
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA SĂRATA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

HOTĂRÂRE
privind luarea la cunoștință a măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Bacău nr.30 din 19.08.2021

Consiliul Local al comunei Sărata, întrunit în ședința extraordinară din data de 17.09.2021,
Având în vedere:
− referatul de aprobare al Primarului comunei Sărata nr.5598 din 15.09.2021;
− referatul Secretarului general al comunei Sărata nr.5596 din 15.09.2021;
− adresa Camerei de Conturi Bacău nr.30116 din 20.08.2021, înregistrată la Primăria comunei Sărata
sub nr.5182 din 25.08.2021;
− Decizia Camerei de Conturi Bacău nr.30 din 19.08.2021 și Raportul de Audit Financiar întocmit de
Camera de Conturi Bacău, înregistrat la Camera de Conturi Bacău sub nr.26230 din 02.08.2021 și la
Primăria comunei Sărata sub nr.4542 din 29.07.2021; 
− prevederile art.33 alin.(1) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi;
− prevederile punctelor 183 și 234 din Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor
specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin
Hotărârea nr.155/2014 a Plenului Curții de Conturi;
− prevederile  art.129  alin.(14)  și  ale  art.139  alin.(3)  lit.a)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul
Administrativ;
− avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Sărata, favorabile.
În  temeiul  art.139  alin.(3)  lit.a)  și  al  art.196  alin.(1)  lit.a)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul
Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Consiliul Local al Comunei Sărata ia la cunoștință constatările și măsurile stabilite de
Camera de Conturi a Județului Bacău prin Decizia nr.30 din 19.08.2021 și Raportul de Audit
Financiar nr.26230 din 02.08.2021.
Art. 2 Măsurile  dispuse  prin  Decizie  vor  fi  implementate  de  către  compartimentele  de
specialitate competente, cu respectarea termenelor prevăzute în Decizie.
Art. 3 Verificarea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizie se va face de către
Primarul comunei Sărata.
Art. 4 Prezenta  hotărâre  va  fi  dusă  la  îndeplinire  de  către  Primarul  comunei  Sărata,  prin
compartimentele de specialitate.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Bacău, Primarului comunei
Sărata,  Camerei  de  Conturi  Bacău,  compartimentului  financiar  contabil  și va  fi  adusă  la
cunoștință publică conform legii.

Președinte de ședință, Contrasemnează, pentru legalitate 
    Nedea Constantin – Consilier Local          Secretarul general al comunei Sărata

        Comănescu Teodor-Adrian

Nr.53 din 17 septembrie 2021
Hotărâre adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” de către 11 consilieri prezenți din totalul de 11 consilieri în funcție


