
ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILIȚA 

PROIECT DE  H O T Ă R Â R E
privind modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local al Comunei Movilița Nr.
35/30-10-2018  privind  aprobarea  Acordului de cooperare  cu  Asociatia de Dezvoltare

Intercomunitara Ialomita pentru desfasurarea activitatii de audit intern.

Consiliul local al comunei Movilița  întrunit în ședință ordinară la data de  ,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.     
-  raportul compartimentului de specialitate  nr.   
-  raportul comisiei  de specialitate  nr.  
-HCL nr. Nr. 35/30-10-2018  privind aderarea si numirea reprezentantului în Adunarea Generala  a

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița  
 -Rezultatul alegerilor locale din data de 27.09.2020, finalizat cu validarea Judecatoriei Urziceni prin

încheierea  din  data  de  16-10-2020  cu  privire  la  dosarul  nr.  3909/330/2020  privind  validarea
primarului 
În conformitate cu:
-prevederile art.89-91, art.92 alin. (2), lit.c) și art.132 alin. (1) din Ordonanța de
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
-prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1) alin. (2) lit.e) și alin. (9) lit.a) și ale art.139 din Ordonanța
de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ , actualizată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I Se modifică și se completează art. nr. 5 din HCL  nr. 35/30-10-2018  privind  aprobarea
Acordului de cooperare  cu  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ialomita pentru desfasurarea

activitatii de audit intern.și va avea următorul conținut:
 

             ,,  (1) Se împuternicește primarul comunei Movilița,  domnul Goga Ioan , să reprezinte
comuna Movilița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltate Întercomunitară Ialomuța.

    (2) În cazurile de absență a primarului comunei, se deleagă doamna Nancu Zoe Gina,
expert  contabil  în  aparatul  de  specialitate  al  primarului,  să  reprezinte  comuna  în  Adunarea
Generală a Asociației.,,

Art.II  Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general al  comunei, spre
ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1 , Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomița, Instituției Prefectului Ialomița și va fi adusă la cunoștința publică prin afișare.

 
INIŢIATOR

PRIMAR,   AVIZEAZĂ 
 Ioan GOGA                                           SECRETAR GENERAL 
COMUNĂ
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