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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.58 

Privind: aprobarea contribuției Comunei Păușești pentru susținerea și 

funcționarea Serviciului de audit public intern din cadrul 

 Filialei Județene Vâlcea a A.Co.R. 
 

Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 12.10.2022, la care participă un număr de 10 consilieri din 

totalul de 11 consilieri în funcţie; 

Luând în dezbatere: 

           - proiectul de hotărâre; 

           - referatul de aprobare al primarului comunei Păușești, înregistrat sub 

nr.6349/06.10.2022, prin care se propune  aprobarea contribuției Comunei 

Păușești pentru susținerea și funcționarea Serviciului de audit public intern din 

cadrul Filialei Județene Vâlcea a A.Co.R.; 

   - raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Păuşeşti, 

înregistrat sub nr.6350/06.10.2022; 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei Păușești, înregistrat sub nr.6453/06.10.2022 

          - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

        Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997; 

b) Art. 24 și art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

c) Art. 86 alin (1), art. 89 alin (3), art. 129 alin (1) și (14), art. 136 și art. 140 

alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

d) Statutului Asociației Comunelor din România, precum și de cele ale 

statutului Filialei Județene Vâlcea a Asociației comunelor din România; 

e) Hotărârii Consiliului LocalPăușești nr. 57/12.10.2022  privind aderarea 

comunei la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene 

Vâlcea a ACoR; 

f) Hotărârii Consiliului Local Păușești nr. 57/12.10.2022  privind aderarea 

comunei la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene 

Vâlcea a ACoR; 



g) Hotărârea nr. 16/01.10.20220 a Adunării Generale a Filialei Județene 

Vâlcea a Asociației comunelor din România prin care s-a aprobat 

contribuția lunară pentru susținerea și funcționarea Serviciului de audit 

public intern; 

     În temeiul, art.139, alin (1) coroborat cu prevederile 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Păușești 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1700 lei/lună din bugetul local al 

Comunei Păușești, reprezentând contribuția pentru susținerea și funcționarea 

Serviciului de audit intern din cadrul Filialei Județene Vâlcea a Asociației 

Comunelor din România.  

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează  compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Comunei Păușești  . 

Art. 3 Contribuția în valoare de 1700 lei se va achita lunar începând cu data 

de 01.01.2023 în contul Filialei Județene Vâlcea a A.Co.R. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Comunei 

Păușești pe site-ul www. comunapausesti-otasau.ro și se comunică, în mod 

obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut 

de lege: 

a. Primarului comunei 

b. Compartimentului financiar - contabil 

c. Instituției Prefectului - Județul Vâlcea 

d. Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România 

 

                                                                                     Păuşeşti : 06.10.2022 

 

               

              Iniţiator, 

             PRIMAR,               Contrasemnează pentru legalitate,      

           Cătălin AVAN                        SECRETAR GENERAL  

                     Daniela PĂLOIU 

 

 

 
 



 


