
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMARUL COMUNEI  BUDILA 
 
 

A N U N Ţ 
 
 
 
 
 
 
 

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala, republicata, Primarul comunei Budila, judetul Brasov aduce la cunostinta publica 
faptul ca a initiat Proiectul de hotarare privind însuşirea Acordului de cooperare pentru 
asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern 
Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro care urmează a fi 
supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Budila, judetul Brasov.  

Persoanele fizice sau juridice pot depune in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 
recomandare cu privire la proiectul de hotarare initiat, la secretarul general al unitatii 
administrativ-teritoriale.  

Documentele pot fi consultate pe site-ul Primariei Comunei Budila, www.budila.ro. 
 
 
 
 

                   PRIMAR,                                                SECRETAR GENERAL, 
            MARSAVELA IRIMIA     ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL  BUDILA 
 
 

 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și 

gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, 
www.e-scim.ro 

 
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință _______, în data de _______, 
 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 7100/03.05.2022 prin care s-a propus 
însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării 
Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro 

 
Având in vedere: 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, art. 

81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin 
Legea nr. 199/1997;   

- art. 88, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), coroborate cu alin. (9) lit. c), precum și pe cele ale art. 155 
alin. (1) lit. c) combinat cu alin. (5) din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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

- art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 
- Legea 53/2003 - Codului muncii cu completările şi modificările ulterioare; 
- Legea nr. 134/2010 - Codului de procedură civilă cu completările şi modificările ulterioare 
- Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul comun nr. 232/2477/2010 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 

- art. 2 din Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018, privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, emis de SGG 

- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

- Statutului Asociației Comunelor din România, precum și de cele ale Statutului Filialei Județene 
Brașov  a Asociației Comunelor din România; 

- Hotararea Consiliului Local nr. 51/ 10.12.2019 privind aderarea Comunei Budila la Asociaţia 
Comunelor din România, 

- adresa de la MDRAP  nr. 24005/2015 



 
- prevederile art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 197  

alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
cu modificările ulterioare, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 3 

                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. - (1) Se însușește Acordul de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea 

dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția 
e-SCIM”, www.e-scim.ro, potrivit anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Obligațiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe întreaga 
durată de existență a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei Budila. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul Comunei Budila 
si Biroul Financiar Contabil. 

Art. 3. Se imputerniceste Primarul Comunei Budila, domnul Irimia Marsavela sa semneze toate 
documentele care au legatura cu Acordul de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea 
dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția 
e-SCIM”, www.e-scim.ro. 

Art. 4. Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunoștința publică pe site-ul   
www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, ACOR, Biroului Financiar Contabil si 
Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul 
general al comunei Budila. 
 
                  INITIATOR,                                      

MARSAVELA IRIMIA                  
 
                         

                                                                                                                     
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIILE DE SPECIALITATE NR. 1, 2 SI 3 

                         
AVIZAT, 

     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                       Benia Alexandra Aveluta 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
 

                                               Nr. 7100/03.05.2022 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării 
și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-

SCIM”, www.e-scim.ro 
 
 

 
        Având în vedere: 
- prevederile art. 136 alin. (1), alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

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

completările ulterioare; 
- art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 
- Legea 53/2003 - Codului muncii cu completările şi modificările ulterioare; 
- Legea nr. 134/2010 - Codului de procedură civilă cu completările şi modificările ulterioare 
- Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul comun nr. 232/2477/2010 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 

- art. 2 din Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018, privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, emis de SGG 

- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

- Statutului Asociației Comunelor din România, precum și de cele ale Statutului Filialei Județene 
Brașov  a Asociației Comunelor din România; 

- Hotararea Consiliului Local nr. 51/ 10.12.2019 privind aderarea Comunei Budila la Asociaţia 
Comunelor din România, 
    La elaborarea proiectului de hotarare s-a avut in vedere si adresa de la MDRAP  nr. 24005/2015. 

Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie, cu precădere,  necesitatea aducerii la 
îndeplinire a prevederilor legale, respectiv organizarea activităţii pentru asigurarea suportului IT în 
vederea dezvoltării și gestionării SCIM, conform OSGG 600/2018. 
          Dat fiind faptul că în structura funcţională nu putem cuprinde personalul de specialitate pentru  
 
 
 
 
 



 
 
realizarea acestei activităţi 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, vă propun sa analizati proiectul hotărârii, prevăzut ca anexă la prezentul referat de 
aprobare. 

 

 
PRIMAR, 

MARSAVELA IRIMIA 
 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1, nr. 2 si nr. 3 
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA

 



 

Raport de specialitate 
 

privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea 
dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul 

platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro 
 

 
 
        Având în vedere: 
- prevederile art. 136 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare,  
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 

80, art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

- Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și 
ratificată prin Legea nr. 199/1997;   

- art. 88, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), coroborate cu alin. (9) lit. c), precum și pe cele ale 
art. 155 alin. (1) lit. c) combinat cu alin. (5) din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

- art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 
- Legea 53/2003 - Codului muncii cu completările şi modificările ulterioare; 
- Legea nr. 134/2010 - Codului de procedură civilă cu completările şi modificările ulterioare 
- Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Ordinul comun nr. 232/2477/2010 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 

- art. 2 din Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018, privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, emis de SGG 

- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- Statutului Asociației Comunelor din România, precum și de cele ale Statutului Filialei 
Județene Brașov  a Asociației Comunelor din România; 

- Hotararea Consiliului Local nr. 51/ 10.12.2019 privind aderarea Comunei Budila la 
Asociaţia Comunelor din România, 



 
 

Este necesara aducerea la îndeplinire a prevederilor Ordinului nr. 600/2018 al SGG, 
privind implementarea SCIM. 
            În urma analizei efectuate s-a convenit că cea mai economică, eficientă şi eficace formă 
o reprezintă constituirea unui compartiment (1 angajat) la nivelul Filialei Judeţene Braşov a 
Asociaţiei Comunelor din România, având ca scop facilitarea asigurării 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 Budila nu putem cuprinde 
personalul de specialitate pentru realizarea acestei activităţi 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, vă propun 
proiectul hotărârii, prevăzut ca anexă la prezentul referat de aprobare. 

Faţă de cele de mai sus, ţinând seama de importanţa sa, vă rog să analizaţi şi să hotărâţi 
asupra proiectului Hotărârii Consiliului Local privind însuşirea Acordului de cooperare pentru 
asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern 
Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro. 
 

 
 
 

INTOCMIT, 
        SECRETAR GENERAL, 

        BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


