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PROIECT DE HOTĂRÂRE
                                                   Nr.312/04.02.2019
privind însu irea modelului cadru al Acordului de cooperare privind organizarea i exercitareaș ș

func iei de audit internț
        Primarul comunei  Rus, 

Având în vedere :
-expunerea de motive a primarului nr.311/04.02.2019 ;
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Rus;
- Proiectul de HCL  nr. 168 din 18.01.2019, privind aderarea UAT-ului Comuna Rus la Asocia ia deț
Dezvoltare Intercomunitară „Valea Barcăului”.
  -  prevederile  Legii  nr.  672/2002  privind  auditul  public  intern,  republicată,  cu  modificările
ulterioare;
 -  prevederile  art.13 din Legea-cadru nr. 195/2006  privind  descentralizarea,  cu completările  iș
modificările ulterioare ;
  - prevederile art.35 din Legea nr. 273/2006 privind Legea finanţelor publice locale, cu modificările
i completările ulterioare ;ș

  -Hotărârea Guvernului nr.1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale 
privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
  - Hotărârea Guvernului nr.1183/2012  pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare
pentru asigurarea funcţiei de audit public intern;
   -prevederile art. 11 i art. 36, alin.(7), lit.(a) i (c) , din Legea nr.215/2001 privind administraţiaș ș
publică locală, republicată , cu modificările ulterioare ;
 În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările i completările ulterioare;ș

PROPUN:
Art.1.Se însu e te modelul cadru al ș ș Acordului de cooperare privind organizarea i ș

exercitarea func iei de audit internț , potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Obliga iile financiare rezultate din ț Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), pe 

întreaga durată de existen ă a acestuia se suportă din bugetul local al comunei Rus.ț
Art.3. Se împuternice te dl. ș Pintea Alexandru având func ia de primar, să reprezinte comunaț

Rus  în Acordul de cooperare.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Rus .
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei , către :

-Institutia Prefectului - Judeţul Sălaj;
-Primarul comunei Rus;
-Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară ț “Valea Barcăului”;
-aducerea la cunostinta publică prin afi are i postare pe site: ș ș www.comunarus.ro 
-Dosar hotărâri i Dosar edin ă C.L.ș ș ț

INI IATOR,Ț                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
PRIMAR        SECRETARUL COMUNEI,
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