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H O T Ă R Â R E A  NR. 11 

Din 21 martie 2019 

 

privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit intern 

 Consiliul local al comunei Nușfalău, întrunit în ședință  ordinară în data de 21 martie 2019; 
            Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Nușfalău; 

-raportul compartimentului de resort; 

-Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 21.11.2005, privind aderarea UAT-ului Nușfalău la Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Barcăului”. 

 

În baza prevederilor: 

    - art.11 și 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

    - Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare; 
    - art.13 din Legea-cadru nr. 195/2006  privind descentralizarea, cu completările și modificările ulterioare ,; 
    - art.35 din Legea nr. 273/2006 privind Legea finanţelor publice locale, cu modificările și completările ul-

terioare ; 

    -Hotărârii Guvernului nr.1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exerci-

tarea activităţii de audit public intern ; 
    - Hotărârii Guvernului nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asi-

gurarea funcţiei de audit public intern; 
   Văzând dispozitiile art.36, alin.7, lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările ulterioare ; 

  În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.Se însușește modelul cadru al Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea 

funcției de audit intern, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Obligațiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin. 1, pe întreaga durată 

de existență a acestuia se suportă din bugetul local al comunei Nușfalău 
 Art.3. Se împuternicește dl Mate Radu, având funcția de primar, să reprezinte comuna Nușfalău, în 

acordul de cooperare. 
 Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.32/21.11.2005. 
 Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei , domnul 

Mate Radu . 
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu : 

  -Institutia Prefectului judeţului Sălaj 

  -Primarul comunei Nușfalău domnul Mate Radu 

  -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Barcăului” 
  -pagina oficială a comunei Nușfalău 

  -dosar hotărâri 

    

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZA SECRETAR 
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