
                Ministerul Finanţelor Publice 

                Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern 

Bd. Libertăţii Nr. 12, 
Sector 5, Bucureşti 
Tel: 021 319.98.97 
Fax: 021 319.96.50 

   Nr 371.413/13.12.2016 

Către ENTITĂȚILE  PUBLICE LOCALE 
în atenţia structurii de audit public intern 

Ref: Structura raportului privind activitatea de audit public intern pe anul 2016 pentru 
entităţile publice locale care au exercitat funcţia de audit intern în alt mod decât prin 
sistemul de cooperare 

 

Stimată(e) Doamnă / Domn, 

în vederea elaborării Raportului privind activitatea de audit public intern pe anul 2016, 
în conformitate cu prevederile articolului 8, litera g) din Legea nr. 672/2002 privind 
auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să 
organizaţi sistemul de raportare a activităţii de audit intern desfăşurată în cadrul entităţii 
publice locale, inclusiv la nivelul entităţilor subordonate, aflate în coordonare sau sub 
autoritatea acesteia şi să asiguraţi transmiterea raportului de activitate până la data de 
31 ianuarie 2017 la Administraţia Finanţelor Publice a judeţului sau la Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) din a cărei arie faceţi parte. 

Structura minimală a Raportului privind activitatea de audit public intern pe anul 2016, 
inclusiv a anexele acestuia, sunt publicate pe pagina de internet a MFP, respectiv 
www.mfinante.ro, secţiunea UCAAPI / Raportări, de unde vor putea fi accesate. 

Raportul anual privind activitatea de audit public intern, care va include şi informaţii 
prelucrate cu privire la activitatea de audit public intern de la nivelul entităţilor 
subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, avizat de şeful structurii de audit 
public intern şi aprobat de conducătorul entităţii publice locale se va transmite la 
instituţiile menţionate mai sus, însoţit de situaţiile prezentate în anexe. Comunicarea se 
va face pe suport de hârtie precum şi în format electronic editabil, la adresele care se 
vor agrea cu conducătorii structurilor de audit intern de la nivelul DGRFP din a cărui 
arie faceţi parte. 

De asemenea, vă rugăm să aveţi în vedere reglementările legale referitoare la protecţia 
datelor clasificate, având în vedere că acest raport este public. 

 

Cu deosebită considerație 

Marioara Diaconescu   

 
Director 


