JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.28
din I 1 .07.2019
privind incetarea Acordului de cooperare pentru organizarea qi exercitarea func{iei de audit
intern incheiat la 10.08.2016 intre Primiria Comunei Albeqti in calitate de entitate publici
locali organizatoare qi Primlria Comunei Nadeq in calitate de entitate publicl localS

participantl

Consiliul Local al comunei Albegti,
Analizdnd:
- proiectul de hotirdre qi expunerea de motive cu nr.55l8/03.07.2019 a Primarului comunei
Albegti, impreund cu raportul de specialitate nr.5519103.07.2019 intocmit de secretarul comunei
Albeqti;
-adresa nr.430.029121.01.2019 a Ministerului Finantelor Publice - Unitatea Centrald de
Armonizare pentru Auditul Public Intern;
finind cont de Hotdr6rea Consiliului Local al Comunei Albegti nr.10 din 28.07.2016 qi
Hotlrdrea Consiliului Local al Comunei Nadeq nr.46 din 26.05.2016 prin care s-a aprobat incheierea
Acordului de cooperare pentru organizarea qi exercitarea funcliei de audit intern intre Primaria
Comunei AlbeEti qi Primdria ComuneiNadeg;
Ludnd in considerare prevederile Hotdrdrii Guvernului Romdniei nr.ll83l20l2 pentru
aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcfiei de audit public intern;
V[zdnd avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Albegti cu
nr.5828, 5829 9i 5830/1 1.07.2019.
Av6nd in vedere prevederile:
- art.7, pct.l din OUG nr.l9l20l7 privind modificarea Legii nr.67212002 privind auditul
intern, republicat5, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- art.l29 alin.2,lit.a), alin.3 Iit.c) gi lit.e) din ouG nr.57 /2019 privind codul Administrativ,
in temeiul prevederilor art.l39 gi art.l96, alineat (l), litera a) din OUG nr. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ.

norAnA5rn:
Art.l.

Se aprobl incetarea Acordului de cooperare pentru organizarea gi exercitarea funcfiei de

audit intern incheiat la 10.08.2016 intre Primlria Comunei Albegti in calitate de entitate publicd
local[ organizatoare gi Primdria ComuneiNadeg in calitate de entitate publicd locali participanta.
Art.2.De indeplinirea prezentei hotlrdri rlspunde Primarul comunei Albegti gi Compartimentul
Audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Albegti.

Art.3. Prin grija secretarului comunei Albegti prezenta hot6r0re se comunicf,, in termenul
prevdzut de lege, Instituliei Prefectului - judelul Mureq, Primarului comunei Albegti, Primdriei
Comunei Nadeq, Unitdtii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul
Ministerului Finan{elor Publice, doamnei Iovan Maria- auditor intern in cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Albegti, gi se aduce la cunoqtin{d publicd prin afigare la sediul
Primdriei comunei Albegti qi pe site-ul propriu la adresa Wyy,9-o-r*nlr_naalbe_it|1q

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
TAMASI KAROLY

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR PURCARIU DANUT

