
    

                 JUDE UL BIHORȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHI LAZȘ

                                                   H O T Ă R Â R E
privind  modificarea   contribu iei  lunare  reprezentând  obliga ia  financiară  rezultată  dinț ț
func ionarea  compartimentului  de  audit  public  intern  la  nivelul  filialei  Bihor  a  Asocia ieiț ț
Comunelor din România

             Luând în dezbatere:
             -Expunerea  de  motive  cu  nr.734/14 februarie  2018  a  domnului  Kosztandi
Mihai,primarul comunei;
             -Hotărârea  Consiliului  local  nr.10  din 17 februarie  2017 privind aderarea  comunei
Chi laz  la  Asocia ia  Comunelor  din  Româniaș ț  i  Hotărârea  Consiliului  local  nr.12  din  17ș
februarie  2017  privind  însu irea  Acordului  de  cooperare  privind  organizarea  i  exercitareaș ș
activită ii de audit public intern;ț

    -Raportul  compartimentului  de  resort  cu  nr.735/14.02.2018 i  raportul  de avizare  alș
comisiei de spcialitate a consiliului local;
             Având în vedere:
                   -Hotărârea Guvernului nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de 
cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern;
              -Art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;

  -Legea  nr.672/2002  privind  auditul  public  intern,republicată,cu  modificările  iș
completările ulterioare,
               În temeiul dispozi iilor art.36 alin.(7),art.45 i ale art.115 alin.(1) lit.b)  ț ș  din Legea
nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,
               Consiliul local al comunei Chi laz,cu ș 12 voturi „pentru”   
                                               H O T Ă R Ă Ş T E:

               Art.1 -  Se aprobă contribu ia lunară  reprezentând obliga ia financiară rezultată dinț ț
func ionarea  compartimentului  de  audit  public  intern  la  nivelul  Asocia iei  Comunelor  dinț ț
România-filiala Bihor,al  cărui partener este i comuna Chi laz, la 900 lei/lunar,care se suportăș ș
integral din bugetul local
               Art.2 - Hotărârea se va duce la îndeplinire de către primarul comunei  Chi laz.ș
               Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică:
                         -primarului comunei;
                                 -Institu iei ț Prefectului - Judeţul Bihor;
                         -Filialei  Judeţene Bihor a Asociaţiei comunelor din România şi  se  aduce la
cunoştinţă publică prin publicare pe pagina oficială de internet a comunei.

               
                Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                  Gavril Demjen
                     
                   
                                                                                         Contrasemnează,
                                                                                              Secretar,
                                                                                            Ioan Tiriteu
Nr.5 din 28 februarie 2018.         




