ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI
HOTĂRÂREA nr. 73 din 26.11.2021
privind aprobarea cotizației pentru activitatea de Audit Public Intern către
ACOR Buzău la care comuna Valea Râmnicului este membru asociat, începând
cu anul 2022
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău;
Având în vedere :
 referatul de aprobare al Primarului comunei Valea Râmnicului înregistrat la
nr.9375 din 19.11.2021;
 raportul de avizare al inspectorului contabil Iordăchescu Viorica înregistrat la
nr.9376 din 19.11.2021;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local înregistrat la
nr.9377 din 19.11.2021;
 prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr. 38 din 24.11.2016 privind aprobarea
Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public
intern;
 prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr. 17 din 13.04.2021 privind aprobarea
bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021;
 prevederile art.22 alin.1 și art.23 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art.22 alin.1 din Legea nr.500/2002 privind privind finanţele publice,
cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 129 alin. 2 lit.e, alin.4 lit.a și alin. 7 lit.s din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul Administrativ ;
 În temeiul art. 139 alin.3 lit.a, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4
și alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.Se aprobă alocarea din bugetul local a cotizației pentru activitatea de Audit
Public Intern către ACOR Buzău la care comuna Valea Râmnicului este membru asociat,
începând cu anul 2022, în cuantum de 1.100 lei/ lună, respectiv 13.200 lei /an.
Art.2.Primarul comunei Valea Râmnicului împreună cu inspectorul contabil, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Art.3.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica
prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.
26.11.2021

VALEA RÂMNICULUI

Preşedinte de şedință,
Moise Florin - Grigore

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Şerbu Ionuţ

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului în ședința
ordinară din 26.11.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.3 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, din numărul
total de 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință.
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