
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr. 50/29.12.2020 

privind insusirea de catre Consiliul Local 

a Raportul de audit nr. A24/1441 si a  Deciziei  nr.35 / 10.11.2020 Camerei de Conturi Bacau 

 

Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara  din 29.12.2020; 

Avand in vedere: 

-  Adresa nr. 1691/1/11.11.2020  a Curtii de Conturi a Romaniei- Camera de Conturi judetul 

Bacau insotita de  Raportul de audit nr. A/539/1 din 24.04.2017    si Decizia nr.19 din 

10.05.2017 . 

-   In temeiul art.33 alin(1) din Legea nr. 91/1992  privind organizarea si functionarea Curtii de 

Conturi, republicata; 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr. 8359/16.11.2020; 

- Referatul de specialitate al Biroului Financiar Contabilitate Impozite si Taxe Locale, 

Recuperari Creante cu nr. 8438 /17.11.2020, precum si avizul comisiilor  de specialitate din 

cadrul Consiliului Local Helegiu  nr. 9562/28.12.2020; 

In temeiul art. 129, si art 196, alin (1) lit. a) din OUG 57/2019 – privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare : 

HOTARASTE 

Art.1.  Se insuseste Raportul de audit nr. A24/1441 si  Decizia  nr.35 / 10.11.2020 a  Camerei de 

Conturi Bacau, ca urmare a auditului financiar efectuat la UAT comuna Helegiu. 

Art. 2 (1) Primarul comunei Helegiu, prin birourile si  compartimentele de specialitate , va lua 

toate masurile ce se impun pentru remedierea ,in teremenul  stabilit,  a neregulilor constatate. 

(2) Inlaturarea neregurilor din activitatea financiar contabila si/sau fiscala se face prin aplicarea 

urmatoarelor masuri: 

- Eliminarea abaterilor privind evidentierea in contabilitate a unor operatiuni care privesc 

cheltuielile cu bunuri si servicii; 

- Evaluarea sistemelor de mamagement si control intern; 

- Stabilirea, evidentierea si urmarirea veniturilor bugetului local, in cuantumul si la 

termenele prevazute de lege; 

- Inventarierea patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ 

teritoriale; 

Art. 3  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului 

comunei Helegiu  si Curtii de Conturi a Romaniei- Camera de Conturi judetul Bacau 

Presedinte de sedinta 

Adrian DRAGHICIU 

                                                

Contrasemeneaza 

                                                                                                                       Secretar general 

 Jr. Mariana Spiridon 

 
Hotararea a fost  adoptata cu 9  voturi ‘’ pentru’’,  voturi impotriva  1, abtineri 3  ,din totalul de 15 consilieri  din care  13  

prezenti la sedinta  

 

 

 


