HOTĂRÂREA NR. 6
din 7.10.2016
privind stabilirea cotizatiei anuale pentru acord cooperare activitate audit
incepand cu anul 2017 in urma aprobarii in sedinta extraordinara a Filialei
Județene Buzau a Asociației Comunelor din România din data de mai sus

În temeiul prevederilor art. 23-24 și art. 28 alin. (2) din Statutul-cadru al Filialei Județene Buzău a Asociației Comunelo
România, anexă la Hotărârea Adunării generale a A.Co.R. nr. 3 din 3 august 2009,a art. 24 alin. (11)–(13) din Legea nr. 273 /
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum si Nerespectarea obligatiilor de audit p
intern ce constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei, conform art. 23 din Legea nr.672/2
republicata in 2011 (11)
Instituțiile publice locale, inclusiv cele prevăzute la art. 54 alin. (7), precum și cele care nu dispun de resurse
financiare suficiente pentru asigurarea integrală a cheltuielilor secțiunii de funcționare cooperează pentru
organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților
administrației publice locale, cu precădere în domeniile ce privesc activitățile de control, audit, inspecție,
pe principii de eficiență, eficacitate și economicitate, la nivelul structurilor județene cu personalitate
juridică2 ale structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale recunoscute ca fi
ind de utilitate publică3 sau prin asociații de dezvoltare intercomunitară înființate potrivit legii.
Tinând cont de Dispoziția președintelui Asociației Comunelor din România nr. 45 din 19 sept 2016 privind
convocarea Adunării generale a Filialei Județene Buzău.a Asociației Comunelor din România pentru alegerea
Consiliului director și a cenzorului acesteia, luând în considerare necesitatea de organizare a alegerilor pentru
Consiliul director și a cenzorului Filialei Județene Buzău a Asociației Comunelor din România, pentru mandatul
2016-2020,precum si aprobarea punctelor din ordinea de zi
ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI JUDEȚENE BUZAU A ASOCIAŢIEI
COMUNELOR DIN ROMÂNIA, întrunită statutar, în sesiune extraordinara, în 7.10.2016,
adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – 1. Se aproba modificarea incepand cu 1 ianuarie 2017 a sumei reprezentand
cota-parte platita de catre UAT-urile membre a asociatiei semnatare a Acordului de cooperare
pentru activitatea de audit la 570 lei/luna;
2. Achitarea cotei-parti lunare se va efectua pana la data de 25 ale fiecarei luni.
Art. 2. - Prezenta hotărâre, prin grija președintelui Filialei Județene Buzău a Asociației
Comunelor din România:
a) se aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet a Filialei
Județene Buzău a Asociației Comunelor din România;
PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE BUZAU A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN
ROMÂNIA
Ec MARIAN MUSAT,
PRIMARUL COMUNEI VALEA SALCIEI

