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CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.65/2006 
privind modificarea Hotărârii nr. 90/2003 privind organizarea şi funcţionarea auditului public 

intern în cadrul Consiliului judeţean Vaslui 
 

 având în vedere prevederile art. 9, lit. (a) şi (c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public 
intern şi ale pct. 3.1. din „Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern”, 
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 38/2003; 
 având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 34/2004 privind 
reorganizarea Centrului judeţean de conservare şi valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare Vaslui în 
Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui; 
 având în vedere prevederile Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea, şi funcţionarea 
Poliţiei Comunitare; 
 având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.112/2004 privind 
înfiinţarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului a judeţului Vaslui; 
 având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 119/2004 privind 
desfiinţarea Şcolii de învăţământ special Bogeşti, comuna Pogana; 

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 136/2004 privind 
înfiinţarea Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui; 

având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea 
activităţii de consultanţă agricolă; 

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 25/2006 privind încetarea 
activităţii Direcţiei judeţeane pentru protecţia plantelor Vaslui;  
 în temeiul prevederilor art. 104, alin (1), lit. „b” şi ale art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul judeţean Vaslui,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Articol unic. – Hotărârea nr. 90/2003 privind organizarea şi funcţionarea auditului public 
intern în cadrul Consiliului judeţean Vaslui,  se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 2 se modifică şi  va avea următorul cuprins: 
„Art. 2. – (1) Compartimentul de audit public intern va audita toate activităţile desfăşurate sau 

care sunt în responsabilitatea consiliului judeţean şi ale următoarelor instituţii aflate sub autoritatea sa: 
-Teatrul „V.I. Popa” Bârlad; 
-Muzeul „V. Pârvan” Bârlad; 
-Biblioteca „N.M. Spătarul” Vaslui; 
-Muzeul „Ştefan cel Mare” Vaslui; 
-Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui 
-Centrul de asistenţă medico-socială Ghermăneşti; 
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti; 
-Serviciul public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui. 
(2) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului a judeţului Vaslui îşi va organiza 

structură proprie de audit public intern, în subordinea directă a directorului acesteia. 
(3) Compartimentul de audit public intern va audita şi fondurile publice alocate din bugetul 

judeţean şi gestionate de: 
-Şcoala specială „Aurora” Vaslui; 



-Şcoala pentru surzi Vaslui; 
-Şcoala profesională „Sfânta. Ecaterina” Huşi; 
-Şcoala specială Negreşti; 
-Centrul militar judeţean Vaslui; 
-Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă Vaslui”. 

2. La articolul 3, alineatul (2)  se modifică şi  va avea următorul cuprins: 
„(2) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului a judeţului Vaslui, la care s-a 

hotărât înfiinţarea unei structuri proprii de audit public intern, va aplica metodologia prevăzută pentru 
consiliul judeţean”. 

3. Articolul 5 se modifică şi  va avea următorul cuprins: 
„Art. 5 – Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al 

Consiliului judeţean Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr. 19/2005, se modifică şi se completează în mod 
corespunzător, potrivit prezentei hotărâri”.  
 4. Articolul 6 se modifică şi  va avea următorul cuprins:  
 „Art. 6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul management 
resurse umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni şi Compartimentul de audit public intern din 
cadrul Consiliului judeţean Vaslui şi conducerea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului a judeţului Vaslui”. 

        Vaslui, 29 iunie 2006  
       

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                               Contrasemnează 
                                                                                                                       Secretarul general al judeţului Vaslui 
                                                    Gheorghe Stoica 
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