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      HOTĂRÂREA  
 
 

privind aprobarea contribuţiei Comunei CEICA  pentru funcţionarea compartimentului de audit 
intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România,  

pentru anul 2021 
 
 

 
              Având în vedere: 
 -proiectul de hotărâre nr.32/ 21.05.2021 întocmit de Primarul comunei Ceica,însoțit  de 
referatul de aprobare nr.90/21.05.2021 și raportul compartimentului de specialitate nr.96 din 
21.05.2021, 
 -Hotărârea Consiliului Local CEICA nr.30 din data de 11.04.2013 prin care s-a aprobat 
aderarea comunei CEICA la Asociaţia Comunelor din România(A.Co.R); 
            -Acordul de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern 
încheiat în data de 30.06.2016 şi între Filiala Judeţeană BIHOR a Asociaţiei Comunelor din 
România şi comunele partenere în număr de 33(treizecişitrei). 
          -Decizia nr.1 a Consiliului Director a A.Co.R, filiala Bihor prin care s-a aprobat contribuţia 
pentru funcţionarea compartimentului de audit intern, pentru comunele semnatare a Acordului de 
cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern; 

    Ținând cont raportul de avizare al  comisiei de specialitate  pentru  programe de 
dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al 
comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului,din cadrul Consiliului local al comunei 
Ceica,  
             LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicată**)privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative 

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1) coroborat cu art.5 lit. ee) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul Local al Comunei Ceica, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 
         Art.1 - Aprobă contribuţia Comunei CEICA  cu suma de 1500 lei/lunar  pe anul 
2021,reprezentând  contribuţia pentru funcţionarea compartimentului de audit intern înfiinţat în 
cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România, în contul 
RO15BTRLRONCRT0255008701,   deschis   la   Banca  Transilvania Beiuş, CIF 33935732, titular 
cont A.Co.R.filiala Bihor. 
 

 



 
Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituția Prefectului judeţului Bihor 
- Primarul comunei  CEICA 
- Biroul  financiar - contabil 
- Filialei Judeţene Bihor a Asociaţiei Comunelor din România 
- dosar. 
-monitorul oficial local 

 
 
 

Preşedinte de şedinţa, 

              Contrasemnează  

   Corb  Florin                                                                                  secretar general, 

                                                                                                  Dorel Octavian Goldea 

 

 

 

 
         Nr.44 din 28 mai 2021                                                     Consilieri Total  – 13     
                                                                                                 Nr.consilieri prezenti-13 

 Hotărâre adoptată cu:11 voturi pentru și 2 împotrivă 

 

 

 

 

 


