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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 ordinara, în data de 27.05.2022, 
 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 7100/03.05.2022 si raportul de 
specialitate al secretarului general, nr. 7101/03.05.2022 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. 
 

Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 13 consilieri locali din numarul 
total de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 13 voturi pentru. 
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