ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEȚUL IALOMIŢA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea primarului comunei Grindu să reprezinte UAT Grindu în
Adunarea Reprezentanților semnatari ai Acordului de cooperare pentru exercitarea funcției de
audit public intern, din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița
Nr.12 din 14.04.2021.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomița,
În conformitate cu :
- prevederile art.11, lit.” b “ din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare
pentru asigurarea funcției de audit public intern;
- prevederile H.G.nr.1086/2013 privind Normele generale privind exercitarea activității de
audit public intern;
- prevederile Ordinului 232/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de
cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite
prin lege autorităţilor administraţiei publice locale;
Analizând :
- prevederile H.C.L. nr.19 din 26 iunie 2017 privind aprobarea asocierii UAT Grindu cu
Județul Ialomița și unele unități administrativ-teritoriale din județ în vederea constituirii Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;
- rezultatul alegerilor locale din data de 27.09.2020;
Având în vedere :
- referatul de aprobare nr.828 din 14.04.2021 întocmit de primarul comunei Grindu;
- raportul nr.829 din 14.04.2021 al compartimentului de specialitate;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.__, nr.__ și nr.__din___________;
- avizul de legalitate nr.12 din 14.04.2021 emis de secretarul general al comunei Grindu;
În temeiul art.89 - 91, art.92, alin.(2), lit.” c “, art.129, alin.(1) - (2), lit.” e “, alin. (9),
lit.” a “, art.132, alin.(1), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Comuna Grindu va fi reprezentată în Adunarea Reprezentanților semnatari ai
Acordului de cooperare pentru exercitarea funcției de audit public intern, din cadrul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, de către domnul __________________________.
Art.2. Secretarul general al comunei Grindu va comunica hotărârea primarului comunei
Grindu, Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi adusă la
cunoştinţă publică prin afișare la sediul Primariei comunei Grindu şi pe site-ul www.grindu.ro.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Trîmbițașu Marian
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HOTĂRÂRE
privind desemnarea primarului comunei Grindu să reprezinte UAT Grindu în
Adunarea Reprezentanților semnatari ai Acordului de cooperare pentru exercitarea funcției de audit
public intern, din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomița,
În conformitate cu :
- prevederile art.11, lit.” b “ din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare
pentru asigurarea funcției de audit public intern;
- prevederile H.G.nr.1086/2013 privind Normele generale privind exercitarea activității de audit
public intern;
- prevederile Ordinului 232/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare
pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege
autorităţilor administraţiei publice locale;
Analizând :
- prevederile H.C.L. nr.19 din 26 iunie 2017 privind aprobarea asocierii UAT Grindu cu Județul
Ialomița și unele unități administrativ-teritoriale din județ în vederea constituirii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;
- rezultatul alegerilor locale din data de 27.09.2020;
Având în vedere :
- referatul de aprobare nr.828 din 14.04.2021 întocmit de primarul comunei Grindu;
- raportul nr.829 din 14.04.2021 al compartimentului de specialitate;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.25, nr.25 și nr.28 din 15.04.2021;
- avizul de legalitate nr.12 din 14.04.2021 emis de secretarul general al comunei Grindu;
În temeiul art.89 - 91, art.92, alin.(2), lit.” c “, art.129, alin.(1) - (2), lit.” e “, alin. (9),
lit.” a
“, art.132, alin.(1), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Comuna Grindu va fi reprezentată în Adunarea Reprezentanților semnatari ai Acordului
de cooperare pentru exercitarea funcției de audit public intern, din cadrul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomița, de către domnul Trîmbițașu Marian, primarul comunei Grindu.
Art.2. Secretarul general al comunei Grindu va comunica hotărârea primarului comunei
Grindu, Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi adusă la cunoştinţă
publică prin afișare la sediul Primariei comunei Grindu şi pe site-ul www.grindu.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anghel Mihai Ionuț

Nr.14.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 21.04.2021.

Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora
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