
ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR.8. 
PRIVITOR LA: Aprobarea contribuţiei Comunei Otesani, pentru susţinerea şi funcţionarea 

compartimentului de audit public intern în cooperare cu Filiala Judeţeană Sibiu 
aA.Co.R. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta,ordinara,publica, pe data de 
23 ianuarie 2020, la care participa un numar de 11 consilieri, din totalul de 11 consilieri in functie ai 
Consiliului local; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Miuta Mircea, ales in 
sedinta de consiliu din data de 18 decembrie 20 19; 

Luand in dezbatere : 
-Referatul de aprobare, inregistrat la nr. 213 din 16 ianuarie 2020 si proiectul de hotarare prezentate 

de catre d-l Oprisor Mircea, Primarul comunei,cu privire la aprobarea contribuţiei Comunei 
\..-. Otesani,judetul Valcea, pentru susţinerea şi funcţionarea compartimentului de audit public intern în 

cooperare cu Filiala Judeţeană Sibiu a A.Co.R.; 
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul Va/cea, 

inregistrat la nr. 214 din 16 ianuarie 2020; 
-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.272 din 17 ianuarie 2020, Avizul 

Comisiei Buget - Finante, inregistrat la nr.273 din 17 ianuarie 2020 si Avizul Comisiei Invatamant, 
Cultura,Protectie Sociala, inregistrat la nr.274 din 17 ianuarie 2020, prin care se propune aprobarea 
proiectului de hotarare in forma si continutul initiat de primar; 

Vazand raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare,intocmit de secretarul 
general al comunei, inregistrat la nr.275 din 17 ianuarie 2020; 

Având in vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local Otesani nr.4 din 26 februarie 2009,prin care s-a aprobat aderarea comunei 

la Asociaţia Comunelor din România; 
- Hotărârea Consiliului Local Otesani nr.6 din 23 ianuarie 2020, prin care s-a aprobat aderarea comunei 
Otesani la Filiala Judeţeană Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România; 
-Decizia nr. 3/ 16.07.2019 a Adunării Generale a Filialei Judeţene Vâlcea a Asociaţiei comunelor din 

, România prin care s-a aprobat contribuţia lunară pentru susţinerea şi funcţionarea compartimentului de 
'-- audit public intern în cooperare cu Filiala Judeţeană Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România, pentru 

comunele semnatare a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public 
intern; 

În conformitate cu prevederile art. 24 şi art. 35 alin. (6) din Legea nr. 27312006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.86 alin.(l), art.89 alin.(3) , 129 alin. (1) şi alin. (14) , art.136, art. l39, art. 140 
alin. (1) , art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanţa de Urgenţă nr.5 712019 privind Codul 
administrativ, cu un numar de 11 voturi "pentru ", O voturi " impotriva", O voturi " abtineri" din totalul 
de 11 voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HOT ARA RE 
Art.J.- Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei/lună din bugetul local al Comunei Otesani, judetul 

Valcea, reprezentând contribuţia pentru susţinerea şi funcţionarea compartimentului de audit intern în 
cooperare cu Filiala Judeţeană Sibiu a A. Co.R. 

Art.2.- Primarul va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari , prin 
intermediul compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Otesani, judetul Va/cea. 



Art.3.- Contribuţia în valoare de 1500 lei se va achita lunar în contul Filialei Judeţene 
Sibiu a ACoR, până la data organizării activităţii de audit la nivelul Filialei Judeţene ACoR 
Vâlcea. 

Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Otesani, Compartimentului financiar-contabil, 
Filialei Judeţene Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România si Institutiei Prefectului Judetului Va/cea in 
vederea exercitarii controlului de legalitate. 
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CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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