
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL :

JUDETUL VALCEA

HorARAnne NR. 38

Privitoare la:
insupirea Acordului de cooperare privind organizarea pi exercitaren
activitifii de audit public intern

Consiliul local al comunei Alunu, intrunit in qedinta ordinari din
data de 28.05.2019,Ia carc participlr un numdr de 13 consilieri locali din
totalul de 13 consilieri in funcfie;

Avdnd in vedere hotdrdrea Consiliului Local Alunu, judeful
Vdlcea, nr. 16106.03.2019, prin care d-na Bumbar Denisa-Maria a fost
aleasd preqedintele qedinlei pe o perioada de trei luni;

Avdnd in vedere:
- referatul compartimentului contabililate, intocmit de d-na

Ungureanu Eugenia, inregistrat sub nr. 5653 din 13.05.20T9" prin care
propune insugirea Acordului de cooperare privind arganizarca qi

exercitarea activitdlii de audit public intern,
- expunerea de motive inregistratd sub nr. 5654 din 13.05.2019,

intocmitd de primarul comunei Alunu, judelul VAlcea;
Avdnd in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul

Consiliului Local Alunu, jude{ul Vdlcea

tindnd seama de raportul de avrzare sub ,'bspectul legatitAtii a
proiectului de hotdrdre intocmit de secretarul comunei; , ,,' '

In conformitate cu prevederile Legii nr. 672|2AAT''privind auditul
public intern, cu modificdrile gi completdrile ulterioare; Codului privind
conduita auditorului intern, zprobat prin Ordinul Ministrului' finanlelor
publice nr. 25212004; art.l3 din Legea cadru a descentralizdrii nr.
19512006; art. 24 dinLegea nr.27312006 privind finan{ele publice locale,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare; prevederile Codului Civil,
republicatd, cu modificarile qi completdrile ulterioare; Statutul Asocialiei
Comunelor din Rom6nia, precum qi de cele ale statutului Filialei Judelene
Vdlcea a Asocialiei comunelor din Romdnia; art. 11 alin (4), art. 36 aIin.
I, alin (2) lit. ,,e", alin. (7) lit. trar? din Legea nr. 21512007, privind
administralia publica local5, republicatd cu modificarile qi completdrile
ulterioare,

in temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 21512001 privind
administralia publica lacall, republicatd cu modificbrile qi completdrile
ulterioare, cu un numir de 13 voturi pentru, adoptd urmdtoarea:



HOTARARE:

Art. 1. (1) Se insuqeqte modelul-cadru al Acordului de cooperare
privind organizarea qi exercitarea activitalii de audit public intern,
potrivit anexei carc face parte integrantd din prezenta hotdrAre.

(2) Obligaliile financiare rezultate din Acordul de cooperare
prevdzut la alin. (1) pe intreaga dwatd de existentd a acestuia, se suportd
din bugetul local al comunei Alunu.

Art. 2. Se desemneazd dl Birdruli Cristian, primarul comunei
Alunu, judeJul V61cea, pentru semnarea Acordului de cooperare privind
organizarea qi exercitarea activitd{ii de audit public intern.

Art. 3. Prezenta hotdrdre se va comunica: Instituliei Prefectului-
judeful Vdlcea, primarului comunei Alunu, Asocialiei Comunelor din
Romdnia - Filiala JudeleandYdlcea gi se aduce la cunogtin{I publicd prin
afiqare la sediul PrimSriei comunei Alunu gi site-ul www.alunu.ro.

Alunu la:
28.0s.2019

Preqedine de qedinfa,
Bumbar Denisa-Maria

Contrasemneazd,
p. Secretar.

lnsp. Daju Iulia-{aniela
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