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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA TARCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    T A R C E A 

 

 

H O T Ă R Â R E  

Nr.24 din 21.04.2021 
 

privind aprobarea contribuţiei Comunei TARCEA pentru funcţionarea structurii de 

audit public intern la nivelul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din 

România 

 

 Consiliul Local al comunei Tarcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 

aprilie 2021; 

     Având în vedere  referatul de aprobare al primarului și Raportul de specialitate 

al secretarului general privind aprobarea contribuţiei Comunei TARCEA pentru funcţionarea 

structurii de audit public intern la nivelul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor 

din România; 

  Luând în considerare avizul comisiei de specialitate pentru activități 

economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al  comunei, gospodărire co-

munală, servicii, agricultură și comerț; 

  Văzând Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tarcea nr.10 din data de 

25.02.2009 prin care s-a aprobat aderarea comunei Tarcea la Asociaţia Comunelor din 

România(A.Co.R) și Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tarcea nr. 23 din data de 

31.03.2016 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercita -

rea activităţii de audit public intern; 

  Analizând Decizia nr. 1 din 05.02.2021 a Filialei Județene Bihor a Asociației 

Comunelor din România prin care s-a aprobat modificarea contribuției referitoare la 

activitatea de audit public intern, pentru entitățile  publice partenere în funcție de numărul de 

compartimente și sudordonate astfel: 

a. Pentru UAT-uri cu număr mai mare sau egal de 15 compartimente și subordonate, 

1800 lei; 

b. Pentru UAT-uri cu număr mai mare sau egal de 10 compartimente și subordonate, 

1500 lei; 

c. Pentru UAT-uri cu număr sub 10 compartimente și subordonate, 1000 lei; 

       Ținând cont de prevederile art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 cu 

modificările și completările ulterioare; 

   În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2)lit.e, alin.(7) lit.c și art.196 alin.1 lit.a 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

  Cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 0 ”abțineri” din cei  11 consilieri 

prezenţi; 

 

 H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

             Art.1–Se aprobă contribuţia lunară a Comunei Tarcea în sumă de 1000 

lei/lună pentru funcționarea structurii de audit public intern la nivelul Filialei Judeţene 

BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România. 
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Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică: 

 -Primarului comunei Tarcea, 

 -Compartimentului financiar – contabil, 

 -Instituției Prefectului Județul Bihor, 

 -Filialei Judeţene Bihor a Asociaţiei Comunelor din România, 

 -La dosar. 

  

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează pentru legalitate: 

Camelia-Irina BODOGAI   Secretarul general al Comunei Tarcea,

      Elisabeta BĂICAN  
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