
ROMANIA 
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMARIA COMUNEI  MILOSESTI 

PROIECT   DE   HOTARARE
privind aprobarea  Acordului  de cooperare  cu Asociatia  pentru Dezvoltarea  Infrastructurii

Locale  a judetului  Ialomita , pentru asigurarea functiei de audit public intern 

Consiliul local Milosesti  , judetul Ialomita,
Avand in vedere :
- prevederile Ordonantei Guvernului  nr. 26 /2000 cu privire la asociatii si fundatii,  cu 

modificarile  si completari ulterioare ;
-  prevederile  art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu 

modificarile si completarile ulterioare ;
-  prevederile art. 10 alin. (1), art. 16 punctul 2 si  art.23 punctul 9 din Statutul  Asociatiei 

pentru  Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judetului Ialomita , actualizat ;
- Acordul de cooperare – cadru privind asigurarea functiei  de audit  public intern  pentru  

membrii Asociatiei pentru Dezvoltarea  Infrastructurii Locale  a judetului  Ialomita,inaintat de ADIL
Ialomita ; 

Examinând :
- Expunerea de motive nr.           /                    2014 a primarului comunei Milosesti  ;
- Referatul  secretarului comunei  nr.   ;
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – sociala , buget- finante,  

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  si urbanism,agricultură , comert ,
nr.  ;

-    raportul comisiei pentru invatamant , sanatate  si familie , activitati social – culturale,  
culte , munca si protectie sociala ,protectie copii , tineret si sport, nr.  ;

-   raportul comisiei  juridice , pentru protectie mediu si turism , apararea ordinii si linistii 
publice , nr. ;

În temeiul art. 36, alin. (2)  lit. e )  si alin. (7) lit.c) , art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1 – Aproba   Acordul  de cooperare  cu Asociatia  pentru Dezvoltarea  Infrastructurii 
Locale  a judetului  Ialomita , pentru  realizarea  auditului  public intern , astfel cum acesta este  
prevazut  in anexa care face parte integranta din  prezenta hotarare .

Art.2. Aproba contributia anuala statutara , pentru realizarea auditului public intern la 
Primaria comunei Milosesti , in cuantum de 6 000 lei . 

Art.3 - Imputerniceşte domnul Chitoiu Nelu  , primarul comunei ,   să semneze Acordul de  
cooperare , prevazut la art.1  , precum si sa  urmareasca  executarea intocmai  a acestuia .

Art.4 – Prezenta hotarare  va fi adusa la cunostinta publica , conform legii si va fi  
comunicata Asociatiei pentru Dezvoltarea  Infrastructurii Locale  a judetului  Ialomita, precum si  
persoanei nominalizate  la art. 3, prin grija secretarului comunei . 

Art. 5 –Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Initiator ,                                                                   Avizat ,
                   Primar  Chitoiu Nelu                                          Secretar comuna  Jipa Eugenia 
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