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S.T. 647/11.12.2020         

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea realizării unui audit extern al activității unor instituții aflate în subordinea 

Consiliului Local Sector 6 

 

 

 

Văzând Raportul de specialitate nr. 121./11.12.2020 al Compartimentului Audit Public 

Intern  şi Referatul de aprobare al Consilierilor locali ai Sectorului 6; 

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local    

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Hotărârea nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de 

audit public intern; 

- Normele Metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul 

Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi în cadrul entităţilor publice aflate în 

subordinea/în coordonarea/sub autoritatea Consiliului Local Sector 6; 

- Carta auditului intern emis la nivelul Compartimentului Auditului Public Intern al Primăriei 

Sector 6; 

           În temeiul art.129 alin. (1) şi (2) lit a), art. 139 alin. (1) si ale art. 166 alin. (2) lit. l) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă mandatarea Primarului Sectorului 6 să realizeze procedurile necesare în 

vederea contractării serviciilor de audit economic, financiar și juridic al activității Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Administrației Piețelor Sector 6, 

Administrației Școlilor Sector 6 și Centrului Cultural European Sector 6. 

Art. 2. Raportul de audit întocmit va fi publicat pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 

6, precum și pe pagina de internet a instituțiilor menționate la art. 1. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Aparatul de specialitate aflat în subordinea sa, vor 

duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                    AVIZEAZĂ 

                                                                               pentru legalitate conf. Art. 243 alin. (1) lit. a)  

                                                                                                 din O.U.G. nr. 57/2019                                                                                                                 

                                                                        Secretarul  General al Sectorului 6, 

 

 

                                                                                                    Demirel Spiridon  

 

Nr.: 

Data:                                                

 

 



 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 Cuvântul “audit” vine din latinescul audire: a asculta în limbaj curent, dar cea 

mai apropiată accepţiune în plan semantic provine din limba engleză, unde cuvântul 

“audit” are semnificaţia de verificare, revizie contabilă.1 

 În sens larg, auditul este definit ca fiind: un demers sau o metodologie 

întocmită într-o manieră coerentă de către profesionişti, utilizând un ansamblu de 

tehnici de informare şi de evaluare în vederea obţinerii unei judecăţi motivate şi 

independente, făcând referire la normele de evaluare, apreciere a fiabilităţii şi 

eficacităţii sistemelor şi procedurilor unei organizaţii2. 

 Auditul este obligatoriu pentru o largă categorie de entități conform                  

O.M.F. 1802/2014, reprezentând în același timp o bună practică în domeniu. Acesta 

asigură o perspectivă independentă asupra activității financiar-contabile a entităților 

verificate, oferind o bază de construire a strategiei de management instituțional. 

 Administrația locală a Sectorului 6 reprezintă o structură complexă, având o 

componentă deliberativă (Consiliul Local) și una executivă reprezentată de Primărie 

și de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local. 

 Complexitatea structurii adminstrative este dovedită spre exemplu prin 

bugetul de venituri și cheltuieli ce are o valoare anuală de peste un miliard de lei sau 

prin varietatea domeniilor de activitate ce sunt acoperite de instituții. 

 Atât primarul, coordonatorul activității executive, cât și consilierii locali ce 

reprezintă deliberativul sunt aleși și validați de către votul cetățenilor o dată la patru 

ani. 

 În acest moment ne aflăm la începutul unui nou mandat atât pentru Consiliul 

Local cât și pentru Primarul Sectorului 6. 

 Este un moment în care se analizează activitatea instituțiilor și se construiesc, 

planifică strategii și proiecte pentru dezvoltarea locală a sectorului nostru. 

 Pentru a avea o imagine cât mai clară a  instituțiilor publice considerăm că ar 

fi oportună realizarea unui audit public extern care să aducă informații despre 

situația economică, financiară, și juridică. 

 Propunem realizarea unui audit public extern pentru că departamentul intern 

din cadrul administrației locale nu poate face față cerințelor complexe și volumului 

de muncă necesar realizării unei analize complexe la nivelul tuturor instituțiilor ce 

 
1 Tudor Adriana – Auditul intern în administrația publică locală, Universitatea Babeș-Bolyai, 

2000. 
2Collins L, Valin G – Audit et controle interne, Ed.Dalloz , 1992. 
 

 
 



sunt în subordinea consiliului local.  

 Pentru a putea avea o astfel de analiză complexă, necesară împlementării unui 

management eficient, vă propunem acest proiect prin care propunem mandatarea 

Primarului Sectorului 6 să facă toate demersurile necesare pentru ca o firmă de 

specialitate să realizeze un audit public extern la o parte dintre instituțiile din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 și anume, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Administrația Piețelor Sector 6, 

Administrația Școlilor Sector 6 și Centrul Cultural European Sector 6. 

 Rezultatele auditului vor fi făcute publice, atât pe site-ul Primariei Sectorului 

6 cât și pe paginile de internet ale  instituțiilor vizate, astfel încât să poată să fie 

accesat de toți cetățenii interesați.  

 Prin prezenta hotărâre intenționăm să aducem și o notă cât mai ridicată de 

transparență în modul de prezentare a modului de funcționare al acestor societăți. 

 Având în vedere toate aceste aspecte, vă supunem votului Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea realizării unui audit extern al activității unor instituții 

aflate în subordinea Consiliului Local Sector 6. 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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Nr.121/11.12.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Compartimentul Audit Public Intern este în subordinea directă a Primarului Sectorului 6, având 

cu acesta o comunicare directă bazată pe disponibilitatea spre dialog şi deschidere faţă de activitatea 

de audit.  

Prin atribuţiile pe care le are,  în cadrul Compartimentului de Audit Public Intern se desfăşoară 

o activitate obiectivă de asigurare şi consiliere, concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească 

activitatea entităţii.  

Conform poziţionării în organigramă, Compartimentul Audit Public Intern exercită o funcţie 

distinctă şi independentă de activitatea desfăşurată de entitatea în subordinea în care se află şi nu este 

implicat în elaborarea procedurilor de control intern sau în exercitarea activităţilor supuse auditului. 

În conformitate cu orgranigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 6, aprobate prin H.C.L. nr.159/24.11.2020, în prezent, structura organizatorică a 

Compartimentului Audit Public Intern cuprinde un total de 3 de posturi de auditori interni, respectiv: 

2 auditori interni grad profesional superior şi 1 auditor intern  grad profesional asistent. 

Activitatea Compartimentului Audit Intern Public este complexă şi variată, constând în 

capacitatea de a prelucra un volum foarte mare de informaţii şi de a selecta aspectele esenţiale pentru 

domeniile auditate cu scopul de a îmbunătăţi activităţile entităţilor. 

Având în vedere natura şi complexitatea obiectivelor, limitelor de timp şi rezultatelor aşteptate, 

coroborat cu adresa nr.M.B.R._D.G.R.11115/04.11.2020 emisă de către Ministerul Finanţelor Publice-

A.N.A.F.-D.G.R.F.P.B.-Serviciul audit public intern, prin care ni se comunică, că avem obligaţia de a 

introduce în Planul anual de audit public misiunile de asigurare cu denumirea “Evaluarea sistemului 

de prevenire a corupţiei, 2021”, conform Hotărâri nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate 

obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 

transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a 

standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, Planul de audit pe anul 2021, aprobat, 

cuprinde 8 misiuni de asigurare conform resurselor de audit intern alocate. 

Volumul suplimentar de misiuni solicitate prin adresa nr.17/11.12.2020, determină un raport 

invers proporţional între numărul de auditori interni şi fondul de timp existent, ducând la 

imposibilitatea realizării acestora. Propunem realizarea un audit public extern care să creeze premisele 

pentru o instituţie credibilă, modernă şi orientată spre verificarea sistemului de control 

intern/managerial existent prin asigurarea unor servicii de calitate pe baza principiului bunelor practici, 

pentru creşterea încrederii în administraţia locală. 

Prin prezenta hotărâre intenţionăm să aducem o notă cât mai ridicată de transparenţă în modul 

de prezentare a situaţiilor actuale din direcţiile subordonate Consiliului Local Sector 6, obţinându-se 

pe baza verificărilor, dovezile suplimentare în vederea exprimării unor opinii externe asupra realităţii, 

legalităţii şi conformităţii. 

 

                                                                  Auditori interni, 

Buradel Ioan-Nicolae 

   Leontescu Ana-Daniela 

     Stan Alexandra-Camelia 

 


