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Filiala Județeană Mehedinți a Asociației Comunelor din România 
Adresă: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 18, Sat Breznița Ocol,  
Comuna Breznița Ocol, Județ Mehedinți 
CIF: 24999648 
Adresă web: www.acormehedinti.ro 
E-mail: contact@acormehedinti.ro 
Nr. 4 din 27.01.2023 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 27 ianuarie 2023, cu ocazia desfășurării  

ședinței Adunării reprezentanților parteneri în sistemul de cooperare pentru 
activitatea de audit public intern desfășurată în cadrul Compartimentului de Audit 

Public Intern înființat la nivelul Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R. 
 

La sesiunea Adunării generale a reprezentanților entităților partenere în sistemul de 
cooperare pentru activitatea de audit public intern au participat:  

1) membrii entităților partenere în Acordul de cooperare pentru activitatea de audit 
public intern desfășurată în cadrul Compartimentului de Audit Public Intern înființat la nivelul 
Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R., prevăzuți în anexa la prezentul proces-verbal; 

2) domnul Aladin-Gigi GEORGESCU, președintele Consiliului Județean Mehedinți; 

3) domnul Ștefan UDREA, președintele C.P.S.G.Co.R. Mehedinți; 

Domnul Cătălin DRĂGHICI, președintele Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R. 

prezintă participanților ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării reprezentanților parteneri 

în sistemul de cooperare pentru activitatea de audit public intern ce cuprinde următoarele 

puncte: 

 1.  Aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2022 privind activitatea de audit 

public intern desfășurată de Compartimentul de audit public intern din cadrul Filialei 

Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România; 

 2. Diverse. 
Nemaiexistând alte propuneri pentru ordinea de zi aceasta se supune la vot și este 

aprobată în unanimitate de către toți participanții.  

Se declară deschisă ședința trecându-se la discutarea primului punct de pe ordinea 

de zi. 
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 1.  Aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2022 privind activitatea de audit 

public intern desfășurată de Compartimentul de audit public intern din cadrul Filialei 

Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România; 

 Domnul Florin-Cosmin BĂLOI având funcția de Șef Compartiment în cadrul 

Compartimentului de audit public intern prezintă Raportului de activitate pentru anul 2022 

privind activitatea de audit public intern desfășurată la nivelul Unităților Administrativ 

Teritoriale membre ale acordului de cooperare din cadrul Compartimentului de Audit Public 

Intern înființat la nivelul Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R. 

 Se supune votului participanților Raportului de activitate pentru anul 2022 privind 

activitatea de audit public intern desfășurată la nivelul Unităților Administrativ Teritoriale 

membre ale acordului de cooperare din cadrul Compartimentului de Audit Public Intern 

înființat la nivelul Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R., acesta fiind aprobat în unanimitate 

de către participanți. 
 2. Diverse. 

Domnul Cătălin DRĂGHICI, președintele Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R. a 

reamintit tuturor participanților să achite cotizația lunară pentru organizarea și exercitarea 

funcției de audit public intern. 
Având în vedere că nu mai există alte probleme de discutat, Președintele Filialei 

Județene Mehedinți a A.Co.R., domnul Cătălin DRĂGHICI declară închisă ședința Adunării 

reprezentanților parteneri în sistemul de cooperare pentru activitatea de audit public intern. 

Procesul verbal este supus atenției participanților pentru verificarea conținutului.  

Se precizează că procesul verbal și hotărârile Adunării reprezentaților se vor afișa 

public pe pagina de internet a Filialei Județene Mehedinți a A.Co.R., în termen de 5 zile 

lucrătoare. 

Toți participanții sunt de acord cu conținutul acestuia, dându-și acordul ca prezentul 

proces verbal să fie redactat ulterior la calculator. 

Prezentul Proces verbal are un număr de 2(două) pagini și a fost redactat într-un 

singur exemplar. 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETAR, 
         

                     ..........................................                      ......................................... 
                            Cătălin DRĂGHICI                                 Florin-Cosmin BĂLOI              


