umane, materiale şi financiare şi maximizarea aportului 
activităţii de audit la realizarea obiectivelor entităţii. 

In baza acordului de cooperare entităţile participante se angajează  la o colaborare pe termen 
lung care să  asigure o mai mare sustenabilitate şi coerenţă  în realizarea activităţilor de audit intern. 

Prezentul acord de cooperare funcţionează  pe baza unui set de reguli stabilite de comun 
acord, aprobate de reprezentanţii legali ai entităţilor publice participante la acord şi prevăzute în 
conţinutul său. 

IL Părţile acordului de cooperare 

Părţile prezentului acord de cooperare, denumit în continuare acord, sunt: 

A.Filiala Judeţeană  Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România, denumită  în 
continuare -jîIială, în calitate de structură  asociativă  organizatoare a auditului public intern pentru 
instituţii publice locale, aşa cum sunt definite la art. 2, alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 
privind jinanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la lit. B, cu 
sediul în com. Vălişoara, sat Vălişoara, nr. 1 94, titulară  a codului de înregistrare fiscală  24826469 
şi a contului nr. R036BTRL02201205H52465XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată  prin 
domnul Rovinar Mircea - Ion, care îndeplineşte funcţia de preşedinte al Filialei Judeţene Hunedoara 
a Asociaţiei Comunelor din România, 

Şi 

B. Instituţia publică  locală  care cooperează  în vederea finanţării şi realizării în comun a 
obiectivelor specifice auditului public intern, respectiv: 

B.1. Comuna RIBIŢA, cu sediul în comuna RIBIŢA, nr. 22, judeţul Hunedoara, cod unic 
de înregistrare: 4521397 reprezentată  prin domnul FAUR IOAN având funcţia de primar, 
împuternicit prin Hotărârea nr. 3/2019 emisă  de Consiliul local al localităţii menţionate, în calitate 
de participantă  la acordul de cooperare, 

convin să  încheie următorul acord în baza căruia stabilesc să  realizeze în cooperare 
asigurarea funcţiei de audit intern spre beneficiul tuturor entităţilor publice locale participante, 
denumit în continuare acord de cooperare, prin care prevăd următoarele: 



CAPITOL UL I. Obieclu/ aeordului (le cooperare 

ART. 1 
Obiectul prezentului acord îl constituie cooperarea entităţilor publice locale semnatare, prin 

reprezentanţii legali, în vederea organizării şi exercitării funcţiei de audit intern în cadrul acestora, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu 
modificările ulterioare, şi ale Iegii nr. 2 1 5/200 1 privind administraţia publică  locală. 

ART. 2 
Acordul de cooperare stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi exercitarea 

funcţiei de audit intern, atribuţiile specifice compartimentului de audit intern care va derula 
misiunile, reglementează  obligaţiile financiare ale entităţilor participante şi asigură  
confidenţialitatea datelor şi informaţiilor în posesia cărora vor intra oricare dintre persoanele 
implicate în acest proces. 

ART. 3 
Părţile semnatare stabilesc principiile care stau la baza aplicării acordului şi se angajează  de 

a acţiona consecvent pentru realizarea lor, sub forma: 
a) menţinerii independenţei juridice, decizionale şi financiare a fiecărei entităţi publice participante; 
b) îmbinării în mod echitabil a nevoilor de audit cu resursele disponibile între entităţile publice 
participante; 
c) irevocabilităţii pe cale unilaterală  a acordului de cooperare; 
d) respectării reciproce a confidenţialităţii în derularea activităţilor de audit intern şi a raportării 
rezultatelor acesteia. 

CAPITOLUL 11. Drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi exercitarea funcţiei de 
audit intern 

ART. 4 
Entităţile publice partenere au următoarele drepturi: 

a) propunerea unor obiective de audit intern, specifice entităţii publice, de către echipa de audit 
desemnată  să  realizeze misiunea de audit intern; 

b) solicită  şi beneficiază  de servicii de audit intern pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii 
sistemului de management şi control intern care să  asigure atingerea obiectivelor entităţii publice; 

c) să  fie informată  în mod exclusiv şi operativ asupra problemelor şi iregularităţilor constatate cu 
ocazia misiunilor de audit intern efectuate; 

d) să  primească  în mod exclusiv rapoartele de audit intern care sunt întocmite, ca urmare a 
misiunilor de audit realizate la propria entitate; 

e) hotărăşte independent asupra acţiunilor necesare implementării recomandărilor formulate în 
baza misiunilor de audit intern realizate. 

ART. 5 
Entităţile publice partenere îşi asumă  următoarele obligaţii: 

a) respectarea metodologiei de audit, respectiv documentarea temeinică, participarea la şedinţe, 
analiza şi avizarea documentelor procedurale elaborate de auditorii interni, furnizarea în scris sau 
verbal a informaţiilor solicitate ş.a.; 

b) asigurarea accesului la date, informaţii şi documente a auditorilor, în vederea atingerii 
obiectivelor misiunii de audit intern; 

c). asigurarea logisticii necesare desfăşurării rnisiunilor de audit intern, respectiv spaţii adecvate, 
acces la sistemele IT şi de comunicaţii, furnituri de birou etc.; 

d) elaborarea şi transmiterea către compartimentul de audit intern a planurilor de acţiune necesare 
implementării recomandărilor acceptate; 



e) informarea compartimentului de audit intern cu privire la modul de implementare a 
recomandărilor dispuse şi la gradul de implementare al acestora; 

f) furnizarea informaţiilor solicitate de auditorii interni în vederea planificării misiunilor de audit 
intern; 

g) estimarea costurilor necesare realizării misiunilor de audit solicitate în cursul exerciţiului 
financiar şi cuprinderea acestor angajamente în buget. 

ART. 6 
Structura asociativă  organizatoare - Filiala Judeţeană  Hunedoara a Asociaţiei Comunelor 

din România îşi asumă  obli2atiile  următoare: 
a) constituirea unui compartiment de audit public intern, având o dimensiune corespunzătoare, în 

vederea asigurării realizării misiunilor de audit planificate, în conformitate cu standardele 
internaţionale de audit; 

b) asigurarea spaţiului necesar şi adecvat pentru organizarea şi desfaşurarea activităţilor 
compartimentului de audit; 

c) asigurarea procesului de recrutare şi angajare a personalului adecvat pentru compartimentul de 
audit public intern; 

d) asigurarea condiţiilor necesare de pregătire profesională  a auditorilor interni la nivelul 
cerinţelor stabilite prin normele metodologice proprii ale entităţii publice. 

CAPITOLUL 111. Atribuţiile compartimentului de audit public intern 

ART. 7 
Compartimentul de audit public intern asigură  realizarea funcţiei de audit intern la entităţile 

publice partenere pe baza unui plan de audit, aprobat de reprezentanţii legali ai acestora. 

ART. 8 
În exercitarea activităţilor sale, Compartimentul de audit public intern are următoarele 

atributii specifice:  
a) elaborarea normelor metodologice proprii privind exercitarea activităţii de audit intern în 

cadrul acordului de cooperare, aprobate de entităţile publice partenere la acordul de cooperare 
privind organizarea activităţii de audit şi avizate de UCAAPI; 

b) elaborarea proiectelor planului anual şi multianual de audit public intern; 
c) efectuarea în condiţii de calitate a misiunilor de audit intern privind evaluarea sistemelor de 

management şi control intern ale entităţii publice; 
d) asigurarea monitorizării realizării misiunilor de audit intern şi a activităţilor de supervizare a 

acestora; 
e) raportarea rezultatelor misiunilor de audit intern, respectiv a constatărilor, concluziilor şi 

recomandărilor, numai către conducătorii entităţilor publice auditate; 
f) raportarea operativă  şi exclusivă  a problemelor şi iregularităţilor constatate, către conducătorii 

entităţilor publice auditate; 
g) elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern; 
h) asigurarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor rezultate în urma activităţilor de audit 

intern desfaşurate. 
ART. 9 
Planificarea şi realizarea misiunilor de audit intern se realizează  în mod echitabil pentru 

toate entităţile publice locale partenere, în funcţie de misiunile solicitate şi de resursele disponibile. 

ART. 10 
Compartimentul de audit public intem asigură  efectuarea misiunilor de audit intern de 

conformitate, de performanţă  sau consiliere, solicitate de către primăriile participante la acord, şi 
formulează  recomandări şi concluzii pentru îmbunătăţirea activităţilor. 



CAPITOLUL IV. Drepturile şi obligaţiile financiare ale părţilor 

ART. 11 
În vederea realizării în comun a funcţiei de audit intem părţile sunt de acord să  susţină  

financiar organizarea şi funcţionarea Compartimentului de audit public intem. 

ART. 12 
Asigurarea evidenţelor privind misiunile derulate, precum şi a costurilor acestora sunt în 

responsabilitatea structurii asociative organizatoare; recuperarea acestora se realizează  prin 
stabilirea unei contribuţii lunare fixe pentru fiecare entitate publică  parteneră, în condiţiile 
prevăzute în Adunarea Generală  a Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din 
România şi în funcţie de numărul de locuitori. 

ART. 13 
a) Cheltuielile ocazionate de organizarea şi funcţionarea activităţii de audit public intem desfaşurată  
în sistem de cooperare prin Compartimentul de audit public intem din cadrul Filialei Judeţene 
Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România, constituie obligaţii financiare, care se suportă  din 
bugetele locale ale entităţilor publice partenere, pentru activitatea de audit public intern desraşurată. 
b) Nivelul contribuţiei pentru fiecare comună  din judeţul Hunedoara, membră  a Asociaţiei 
Comunelor din România, care beneficiază  de activitatea de audit public intem, realizată  în baza 
prezentului acord, este conform următoarei grile: 

Nr. 
crt. 

Numărul locuitorilor comunei Contribuţia Iunară  a fiecărei 
comune 

1 Până  la 1 .500 locuitori, inclusiv 1 .000 lei 
2 Între 1.500 şi 3.000 locuitori, inclusiv 1.500 lei 
3 Între 3.000 şi 5.000 locuitori, inclusiv 2.000 lei 

ART. 14 
(1) Entităţiile publice partenere, pe întreaga durată  de existenţă  a prezentului acord, achită  

contribuţia lunară  pentru funcţionarea compartimenti de audit public intern, până  cel mai târziu în 
ultima zi lucrătoare a ultimei luni a fiecărui trimestru, pentru trimestrul următor; 

(2) Obligaţiile de plată  se achită  de către entităţiile publice partenere, potrivit prevederilor 
alin. (1), fără  a mai fi necesară  emiterea vreunui document de către Filiala Judeţeană  Hunedoara a 
Asociaţiei Comunelor din România; 

(3) Pentru neplata la termen a obligaţiilor ce le revin, potrivit alin. (1), entităţile publice 
partenere datorează  majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziva 
imediat următoare termenului de scadenţă  şi până  la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Dacă  în 
termen de 120 de zile  de la data scadenţei, contribuţia nu se achită  integral, activitatea de audit 
public intern se suspendă  la enititatea publică  parteneră  care prezintă  astfel de restanţe, iar în cazul 
entităţiilor publice partenere care au o datorie mai mare de 360 de zile  se va recurge la măsura 
excluderii din planul anual şi multianual de audit public interm până  la reglementarea situaţiei. 

(4) Nivelul majorării de întârziere este cel prevăzut pentru obligaţiile fiscale cuvenite 
bugetelor locale. 

ART. 15 
În cazul în care entitatea publică  parteneră  nu-şi achită  contribuţia până  la termenele 

prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (3), structura asociativă  organizatoare  - Filiala Judeţeană  Hunedoara 



a Asociaţiei Comunelor din România înaintează  o notificare către entitatea respectivă, aceasta 
constituind titlu executoriu, fră  îndeplinirea niciunei alte proceduri. 

ART. 16 
Excedentul de la finele anului se va transfera într-un cont de economii al Filialei Judeţene 

Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România, la dispoziţia preşedintelui filialei, şi va fi utilizat 
doar pentru: 
a) plata salariilor auditorilor interni, ca urmare a neîncasării la termen a contribuţiilor lunare; 
b) eventuale provizioane permise de lege; 
c) alte decizii ale Consiliului Director sau hotărâri ale Adunării Generale; 

ART. 17 
Structurii asociative organizatoare - Filiala Judeţeană  Hunedoara a Asociaţiei Comunelor 

din România, îi revin obligaţiile de achitare a drepturilor băneşti cuvenite personalului 
Compartimentului de audit intem, contribuţiile la bugetul general consolidat care decurg din 
încheierea unui contract de muncă  şi de depunere a declaraţiilor fiscale legate de acestea. 

CAPITOLUL V. Clauza de confidenţialitate 

ART. 18 
Informaţiile, datele şi documentele utilizate de auditori interni în cadrul desfaşurării 

misiunilor de audit intem sunt coniîdenţiale. 

ART. 19 
Raportul de audit şi documentele componente ale dosarului de lucru sunt comunicate sau 

puse atât la dispoziţia exclusivă  a entităţii publice partenere unde a fost realizată  misiunea de audit, 
cât şi la dispoziţia organelor stabilite expres de lege cu drept de control şi evaluare a activităţilor 
desfaşurate. 

ART. 20 
Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată  durata acordului de cooperare şi 

după  încetarea acestuia, să  nu solicite de la personalul compartirnenti de audit public intern date sau 
informaţii care privesc oricare dintre celelalte entităţi publice implicate în acţiunea de cooperare şi 
de care aceştia au luat cunoştinţă  în timpul exercitării misiunilor de audit intern. 

ART.21 
Auditorii interni asigură  confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor între 

entităţile publice participante la acordul de cooperare. 

ART. 22 
Divulgarea unor date, informaţii sau documente de natură  a aduce prejudicii entităţilor 

publice partenere se sancţionează  potrivit legilor în vigoare. 

ART. 23 
Cu respectarea întocrnai a clauzei de confidenţialitate şi în vederea eficientizării activităţii 

auditorilor interni, entităţile publice partenere consimt să  pună  la dispoziţia acestoara toate 
documentele necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii de audit. 

CAPITOLUL VI - Forţa majoră  ş i litigii 



ART. 24 
Niciuna dintre entităţile publice partenere nu răspunde de neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, dacă  acestea se datorează  unei cauze de forţă  majoră. 

ART. 25 
Forţa majoră  reprezintă  orice situaţie imprevizibilă  şi insurmontabilă  care împiedică  

entităţile publice partenere să  îşi îndeplinească  obligaţiile. 

ART. 26 
Entitatea publică  parteneră  care invocă  forţa majoră  este obligată  să  notifice celorlalte 

entităţi membre ale cooperării, în termen de 3 zile, producerea evenimentului şi să  ia toate măsurile 
posibile în vederea reducerii consecinţelor acestuia. 

ART. 27 
Orice diferend sau neînţelegere decurgând din interpretarea sau din executarea prezentului 

acord de cooperare vor fi soluţionate de entităţile publice partenere pe cale amiabilă. 

ART. 28 
În cazul în care soluţionarea diferendului pe cale amiabilă  nu este posibilă, litigiul dintre 

entităţile publice partenere va fi soluţionat de către instanţele competente, conform legislaţiei 
române. 

CAPITOLUL VII - Durata şi încetarea acordului de cooperare 
ART. 29 
Acordul de cooperare se încheie pe o perioadă  nedeterminată  şi intră  în vigoare de la data 
	sub condiţia semnării lui de către toţi reprezentanţii entităţilor publice partenere. 

ART. 30 
Modificarea sau încetarea prezentului acord de cooperare în cursul derulării lui se poate face 

pentru motive obiective, întemeiate, neimputabile părţilor, prin acordul de voinţă  al tuturor părţilor. 

ART.31 
Prezentul acord de cooperare poate fi modificat prin acte adiţionale aprobate de 

reprezentanţii legali ai entităţilor publice partenere. 

ART. 32 
(1) Ieşirea din cooperare se poate realiza la sfârşitul exerciţiului financiar, dacă  hotărârea 

consiliului local a entităţii partenere prin care s-a dispus retragerea din prezentul acord a fost 
comunicată  compartimentului de audit până  la data de 30 noiembrie a anului în curs. 

(2) In cazul în care hotărârea de consiliu local de retragere nu este comunicată  
compartimentului de audit public intern până  la data de 30 noiembrie a anului în curs, entitatea 
publică  parteneră  îşi asumă  responsabilitate suportării cheltuielilor ce îi revin din Acordul de 
cooperare pentru întregul exerciţiu financiar din anul următor. 

CAPITOLUL VIII - Dispoziţii finale 

ART. 33 
Părţile convin să  se întrunească  o dată  pe an sau ori de câte ori este nevoie, pentru analiza 

rezultatelor aplicării acordului de cooperare, formularea de direcţii de eficientizare a cooperării, 
precum şi actualizarea şi modificarea acordului de cooperare. 

ART. 34 
Prezentul acord de cooperare nu poate fi completat sau modificat decât cu acordul scris şi 



PREŞEDINTELE FILIALEI JUDEŢENE HUNEDOARA 
A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA 
1. Semnătura 
2. Înregistrat sub nr. 

L.S. 

PRIMARUL COMUNEI RIBIŢA domnul FAUR IOAN 
L.S. 	1. Semnătura 

2. Înregistrat sub nr. 

DE ŞEDINŢĂ, 

A ADRIANA 

NEAZĂ  SECRETAR, 

n Diana loana 

expres al tuturor entităţilor publice partenere. 

ART. 35 
Intrarea în vigoare a prezentului Acord de ooperare conform art. 29 va abroga toate celelate 

Acorduri încheiate anterior 
ART. 36 
Acordul de cooperare a fost elaborat în conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală  (art. 11 şi ); 
- Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare; 
- Legii-cadru privind descentralizarea nr. 195/2006 (art. 13); 
- Legii nr. 273/2006 privind Legea finanţelor publice locale (art. 35); 
- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1 .702/2005; 
- Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 

232/2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea şi 
exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
- Hotărârea Guvernului nr. 1 183 /2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare 
pentru asigurarea funcţiei de audit public intern. 

* 
* * 

Prezentul acord de cooperare a fost încheiat în .... exemplare, toate cu valoare de original, 
câte un exemplar pentru fiecare entitate publică  locală  semnatară, astăzi, în data de 	 

Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot deschis cu un numar de  : 	voturi pentru si un 
numr de 	voturiimpotriva si un numar de 	 abtineri. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
COMUNA RIBIŢA 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTARARE NR. 62/21.12.2018 

Consiliul local al comunei RIBIŢA,judetul Hunedoara, 

Văzând: 
- referatul de aprobare aI viceprimarului comunei RIBIŢA nr.189/21.12.2018 privind însuşirea Acordului de 

cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern. 
Ţinând seama de faptul că  obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă  o condiţie 

esenţială  a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz etitate publică  fiind comuna, în calitatea acesteia 
de persoană juridică  de drept public şi, respectiv , de instituţie publică  Iocală; 

Apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de audit public intern, 
respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea; 

Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, în temeiul unui 
acord de cooperare, prin relaţiile profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă  ş i 
colaborare pentru realizarea obiectivelor specifîce acestei activităţi; 

Inconformitate cu prevederile: 
- Cartei europene a autonomiei locale, adoptată  la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată  prin Legea 
nr.199/1997; 
- Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modifîcările şi completările ulterioare; 
- Art.1 1, alin. (4) şi art.36 alin. (1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit a) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată  (r2)cu modifîcările şi completările ulterioare; 
- Art.13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modifîcările şi completările ulterioare; 
- Art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind fînanţele publice locale, cu modifîcările şi completările ulterioare; 
- 	Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasifîcate, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modifîcările ş i 
completările ulterioare; 
- 	Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul Ministrului fînanţelor publice nr.252/2004; 
- Statutul Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale statutului Filialei Judeţene Hunedoara a 
Asociaţiei comunelor din România;. 

In temeiul art.45, alin.(2), lit.f), art.61 alin.(1) şi (2), art.62 alin.(1), precum şi ale art.1 15 alin.(1), lit b), 
alin.(3);  alin.(5),alin.(6) şi alin.(7) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată  cu 
modifîcările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 - (1) Se însuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea 
activităţii de audit public intern, potrivit anexei care face parte integrantă  din prezenta hotărâre 

(2) Obligaţiile fînanciare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin.(1) pe întreaga durată  de 
existenţă  a acestuia, se suportă  din bugetul local aI comunei Ribiţa. 

Art.2 Se împuterniceşte primarul comunei Ribiţa, domnul Faur Ioan, să  semneze în numele şi pe seama 
comunei Ribiţa, Acordul de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern 

Art.3 -(1) Hotărârea se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Ribiţa, Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara şi Filialei Judeţene Hunedoara 
a Asociaţiei comunelor de România şi se aduce la cunoştinţă  publică  prin afîşare Ia sediul Primăriei comunei Ribiţa. 

AVIZEA SECRETAR 
Buflea âteDiana Ioana 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
COMUNA RIBIŢA 
PRIMAR 
Nr. 189/21.12.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare 
privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern 

Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie, cu precădere, necesitatea aducerii la 
îndeplinire a prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv organizarea activităţii de audit public intern pentru comuna RIBIŢA cu privire la 
formarea şi utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public ale acesteia. 

In urma analizei efectuate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi de Asociaţia Comunelor din 
România s-a convenit că  cea mai economică, eficientă  şi eficace formă  o reprezintă  constituirea unui 
compartiment de audit public intern la nivelul Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din 
România, având ca scop facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, în 
temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, 
eficacitate, eficienţă  şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi. 

Dat fiind faptul că  în structura funcţională  a comunei nu putem cuprinde personalul de specialitate 
pentru realizarea activităţii de audit public intern şi ţinând seama de faptul că  obţinerea eficienţei şi 
eficacităţii serviciilor publice reprezintă  o condiţie esenţială  a managementului fiecărei entităţi publice, în 
acest caz, entitate publică  fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană  juridică  de drept public şi, 
respectiv, de instituţie publică  locală. 

Faţă  de cele de mai sus, ţinând seama de importanţa sa, vă  rog să  analizaţi şi să  hotărâţi asupra 
proiectului Hotărârii Consiliului Local pentru însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi 
exercitarea activităţii de auditpublic intern. 

VICEPRIMAR, 
JOSAN IOAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
COMUNA RIBIŢA 
Nr.3/07.O1.2019 

REFERAT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare 
privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern 

Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie, cu precădere, necesitatea aducerii la 
îndeplinire a prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv organizarea activităţii de audit public intern pentru comuna RIBIŢA cu privire Ia 
formarea şi utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public ale acesteia. 

In urma analizei efectuate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi de Asociaţia Comunelor din 
România s-a convenit că  cea mai economică, eficientă  şi eficace formă  o reprezintă  constituirea unui 
compartiment de audit public intern la nivelul Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din 
România, având ca scop facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, în 
temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, 
eficacitate, eficienţă  şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi. 

Dat fiind faptul că  în structura funcţională  a comunei nu putem cuprinde personalul de specialitate 
pentru realizarea activităţii de audit public intern şi ţinând seama de faptul că  obţinerea eficienţei şi 
eficacităţii serviciilor publice reprezintă  o condiţie esenţială  a managementului fiecărei entităţi publice, în 
acest caz, entitate publică  fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană  juridică  de drept public şi, 
respectiv, de instituţie publică  locală. 

Faţă  de cele de mai sus, propun iniţierea proiectului Hotărârii Consiliului Local pentru însuşirea 
Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de auditpublic intern. 

Contabil, 
Oprea Liliana Elena 



ROMÂNIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA RIBIŢA 
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RA PORT 
La proiectul de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare 
privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern 

Motivul elaborării acestui proiect de hotărre îl constituie, cu precădere, necesitatea aducerii la 
îndeplinire a prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv organizarea activităţii de audit public intern pentru comuna RIBIŢA cu privire la 
formarea şi utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public ale acesteia. 

In urma analizei efectuate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi de Asociaţia Comunelor din 
România s-a convenit că  cea mai economică, eficientă  şi eficace formă  o reprezintă  constituirea unui 
compartiment de audit public intern la nivelul Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din 
România, având ca scop facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, în 
temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, 
eficacitate, eficienţă  şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi. 

Dat fiind faptul că  în structura funcţională  a comunei nu putem cuprinde personalul de specialitate 
pentru realizarea activităţii de audit public intern şi ţinând seama de faptul că  obţinerea eficienţei şi 
eficacităţii serviciilor publice reprezintă  o condiţie esenţială  a managementului fiecărei entităţi publice, în 
acest caz, entitate publică  fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană  juridică  de drept public şi, 
respectiv, de instituţie publică  locală. 

Faţă  de cele de mai sus, propun iniţierea proiectului Hotărârii Consiliului Local pentru însuşirea 
Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de auditpublic intern. 

Pentru aceste considerente, avizăm favorabil proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi 
propunem adoptarea sa în forma iniţială, propusă  de domnul primar. 

Comisia pt.prog.de  dezvoltare,buget finante,administarea dom.pb.si  privat aJ com unei,agr.gospodarire 
comunala protectia mediu1ui, rvicii si comert 

1 .IEZAN LUCIA 
2.TULEA SORIN 
3.ONEA IOAN 

Comisia de speciaiitate 
drepturilor cetatenilor 

1.POPOvICI ONSTANT1N 
2.MAGD LINA VASILE 
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* 
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2.GOLDA ADRIA A IOA 	 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
COMUNA RIBIŢA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE NR 	/2019 
privind aprobarea contribuţiei Comunei RIBIŢA pentru funcţionarea compartimentului de audit 

intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România 

Consiliul local al comunei RIBITA,judetul Hunedoara, 
Analizând Proiectul de hotărâre nr.63/21.12.2018 privind aprobarea contribuţiei Comunei Ribiţa 

pentru funcţionarea compartimentului de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Hunedoara a 
Asociaţiei Comunelor din România; 

Având în vedere: 
Hotărârea Consiliului Local nr.3/2018 prin care s-a aprobat aderarea comunei Ribiţa la Asociaţia 
Comunelor din România; 
Hotărârea nr. 1/15.02.2018 a Adunării Generale a Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei 
Comunelor din România privind aprobarea contribuţiei pentru funcţionarea compartimentului de 
audit intern, pentru comunele semnatare a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea 
activităţii de audit public intern; 
Expunerea de motive a viceprimarului comunei Ribiţa nr. 190/21.12.2018 privind aprobarea 
contribuţiei Comunei Ribiţa pentru funcţionarea compartimentului de auditintern, înfiinţat în cadrul 
Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România; 
Referatul de specialitate nr.4/07.Ol.2019; 
Avizul comisiilor de specialitatenr. 1 ,2,3 ale Consiliului local Ribiţa nr.8/1 1 .0 1 .20 1 9; 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (1), art. 1 15 alin. (1) lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 2 1 5/200 1, republicată  cu modificările şi completările ulterioare: 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Aprobă  contribuţia comunei Ribiţa cu suma de 1 000 lei/lunar reprezentând contribuţia 
pentru funcţionarea eompartimentului de audit publie intern înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Hunedoara a 
Asociaţiei Comunelor din România, în eontul nr. R036BTRL02201205H52465XX, deschis la Banca 
Transilvania, CIF 24826469, titular cont Rovinar Mircea - Ion. 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică: 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 
Primarul comunei Blajeni; 
Compartimentului financiar, contabil, resurse umane; 
Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România; 

Ribiţa,14.O1.2019 

PREŞEDINTE DE ŞED1NŢĂ, 
GOL A IOANA ADRIANA 

CONTRAS EAZĂ  SECRETAR, 
Buftea Diana Ioana 

Preita hotarare a fost adoptata prin vot deschis cu un numar de 	voturi pentru si un numar de 
V 	voturi impotriva si un numar de  	)   abtineri. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
COMUNA RIBIŢA 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTARARE NR. 63/21.12.2018 

Consiliul local al comunei RIBITAjudetul Hunedoara, 
Având în vedere: 

Hotărârea Consiliului Local nr.3/2018 prin care s-a aprobat aderarea comunei Ribiţa la Asociaţia 
Comunelor din România; 
Hotărârea nr. 1/15.02.2018 a Adunării Generale a Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei 
Comunelor din România privind aprobarea contribuţiei pentru funcţionarea compartimentului de 
audit intern, pentru comunele semnatare a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea 
activităţii de audit public intern; 
Expunerea de motive a viceprimarului comunei Ribiţa nr. 190/21.12.2018 privind aprobarea 
contribuţiei Comunei Ribiţa pentru funcţionarea compartimentului de auditintern, înfiinţat în cadrul 
Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România; 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (1), art. 1 15 alin. (1) lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  cu modificările şi completările ulterioare: 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Aprobă  contribuţia comunei Ribiţa cu suma de 1 000 lei/lunar reprezentând contribuţia 
pentru funcţionarea compartimentului de audit public intern înfinţat în cadrul Filialei Judeţene Hunedoara a 
Asociaţiei Comunelor din România, în contul nr. R036BTRL02201205H52465XX, deschis la Banca 
Transilvania, CIF 24826469, titular cont Rovinar Mircea - Ion. 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică: 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 
Primarul comunei Blajeni; 
Compartimentului financiar, contabil, resurse umane; 
Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din Rornânia 

AVIZ -  ZA . CRETAR 

Buflea Opre.. 	ana Ioana 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
COMUNA RIBIŢA 
Nr. 190/21.12.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Comunei Ribiţa pentru funcţionarea 
compartimentului de audit intern, înfinţat în cadrul Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din 

România 

În urma analizei efectuate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi de Asociaţia Comunelor din 
România s-a convenit că  cea mai economică, eficientă  şi eficace formă  o reprezintă  constituirea unui 
compartiment de audit public intern la nivelul Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din 
România, având ca scop facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, în 
temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, 
eficacitate, eficienţă  şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specific acestei activităţi. 

Dat fiind faptul că  în structura funcţională  a comunei nu putem cuprinde personalul de specialitate 
pentru realizarea activităţii de audit public intern şi ţinând seama de faptul că  obţinerea eficienţei şi 
eficacităţii serviciilor publice reprezintă  o condiţie esenţială  a managementului fiecărei entităţi publice, în 
acest caz, entitate public fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană  juridică  de drept public şi, respectiv, 
de instituţie public locală, vă  propun proiectul hotărârii, prevăzut ca anexă  la prezentul referat de aprobare. 

Luând în considerare necesitatea asigurării sumelor necesare funcţionării compartimentului de audit 
intern al Filialei judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din Romania şi ţinând cont de faptul că  în 

cadrul Asociaţiei contribuţiile şi cotizaţiile membrilor constituie principala categorie de resurse 
patrimoniale, propun iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Comunei Ribiţa 

pentru funcţionarea compartimentului de audit intern, înfîinţat în cadrul Filialei Judeţene Hunedoara a 

Asociaţiei Comunelor din România. 

Nf 

t$Jiceprimar, 
Josan Ioan 7 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
PRIMĂRIA COMUNEI RIBIŢA 
Nr. 4/07.01.2019 

REFERAT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Comunei Ribiţa pentru funcţionarea 
coinpartimentului de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei 
Comunelor din România 

În urma analizei effectuate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi de Asociaţia Comunelor din 
România s-a convenit că  cea mai economică, eficientă  şi eficace formă  o reprezintă  constituirea unui 
compartiment de audit public intern la nivelul Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din 
România, având ca scop facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, 
întemeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, 
eficacitate, eficienţă  şi colaborare pentru realizarea obiectivelo rspecifice acestei activităţi. 

Dat fiind faptul că  în structura funcţională  a comunei nu putem cuprinde personalul de specialitate 
pentru realizarea activităţii de audit public intem şi ţinând seama de faptul că  obţinerea eficienţei şi 
eficacităţii serviciilor publice reprezintă  o condiţie esenţială  a managementului fiecărei entităţi publice, în 
acest caz, entitate public fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană  juridică  de drept public şi, respectiv, 
de instituţie public locală, vă  propun proiectul hotărârii, prevăzut ca anexă  la prezentul referat de aprobare. 

Luând în considerare necesitatea asigurării sumelor necesare funcţionării compartimentului de audit 
intern al Filia1ei judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din Romania şi ţinând cont de faptul că  în 
cadrul Asociaţiei contribuţiile şi cotizaţiile membrilor constituie principala categorie de resurse 
patrimoniale, suntem de acord cu iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea contribuţiei 
Comunei Ribiţa pentru funcţionarea compartimentului de audit intern, înfîinţat în cadrul Filialei Judeţene 
Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România. 

CONTABIL, 
OP1A LILIANA ELENA 



ROMÂNIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA RIBIŢA 
Comisia pt.prog.de  dezvoltare,buget finante,administarea 
dom.pb.si  privat al comunei,agr.gospodarire comunala 
protectia mediului,servicii si comert 

Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, 
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor 
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala, 
activitati sportive si de agrement 
NR.473/8/1 1 .0 1 .20 1 9 

RAPORT 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Comunei RIBIŢA pentru funeţionarea 
compartimentului de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunclor din 
România 

În urma analizei efectuate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi de Asociaţia Comunelor din România 
s-a convenit că  cea mai economică, eficientă  şi eficace formă  o reprezintă  constituirea unui compartiment de audit 
public intern la nivelul Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România, având ca scop facilitarea 
asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, întemeiul unui acord de cooperare, prin relaţii 
profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă  şi colaborare pentru realizarea 
obiectivelo rspecifice acestei activităţi. 

Dat fiind faptul că  în structura funcţională  a comunei nu putem cuprinde personalul de specialitate pentru 
realizarea activităţii de audit public intern şi ţinând seama de faptul că  obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor 
publice reprezintă  o condiţie esenţială  a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, entitate public fiind 
comuna, în calitatea acesteia de persoană  juridică  de drept public şi, respectiv, de instituţie public locaiă, vă  propun 
proiectul hotărârii, prevăzut ca anexă  Ia prezentul referat de aprobare. 

Luând în considerare necesitatea asigurării sumelor necesare funcţionării compartimentului de audit intern al 
Filialei judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din Romania şi ţinând cont de faptul că  în cadrul Asociaţiei 
contribuţiile şi cotizaţiile membrilor constituie principala categorie de resurse patrimoniale, suntem de acord cu 
iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Comunei RIBIŢA pentru funcţionarea 
compartimentului de audit intem, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România. 

Comisia pt.prog.de  dezvoltare,buget finante,admi 	ea dom.pb.si  privat aI comunei,agr.gospodarire 
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