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HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 5/30.01.2020 privind aprobarea
Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea
activităţii de audit public intern
Consiliul local al comunei Poșta Câlnău, judeţul Buzău, întrunit în ședința ordinară;
Având în vedere:
- Referatul de Aprobare nr. 38/13.02.2020 al primarului comunei Poșta Câlnău;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei nr. 39/13.02.2020;
- Avizele comisiilor de specialitate înregistrate la nr. 40/13.02.2020;
Având în vedere adresa Institutiei Prefectului Județul Buzău nr.1552/10.02.2020 înregistrată
la Institutia noastră sub nr. 886/10.02.2020;
În conformitate cu prevederile art. 200 si 255 din Codul Aministrativ aprobat prin O.U.G. nr.
57/2019;
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legisilativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 si art. 196 alin. (1) !it. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se modifică Art.1 (1) al HCL nr. 5/30.01.2020 în sensul că se înlocuiește „Se aprobă
încheierea începând cu data de 01.01.2019„ cu „Se aprobă încheierea începând cu data de
01.01.2020„ a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit
public intern, prevederile Hotărârii rămân neschimate.
Art.2 Din preambulul HCL 5/30.01. 2020 se exclude „prevederile art. 13 din Legea Cadru
a descentralizării nr.195/2006” abrogat prin art.597 din OUG nr.57/2019 privin Codul Administrativ.
Art.3 Se desemnează primarul comunei Poșta Câlnău, domnul Munteanu Sorin și
Compartimentul de asistență socială cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei
Poșta Câlnău și pe pagina de web a instituției și se comunică : Instituţiei Prefectului Judeţul Buzau,
Primarului Comunei, DGASPC Buzau, Compartimentului de asistență socială.
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Preşedinte de şedinţă
CONSILIER
ALEXANDRU VERONICA

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T.,
ENACHE ANA

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Poșta Câlnău, în ședința din
data de 19.02.2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din numărul
total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

