ROMANIA

JUDETUL plluRES coⅣ IuNA SAULIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.20
din 2l iunie 2019
privind aprobarea incheierii acordului de
cooperare pentru organizarea si exercitarea
activitatii de audit public intern

ordinara de lucru in data
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comunei Saulia,

judetul Mures, intrunit in sedinta
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intern, cu modificarile si completarile ulterioare,
cele ale rrcn
rc3/zll2pentru aprobarea
Normelor privind sjlgmul de cooperare pentru
asigurarea functiei de audit public intern,
ale
ordinului comun al MAI si MFP nr.2z2/z+lll20fip.irinJ
uprobarea modelului cadru al
acordului de cooperare pentru organizareasi exereitarea
unor activitati in scopul realizarii unor
atributii stabilite prin Legea administratieipublice
to.ui",..i. ale art.35 alin.o oin Legea
nr'273/2006 privind-finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale
att'942 si urmatoarel-e din codul civil, referitoare
la contracte si conventii , ale art.7 alin.13 din
Legea nt'5-2/2003 privind transparent a decizionata
in administratia publica, cu modificarile si

*.r

completarile ulterioare
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hotaraste
Art'1 se aproba incheierea^acordului pentru organizareasi
exercitarea activitatii
intern, potrivit anexei care face parte integranta
din prezenta

de

auditpublic

hotarare.

Art'2 obligatiile financiare rezultate din Acordul
de cooperar e prevazutla art.l, pe intrega
durata
de existenta a acestuia,
se suporta din bugetul rocal ar comunei saulia.

Art'3 se imputerniceste primarul comunei saulia, cu
extinderea prezentului acord pentru toate
functiile de specialitate necesare comunei.

Art'4

Prezenta hotarare se va duce la indeplinire de catre
primarul comunei Saulia.

Arr'5 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza
aplicabilitatea prevederile
Hotararii Consiliului Local Sauli a nr.47 124.1 1,2017.

Art'6
prezentei hotarari vor fi comunicate primarului
.Prevederile
comunei, compartimentului
contabilitate al Primariei Saulia, Institutiei Prefectuluiludetului
Mures, A.D.L Campia
Transilvaniei si aduse Ia cunostinta locuitorilor comunei
prin afisaj l;;;itrl p;t*rri"i Saulia,
respectiv publicare pe pagina de internet
www.saulia.ro.

Presedinte de sedinta,
Urzica Sanda-Doina-
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Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru_
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rul comunei,
Ier-Ioan

