ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTARAREA NR. 34
privind aprobarea noului Acord de cooperare privind organizarea
şi exercitarea functiei de audit public intern
Consiliul Local al comunei Valea Lungă, intrunit in sedinta ordinara in data
de 27.04.2018;
Luand in dezbatere:
- proiectul de hotarare initiat de dl. Puşcă Vasile –Primarul comunei Valea Lungă;
- adresa cu nr. 383/11.04.2018 a Asociatiei comunelor Filiala Judeteana Alba si
Hotararea ACOR Alba cu nr. 5/22.03.2018 privind adoptarea noului Acord de
cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern;
- Raportul de specialitate cu nr. 1558/19.04.2018 al compartimentului contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lunga;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Având în vedere prevederile:
-Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata cu modificările şi
completările ulterioare;
-art. 11 alin. (4) si art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. a) si c) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
-art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
-art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.702/2005;
- Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor
publice nr. 232/2.477/2010 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 1183 /2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul
de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern ;
- HG nr. 1086/2013- Normele generale privind exercitarea activitatii de audit public
intern;
-Statutului Asociatiei Comunelor din România, precum si de cele ale Statutului
Filialei Judetene Alba a Asociatiei Comunelor din România;

- Hotărârii Consiliului Local nr. 78/2005 privind aderarea comunei Valea Lungă la
Asociaţia Comunelor din România,
Luând act de:
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) si
(2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6)
si alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA LUNGĂ adoptă prezenta
hotărâre:
Art.1. (1) Consiliul Local al comunei Valea Lunga aproba noul Acord de
cooperare privind organizarea şi exercitarea functiei de audit public intern, conform
anexei la prezenta hotarare.
(2) Intrarea in vigoare a prezentului Acord de cooperare va abroga toate
celelalte Acorduri/Acte aditionale la Acordul de cooperare incheiate anterior.
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei
Valea Lungă.
Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termen de 30 de zile de la
comunicare, conform prevederilor Legii nr. 554/2004 la instanta de contencios
administrativ.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Prefectului
Judeţului Alba şi Filialei Judeţene Alba a Asociaţiei Comunelor din România şi se
aduce la cunoştinţă publică .
Valea Lungă, 27.04.2018
Preşedinte de şedinţă
Velicea Vasile

Contrasemnează secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
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PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea noului Acord de cooperare privind organizarea
şi exercitarea functiei de audit public intern
Consiliul Local al comunei Valea Lungă, intrunit in sedinta ordinara in data
de 27.04.2018;
Luand in dezbatere:
- adresa cu nr. 383/11.04.2018 a Asociatiei comunelor Filiala Judeteana Alba si
Hotararea ACOR Alba cu nr. 5/22.03.2018 privind adoptarea noului Acord de
cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern;
- Raportul de specialitate cu nr. 1558/19.04.2018 al compartimentului contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lunga;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Având în vedere prevederile:
-Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata cu modificările şi
completările ulterioare;
-art. 11 alin. (4) si art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. a) si c) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
-art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
-art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.702/2005;
- Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor
publice nr. 232/2.477/2010 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 1183 /2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul
de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern ;
- HG nr. 1086/2013- Normele generale privind exercitarea activitatii de audit public
intern;
-Statutului Asociatiei Comunelor din România, precum si de cele ale Statutului
Filialei Judetene Alba a Asociatiei Comunelor din România;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 78/2005 privind aderarea comunei Valea Lungă la
Asociaţia Comunelor din România,
Luând act de:

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) si
(2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6)
si alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA LUNGĂ adoptă prezenta
hotărâre:
Art.1. (1) Consiliul Local al comunei Valea Lunga aproba noul Acord de
cooperare privind organizarea şi exercitarea functiei de audit public intern, conform
anexei la prezenta hotarare.
(2) Intrarea in vigoare a prezentului Acord de cooperare va abroga toate
celelalte Acorduri/Acte aditionale la Acordul de cooperare incheiate anterior.
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei
Valea Lungă.
Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termen de 30 de zile de la
comunicare, conform prevederilor Legii nr. 554/2004 la instanta de contencios
administrativ.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Prefectului
Judeţului Alba şi Filialei Judeţene Alba a Asociaţiei Comunelor din România şi se
aduce la cunoştinţă publică .
Valea Lungă, 19.04.2018

Initiator-primar
Pusca Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

