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HOTARAREA Nr. 19 din 21.04.2021
privind aprobarea efectuării unui audit extern pentru a analiza activitatea Primăriei comunei Hălmagiu, pentru

perioada iunie 2016—octombrie 2020, de către o firmă specializată

Consiliul local al comunei Hălmagiu.
Având în vedere:

adresa de inaintare a proiectului de hotarare a dlui consilier local Sida Dorel, inregistrata sub nr.
2211/20.04.2021;
expunerea de motive nr, 2212/20.04.2021 a consilierului local Sida Dorel privind necesitatea
efectuarii unui audit extren de catre o firma specializata pentru a analiza activitatea Primariei comunei
Halmagiu;
Adresa de inaintare a proiectului de hotarare a secretarului general catre Compartimentul Financiar
Contabil nr. 2218/20.04.2021 cu privire la intocmirea Raportului de specialitate pentru proiectul de
hotarare conform cu prevederile art. 136, alin (3), lit a) din OUG 57/2019;
Raspunsul Compartimentului Financiar Contabil nr. 2224/21.04.2021 cu privire la intocmirea
referatului de specialitate fara a fi insotit de un referat de specialitate;
Raportul secretarului general nr. 2232/21.04.2021 catre Consiliul Local, in conformitate cu
prevederile art. 136, alin (9) din OUG 57/2019 cu privire la neindeplinirea conditiilor prevazute de art.
136, alin (8) si art. 135, alin (8) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
Proiectul de hotarare nr. 2217/20.04.2021 depus si initiat de catre dl consilier local Sida Dorel;
Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
OUG 26/06.06.2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei
financiare si de modificare si completare a unor acte normative;
Prevederile art. 87, alin(5), art.129, alin(l), alin. (2), lit b), alin. (4), lit a), art.l36, alin(l) si art. 139,
alin(1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
Sistem de vot: Deschis; Cvorum obtinut: 7 voturi „pentru… 3 voturi „împotrivă… dnii Groza
Cosmin Adrian, Roman Daniel, Toca Adrian.

In temeiul art. 196 alin. (1), lit. a.) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.

HOTARAŞTE:

Art.1. Aprobă efectuarea unui audit extem, pentru a analiza activitatea Primariei comunei Halmagiu, pentru
perioada, iunie 2016-octombrie 2020, de catre o firma specializata.
Art.2. Aprobă alocarea sumei de 35.000 lei pentru achitarea contravalorii serviciilor de audit extern din
capitolul bugetar A510103200130 — alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare.
Art.3. Punerea la dispoziţia firmei specializate a documentelor, informaţiilor necesare realizarii raportului de
audit extern, de catre aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Hălmagiu.
Art.4. Primarul comunei Hălmagiu, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în care s—au

luat toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotarare se comunica cu:
- Institutia Prefectului-judetul Arad;
- Primarul comunei Halmagiu;
— Compartimentele de resort din cadrul Primariei comunei Halmagiu;
- Afisare la sediul Primariei comunei Halmagiu si pe site—ul primariei www.primariahalmagiu.ro

PREŞEDINTE D EDIN A,
Mircea—Traian A

CONTRASEMNEAZA
Secretar general,
Gabriel AN

)


