ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA

HOTARAREA NR.43l2018
pľivind apľobaľea contľibuţiei Comunei MOSNA pentľu funcţionaľea compaľtimentului de
audit inteľn, înfiinţatîncadľul Filialei Judeţene Sibiu a Asociaţiei Comuneloľ din România

Consiliul local al comunei Mosna, judeţul Sibiu, întrunitînşedinţă oľdinară din data de. 30

august 2018;

Analizand expuneľea de motive si Raportul cu nĺ.3306l24.08.2018 intocmit de d.na secretar la
pľoiectul de hotaraľe initiat de dl.pľimar ,pľin caľe Se propune apľobarea contribuţiei Comunei
MOSNA pentru funcţionaľea compartimentului de audit intern' înfiinţatîncadrul Filialei Judeţene
Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România;
Yazand avizul favoľabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mosna;
Având in vedere:
-Hotăľârea Consiliului LocalMosna ,nĺ.I2 din data deŻ8.02.2006 pľin care s-a aprobat adetarca
comunei Mosna la Asociaţia Comunelor din România;
- Decizia nľ. 3 a Consiliului Director al Filialei Judeţene Sibiu a Asociaçiei comuneloľ din România
prin care s-a apľobat contribuţia pentru funcţionaľea compartimentului de audit intern, pentľu
comrrnele semnataĺe a Acordului de cooperaľe privind otgarĺzarea şi exercitarea activită1ii de audit
public intem;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 27312006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulteľioare;
In temeiul art.36 alin. (1), (2) lit. ''e'', alin. (7) lit. "a", aÎÍ.45alin. (2), att. 115 alin.
(1) lit. ''b'', din Legea administľaţiei publice locale nt.21512001, republicatá, cu modif,rcările
şi completările ulteľioare;

HoTĂRĂŞTE:
Aľt.1 - Aprobă alocarea sumei de 1300 lei/lună din bugetul local al Comrrnei Mosna,
reprezentând contľibuţia pentru funcţionarea compaľtimentului de audit intern, înfiinţatîncadrul
Filialei Judeţene Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România, încontulrľ.Ro59 CECE SB05 3ORo
N098 9099, deschis |a CEC BANK Cisnadie CIF 3I2I472l, titulaľ cont Filiala Judeteana Sibiu

Asociatiei Comunelor din Romania.
Art.2.-Prevederi1e prezentei hotaľaľi vor fi duse la indepliniľe de dl.pľimaľ impreuna cu
compaľtimentul financiaľ contabil,impozite si taxę din cadrul Primaľiei Comunei Mosna.
Aľt.3-Pľezenta se aduce la cunoştinţa persoaneloľ f,rzice şi juridice interesate, prin grija
secľetarului comunei Moşna.
Adoptat înMoşna la data de 30.08.2018
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