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R O  M  A  N  I  A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

  

H O T Ă R Â R E A 

NR. 53 DIN 27.11.2020 

 

privind însuşirea Raportului de audit nr. A22/1402/08.10.2020 şi a Deciziei nr. 33/04.11.2020 emise  

de Camera de Conturi - Judeţul Bacău în urma acţiunii: ,,Audit financiar asupra contului anual  

de execuţie bugetară al U.A.T. – Comuna Onceşti, Judeţul Bacău’’ 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti, convocat și prezent prin intermediul mijloacelor electronice 

în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 27.11.2020; 

         Având în vedere: 

         - Adresa nr. 1665/04.11.2020 prin care Camera de Conturi - Judetul Bacau transmite Decizia     

nr. 33/04.11.2020 și Raportul de audit financiar nr. A22/1402/08.10.2020; 

         - Raportul de audit financiar nr. A22/1402/08.10.2020, intocmit de către auditorii publici externi 

Nădejde Iustina-Mihaela și Trofin Mădălina-Elena; 

         - Decizia nr. 33/04.11.2020 emisă de directorul adjunct al Camerei de Conturi - Judeţul Bacau; 

         - Raportul Compartimentului Financiar-Contabil, inregistrat la nr. 267/26.11.2020, prin care se 

propune însuşirea Raportului de audit nr. A22/1402/08.10.2020 şi a Deciziei nr. 33/04.11.2020 

emise de Camera de Conturi - Judeţul Bacău în urma acţiunii: ,,Audit financiar asupra contului anual 

de execuţie bugetară al U.A.T. – Comuna Onceşti, Judeţul Bacău’’; 

         - Referatul primarului inregistrat la nr. 268/26.11.2020, de aprobare a Proiectului de hotărâre 

inițiat și semnat de către primarului Comunei;         

         - prevederile art. 33, alin. (1) – (4) din Legea nr. 94/08.09.1992 privind organizarea si 

functionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile pct. 13 si 14, lit. a), ale pct. 15 – 19, ale art. 23 si 24, ale pct. 174 – 177 si 181 din 

Anexa nr. 1 la Hotãrârea Curtii de Conturi nr. 155/29.05.2014 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea 

actelor rezultate din aceste activităţi, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 1, alin. (1) si (2), lit. a) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 1 si 2 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 1 si 2 din Legea contabilitatii nr. 82/24.12.1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 269, 270 și, respectiv, 271 

din 27.11.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor  art. 129,  alin. (14), ale art. 133, alin. (1), ale  art. 134, alin. (1), lit. a) și 

alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G.         

nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

         Art. 1 - Se însuşeşte Raportul de audit nr. A22/1402/08.10.2020, întocmit de către auditorii 

publici externi Nădejde Iustina-Mihaela și Trofin Mădălina-Elena. 

 

         Art. 2 - Se însuşeşte Decizia nr. 33/04.11.2020 emisă de directorul adjunct al Camerei de 

Conturi - Judeţul Bacau în urma acţiunii: Audit financiar asupra contului anual de execuţie bugetară al 

U.A.T. – Comuna Onceşti, Judeţul Bacău. 
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         Art. 3 - Împotriva măsurilor înscrise la punctele 1 - 9 din Decizia nr. 33/04.11.2020 se poate 

formula contestaţie în termenul legal.  

         Art. 4 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 

legii si se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentului de specialitate, 

potrivit competentelor, persoanelor interesate, Cameei de Conturi - Judetul Bacau, primarului Comunei 

Oncesti, precum si Institutiei Prefectului judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii.         

         

         Art. 5 - Primarul Comunei Oncești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

         Art. 6 -  Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în sedinţă 

ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

respectiv cu un număr de 9 voturi ,,pentru”,    2   voturi ,,împotrivă” şi     -   ,,abţineri”  din numărul 

total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

            CONSILIER LOCAL,                                                      SECRETAR GENERAL, 

        BABAN IULIANA-OANA                                         OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


