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HOTARAREA NR.88

PRIVITOR LA : aprobarea contribu{iei Comunei X'r6ncesti pentru
sus(inerea qi func{ionarea Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei

Jude{ene Vfilcea a A.Co.R.

Consiliul local al comunei Frdncesti intrunit in sedinta ordinara din 31
octombrie 2022 la care participa un numar de 14 consilieri din totalul de 15 in
functie;

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul Vladescu Ion ales presedinte pe
trei luni potrivit Hotararii Consiliului local al comunei Frdncesti cu w. 62 din
31 august .2022;

Avind in vedere:
-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Frdncesti inregistrat sub nr.

4534114.10.2022 cu privire la aprobarea contributiei Comunei Frdncesti pentru
sustinerea si functionarea Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei
Judetene Valcea a A.C.O.R q;

-Raportul de specialitate inregistrat sub nr.10409 din 06.10.2022 prin care
se propune aprobarea contributiei Comunei Frdncesti pentru suslinerea qi
funclionarea Sirviciului de audit public intern din cadrul Filiaiei Judelene V6lcea a
A.Co.R;

'avinil comisiei gentru inv6!6mdnt, culte, sdn6tate, cultura, protectie sociala,
activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul 1135g din 31.10.2022
prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare .

- avizul comrsiei pentru progru-., dezvoltur.' 
".oromico-sociala, 

protectia
mediului, buget -finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii,
agricultura, gospodarie comunala, servicii si comertinregistrat sub numarul 11359din 31.10. 2022 prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare;

- avinil comisiei pentru administratie publici locald, juridica, apdrarca ordinii
publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub numarul 11359
din 3.1 .10.2022, prin care se avizeaza favorabil proiectuid. hotu.*.;

Tinand cont de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de
hotarare inregistrat sub nr. 1L370 din 3 1.L0.202i, intocmit de secretarul general al
comunei FrAncesti;



In conformitate cu prevederile :

- Cartei europene a autonomiei loeale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie
1 985 qi ratificatdprin Lege a w,199/1997 ;- Art. 24 qi art,35 alin. (6) din Legea w,273/2006 privind finantele publice
locale, cu modific6rile qi complet5rile ulterioare

- Art.86 alin (1), art.89 alin (3), arr. LZ9 alin(l), alin. (z)lit, e) alin. 7lit. a)
si lit c) qi alin.(l4), art. 136 qi art, 140 alin (1) din Ordonanta de Urgenld a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificArle qi
completdrile ulterioare;

- Statutului Asocialiei Comunelor din Romdnia, precum gi de cele ale
statutului Filialei Judelene Vdlcea a Asocia{iei comunelor din Rom6nia- Hotdr6rea Consiliului Local Frdncesti nr. 3L128.06,2019, privind aderarea
comunei Frdncesti la Asociatia comunelor din Rom6nia;- Hot5rdrea Consiliului Local Fr6ncesti nr. 56/ 31,L0,2022, privind aderarea
comunei la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Judelene
Vdlcea a AQoR

- Hot6r6reanr. 16/ 0L.10.2022 a Adun6rii Generale aFilialei Judelene Vdlcea
a Asocialiei comunelor din Romdnia prin care s-a aprobat cgntribuli ahtnard"pentru
suslinerea gi funclionarca serviciului de audit public intern

- Legea nr.52120}3 privind transparenta decizitionala in administratia
publica, proces verbal de afisare m, 10462 din 07.10.2022 ;

In temeiul, ffiJ39, alin. (1) coroborat qr,r prevederile art. 196 alin. (1) lit. ,,a,,
din Ordonanladeurgenld nr.57/2019 privind'Codul administrativ, cu modific6rile
Ei completdrile ulterioare, Consiliul local al comunei Frdncesti , cu un numar de
14 voturi ,r pofltru,, adopt6, urmatoarea : ,

HOTANARE:

Art.l. - Se aprobd alocarea sumei de 1700 lei/lund din bugetul lotal al
Comunei Fr6ncesti, reprezent6nd contribulia pentru suslinerea qi functionarea
Serviciului de audit intern din cadrul Filialei Judelene Valcea a Asocialiei
Comunelor dinRomdnia.

Art,2, Cu ducerea la indeplinire a prevederilor
insircineaz6 compartimentul financiar-contabil din
specialitate al primarului Comunei FrAncesti

Art.3. Contribufia in valoare de 1700 lei se va achita lunar incepdnd cu data
de 01 ,0L.2023 in contul Filialei Judelene V6lcea a A.Co.R

Art.3.-(1) Prezerfiahotarare se va comunica prin grija secretarului comunei:
- prirnarului comunei Frdncesti ;
- compartimentului financiar-contabil;

prezentei hot[rdri se

cadrul aparatului de



- Institutiei Prefectului - Judetului
controlului cu privire la legalitate.

Valcea in vederea exercitarii

- Filialei Judelene vdlcea a Asocialiei comunelor din Romdnia
(2) Se va face publica prin afisare la sediul Consiliului Local al

Comunei Frdncesti si pe pagina de internet in Monitorul oficial Local .

Frdncesti: 31.10.2022
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