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ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
.............................................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

HOTĂRÎRE
privind aprobarea incheierii unui acord de cooperare pentru organizarea
si exercitarea functiei de audit intern
Consliul Local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi, întrunit în ședința
ordinară din data de 24 Iulie 2018;
Avînd în vedere;
- Rapoartul viceprimarului comunei ,înregistrat sub nr.3037/25.06.2018;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administratia publică;
- Prevederile art.13 din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006,
modificarile si completarile ulterioare,
- Prevederile art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr.1086/2013, pentru aprobarea Normelor generale privind
exercitarea aactivitatii de audit public intern;
- HG nr.1183/2012, pentru aprobarea Normelor privind sistemul de
cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern;
- Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului
finatelor publice nr.232/2477/2010, privind aprobarea modelului cadru
al Acordului de cooperare pentru organizarea si exerciatrea unor
activitati in scopul realizarii unor atributii stabilite prin lege
autoritatilor administratiei publice locale;
- Procesele verbale de ședință ale comisiilor de specialitate
- HCL Ulmeni nr.17/2018, privind alegerea presedintelui de sedinta;
- Rapotul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina înregistrat sub
nr.3595/24.07.2018;
- Prevederile art.11 alin.(4) si art.36 alin. (2) lit. (e) şi alin.(7) lit. a) si c)în
temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE;
Art.1.Se aprobă încheierea unui acord de cooperare pentru
organizarea si exercitarea functiei de audit intern intre Filiala Judeteana
Calarasi a Asociatiei Comunelor din Romania , in calitate de structura
asociativa organizatoare si Comuna Ulmeni , in calitate de participanta la
acordul de cooperare.
Art.2.Obligatiile financiare rezultate din Acorduul de cooperare
prevazut la art. (1), pe intreaga durata de existenta a acestuia , se suporta
din bugetele locale ale entitatilor publice partenere , semnatare ale

Acordului de cooperare.
Art.3.Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesaţi,
prezenta hotarare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Iulian Mugurel MIRCEA
Contrasemnează,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU
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