
RO MANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

PROIECT DE HOTARARE NR. f~ . 
PRIVITOR LA: Aderarea Comunei Otesani, jude ful Vâlcea la serviciul de audit puhlic 

intern din cadrul Filialei Judeţene Vâlcea a Asociafiei Comunelor din România. 

Consiliul local al comunei Otesani, jude tul Va/cea, Întrunit in sedinta,ordinara,publica, pe 
data de ,la care participa un numar de __ consilieri, din totalul de 11 consilieri in 
functie ai Consiliului local; 

Vazand ca prin votul majorNatii a fost ales presedinte de sedinta d-l 
consilier ... „. „. „. „. „ . „. „. „„ ales in sedinta de consiliu din data de „. „. „. „. „. ; 

Luand in dezbatere: 
-referatul de aprobare, inregistrat la nr. din si proiectul de ho/arare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea.primarul comunei,cu privire la aderarea Comunei 
Otesani, judeţul Vâlcea la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Judeţene Vâlcea a 
Asociafiei Comunelor din România. 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani. jude/ul 
Valcea, inregistrat la nr. din ____ _ 

- Avizul Comisiei Administra/ie Publica Juridica, inregislra/ la nr. __ din ___ si 
Avizul Comisiei Jnvatamant, Cultura. Protectie Sociala, înregistrat la nr. __ _ 

din _ _ ___ ,prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare informa si continu111l 

initiat de primar; 
Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare,intocmil de 

secretarul general al comunei, Înregistrat la nr. din ____ _ 
Văzând că s-au respectat principiile transparentei în procesul de elaborare a proiectelor 

actelor normative conform Legii nr. 5212003 privind transparenfa decizională În administra{ia 

publică; 

În conformitate cu prevederile : 
a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi 

ratificată prin Legea nr.19911997; 

b) Art. I 2, alin (5) al Legii nr. 67212002 privind auditul public intern, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

c) Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul Ministruluifinanfelor 
publice nr. 25212004; 

d) Art. 2-1 şi art. 35 alin. (6) din Legea nr. 27 3/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

e) Titlului li, Cap 1 „ Contractul " din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, 
cu mod(ficările şi completările ulterioare: 



f) Art. 86 alin {l), art. 89 alin (3) , art. 129 alin(/) şi (1-1) , art. 136 şi art. 1-10 alin (1) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare; 

g) Legii nr. 5312003 privind Codul muncii, cu mod[ficările şi completările ulterioare, 
Titlul!; 

h) Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale statutului Filialei 
Judeţene Vâlcea a Asociaţiei comunelor din România; 

i) Hotărârea Consiliului Local nr. I privind aderarea comunei 
Otesani,judeful Vâlcea la Asociaţia Comunelor din România; 

In temeiul art.139. alin.(/). si art.196. alin.(/). lit.(a) . din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ.cu modificarile si completarile ulterioare. cu 
un nu mar de ...... voturi "pentru ", .... . voturi " impotriva ", ... ... voturi " ablineri " din totalul de ... .... . 
voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HO TARARE 

Art.1.(1) -Se aprobă aderarea Comunei Otesani, judeţul Vâlcea la serviciul de audit 
public intern din cadrul Filialei Judeţene Vâlcea a Asociaţie i Comunelor din România, începând 
cu data de Ol ianuarie 2023, însuşind prevederile Statutului acesteia si Regulamentului de 
organizare sifuncfionare a compartimentului de audit public intern. 

(2)-Se aprobă participarea funcţionarilor publici/personalului contractual din cadrul 
Primăriei comunei Otesani, judeţul Vâlcea şi al inst ituţiilor/serviciilor publice de interes local. la 
constituirea Corpurilor profesionale ale Asociaţie i Comunelor din România. 

Art.2.-Reprezentarea Comunei Otesani, judeţul Vâlcea În cadrul Asociaţiei Comunelor din 
România, precum şi În cel al Filialei Judefene Vâlcea a Asociaţie i Comunelor din România, se 
asigură de către primarul comunei sau de către Împuternicitul acestuia, numai pe baza unui 
mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziţia primarului comunei. 

Art.3.- Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare sau de aderare la 

Asociaţia Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei Otesanijudetul 
Vâlcea. 

Art.4.- Cu data de O I ianuarie 2023, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local 

al comunei Otesani nr. I privind aderarea comunei Otesani la serviciul de 
audit public intern din cadrul Filialei Judeţene Sibiu a Asocia/ iei Comunelor din România. 

Art.5. - Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
prin intermediul Compartimentului contab ilitate şi Compartimentului .Juridic,resurse umane si 
relatii cu publicul, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
Instituţie i Prefectului - jude/ul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei Otesani, compartimentelor responsabile cu punerea în executare, Filialei Judeţene 
Vâlcea a Asocia/iei Comunelor din România, şi aducerea la cunoşlinfă publică prin afişare la 
sediul Consiliului Local şi pe pagina de internet www.otesani.ro. 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Mircea OPRISOR. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

Elena-Eliodora BONDOC. 


