
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI BOGATI

HOTARARE
Pentru aprobare cotizalie anuald pe anul 202I privind susfinerea cheltuielilor materiale

ocazionate de funclionarea Compartimentului de audit public intem din cadrul Asocialiei
Conso(iul Zonal Topoloveni

Consiliul Local al comunei Bogali, judelul Arge$, intrunit in gedin{d ordinarl;
AvAnd in vedere :

Proiectul de Hotdr6re iniliat de primarul comunei Bogali;
Acordul de cooperare nr. 260126.11.2013 qi Actul adiJional rtr. 2/07 .12.2015;
H'G. nr. 118312012 pentru aprobarea normelor privind sistemul de cooperare pentru

asigurarea funcliei de audit public intem;
Legea 67212002, privind auditul public intern, republicatd;
Av6nd in vedere art. 139 alin.(l), art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind

codul administrativ, cu modificdrile qi completirile ulterioare;
Constatand ca sunt intrunite condiliile legii pentru adoptarea hotararii;
Pentru aceste motive;

Consiliul Local al comunei Bogali adopta prezenta

HOTARARE:

Art.l. incepdnd cu data prezentei se stabileqt e cotiza[ia pentru anul 202I a Comunei
Bogali, membru a Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Consor{iul Zonal Topoloveni,,,
pentru sus(inerea cheltuielilor pentru activitSli de specialitate desf5quiate in cadruf asocialiei
precum gi cheltuieli de funclionarea  qi.publicitate ale asocia{iei, astfel:

Art.2 Plata se va efectua eqalonat in cote fixe, trimestrial, ziua scadentd fiind ultima zi
lucrdtoare din prima lund a trimestrului pentru fiecare trangd astfel:

- trimestrul 12021 - 2146 lei
- trimestrul112012 - 2146 lei
- trimestrul III202L - 2145 lei
- trimestrul IY 2021 - 2145lei;
Art.3. (1) Secretarul  general al comunei Boga{i va comunicaprezentahotdr6re:
- Prefectului judelului Argeg pentru exercitarea controlului de legalitate;

- Aparatului de specialitate al Primarului;
iafigi C gns g rliul Zonal Topol oveni

- Ori
(2)P

PRE$ED
Nicolae

Nr--_Z--
Din 11.02.2021

TOTAL CONSILIERI 13

Prezenli l3 Modatitatevot:deschis

Voturi pentru I 4
Voturi impotriva *
Ablineri -

nstitutii publice sau persoane ftzice si juridice interesate.
hotdrare-vs-fi adusd la cunoqtinld publicd prin orice mijloc de publicitate.

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL.

Valoarea cotizatiei Nr. locuitori Comuna Boeati Total valoare cotizatie anuald
2 lei/locuitor 4291 8582
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