
 

Primaria orasului Sulina 

Judetul  Tulcea 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind majorarea cotei anuale de audit a orasului Sulina in cadrul “Asociatiei de dezvoltare 
Intercomunitara « Consortiul Zonal Topoloveni »  

 
 

               Consiliul Local Sulina,  judetul Tulcea intrunit astazi, ____________  in sedinta 

ordinara,extraordinara,de indata, legal constituita; 

              Având în vedere referatul de aprobare a primarului orasului Sulina,  nr. 338/20.01.2023, 

raportul de specialitate nr. 339 /20.01.2023 întocmit de către Biroul Buget 

Finante,Contabilitate,Impozite si Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului  orasului 

Sulina;  

             Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului 

Sulina; 

             În conformitate cu : 

- Hotararea Consiliului Local Sulina  nr. 28 din 25.02.2021, prin care s-a aprobat aderarea UATO 
Sulina la Asociatia de dezvoltare Intercomunitara « Consortiul Zonal Topoloveni si implicit si 
aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public 
intern, potrivit modelului din anexa nr. 1 la Hotarare. 
- prevederile art. 5, alin. 3, din Legea nr. 273/2006, actualizată a finanţelor publice locale; 

  - art 46 alin. 1, lit. a  din Ordonanta  Guvernului nr. 26/2000 din 30 ianuarie 2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii; 

 

              Având la bază prevederile  art. 139, alin. (1) si alin. (3) lit. „a” si lit. « f »; art. 196, alin.(1) 

lit. „a”, art. 198,  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al orasului 

Sulina adoptă prezenta: 

 

H O T Ă R Â R E: 

 

          Art.1.  Se aprobă majorarea cotei anuale de audit a Orasului Sulina, in cadrul “Asociatiei de 
dezvoltare Intercomunitara « Consortiul Zonal Topoloveni »”, de la cuantumul de 3.498 lei/luna, 
respectiv suma de 41.976 lei/an la cuantumul de 3.736 lei/luna, respectiv suma de 44.832 lei/an, 

suma ce va fi suportata din  bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Sulina. 
 

 

           Art.2. (1) Prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului Tulcea, Biroului 

Buget -Finante,Contabilitate,Impozite si Taxe, din cadrul Primariei Orasului Sulina. 

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatii administratiei publice si 

prin publicare pe pagina de internet a Primariei orasului Sulina. 

  

 

        Adoptata astazi, _______2023 

                   cu ______ voturi „pentru” 

 

 

                                                                                             AVIZAT, 

                  PRIMAR,                                                 SECRETAR  GENERAL  U.A.T. 

           DAN  NICOLCENCO                                                               CAMELIA  IONITA 



 

 

 

PRIMARIA SULINA                                                                                              Aprobat 

JUDETUL TULCEA                                                                                                Primar, 

BIROUL BUGET – FINANTE, 

CONTABILITATE, IMPOZITE SI TAXE 

NR. 339 /20.01.2023 

 

 
 

 

Raport de specialitate  

privind majorarea cotei anuale de audit a orasului Sulina in cadrul “Asociatiei de dezvoltare 
Intercomunitara « Consortiul Zonal Topoloveni »  

 

 

 

           Prin Hotararea Consiliului Local Sulina  nr. 28 din 25.02.2021, intrunita in sedinta 
extraordinara din data de 25.03.2021, s-a aprobat aderarea UATO Sulina la Asociatia de 
dezvoltare Intercomunitara « Consortiul Zonal Topoloveni « si implicit si aprobarea Acordului de 
cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern, potrivit modelului 
din anexa nr. 1 la Hotarare. 
           La art. 3 . alin(2) din Hotarare se mentioneaza : 
« Obligatiile financiare rezultate din Acordul de cooperare  prevazut la alin (1) pe intreaga durata 
de existenta a acestuia se suporta din bugetul local al Orasului Sulina, judetul Tulcea. » 
            
            Avand in vedere procesul verbal al sedintei din data de 15 decembrie 2022 a Asociatiei de 
dezvoltare Intercomunitara « Consortiul Zonal Topoloveni » costurile lunare aferente activitatii 
de audit public intern pentru anul 2023, sunt  de 3.736 lei/luna, mai mult cu 238 lei/luna fata de 
3.498 lei/luna cat a fost in anul 2022, respectiv se majoreaza la suma de 44.832 lei/an cost total 
aferent anului 2023. 
 
          In anul 2022 nivelul cotizatiei a fost achitat in suma de 3.498 lei/luna, respectiv suma de 
41.976 lei, iar in anul 2021 nivelul cotizatiei a fost achitat in suma de 3.260 lei/luna, respectiv 
26.080 lei pentru perioada mai-decembrie 2021, 8 luni.  
 
          Avand in vedere ca aceasta cotizatie s-a modificat este necesar si aprobarea de catre 
Consiliul Local Sulina, pentru emiterea Hotararii Consiliului Local Sulina. 
 
 
 
Anexez alaturat : 
-  procesul verbal al sedintei din data de 15 decembrie 2022 a Asociatiei de dezvoltare 
Intercomunitara « Consortiul Zonal Topoloveni » 
 
 

SEF  BIROU  B.F.C.I.T., 
ec. Epifanov Speranta 

 



 

 

 

 

PRIMARIA SULINA                                                                                               

JUDETUL TULCEA 

Nr. 338/20.01.2023 

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

privind majorarea cotei anuale de audit a orasului Sulina in cadrul “Asociatiei de dezvoltare 
Intercomunitara « Consortiul Zonal Topoloveni »  

 

 

 

Avand in vedere: 

- Hotararea Consiliului Local Sulina  nr. 28 din 25.02.2021, prin care s-a aprobat 
aderarea UATO Sulina la Asociatia de dezvoltare Intercomunitara « Consortiul Zonal 
Topoloveni ; 

- procesul verbal al sedintei din data de 15 decembrie 2022 a Asociatiei de dezvoltare 
Intercomunitara « Consortiul Zonal Topoloveni », prin care s-au stabilit cotele lunare 
de audit pe anul 2023, in functie de numarul de misiuni de audit 
 

           Prin urmare, in conformitate cu prevederile art. 139 alin.(1) si (3) litera (a) si (f) si ale 

art.196 ,alin.(1) lit.(a), art. 198,   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun spre 

aprobare, initierea «  Proiectului de Hotarare privind majorarea cotei anuale de audit a orasului 

Sulina in cadrul “Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara « Consortiul Zonal Topoloveni »  
 

 

  
 

 

 

 

 

PRIMAR, 

DAN NICOLCENCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


