
ROMANIA 

JUDEDUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAD BREZOI 

H 0 TAR ARE A Nr. 05 

Privitoare la: "Stabilirea modului de organizare a auditului intern 

la nivelul entWitilor publice subordonate U.A.T.Ora~ Brezoi" 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in ~edinta ordinara astazi 
25.01.2018, la care participa un nr. de 14 consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit; -

Vazand ca prin H.C.L nr. 93/21.12.2017, domnul .consili~.r.Gherman Romulus 
a fost ales pre~edinte de ~edinta; . · ' . , , · .· · 

Luand in discutie expunerea de motive prezentatl:i de dl. Schell Robert -
primarul ora~ului Brezoi, avizul comisiei juridice a consiliului local si raportul de 
specialitate nr.316/19.01.2018, intocmit de catre Compartimentul audit public intern, 
prin care se propune stabilirea modului de organizare a auditului intern la nivelul 
entitatilor publice subordonate U.A.T.Ora~ Brezoi. 

Vazand adresa nr. 33/19.01.2018 Spitalului Ora~enesc Brezoi ~i adrcsa nr. 
25/05.01.2018 a Liceului Gheorghe Surdu, Ora~ Brezoi prin care solicita acordul 
privind organizarea activitatii de audit intern prin organul ierarhic superior; 

In conformitate cu prevederile art.11, lit. a ~i f din Legea nr. 672/2002 privind 
auditul public intern, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

In temeiul art. 36 alin.(9) ~i al art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, cu un numar de 14 
voturi "pentru"; 

Adopta urmatoarea, 

HOTARARE: 



Art. I. Auditul public intern la nivelul entiH1tilor publice subordonate U.A.T. Ora~ 
Brezoi, respectiv la nivelul Spitalului Ora~enesc Brezoi ~i Liceului Gheorghe Surdu, Ora~ 
Brezoi se organizeaza prin organul ierarhic superior. 

Art.2 : Activitatea de audit public intern la nivelul celor doua entitati publice 
mentionate la art.l, subordonate U.A.T. Ora~ Brezoi, se desra~oara de catre 
Compartimentul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Orasului Brezoi. 

' 

Ati.3. Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului-Judetul Valcea, 
Primarului orasului Brezoi, Spitalului Ora~enesc Brezoi ~i Liceului Gheorghe Surdu, 
Ora~ Brezoi. 

Brezoi la 25 ianuarie 2018 

Contrasemneaza pentru legalitate 

Secretar, 

Sandu Nic~ _j__ 


