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DECIZIA NR.1 

din 05 februarie 2021 

privind stabilirea nivelului contribuției lunare pentru funcționarea Serviciului 

de audit public intern pe anul 2021. 

 

În temeiul prevederilor art. 11, lit. g) și art. 16 alin (1)  lit. b) și c) din Statutul Filialei 

Județene Alba a Asociației Comunelor din România aprobat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 

2 din data de 14.10.2021; 

Având în vedere faptul că, pe parcursul anului 2021 se va menține la același nivel ca în 

anul 2020 numărul auditorilor interni  

Ținând cont de prelungirea situației  pandemice generată de Covid – 19 – auditorii nu vor 

mai fi cooptați  în vederea participării la cursurile obligatorii de pregătire profesională; 

Luând în considerare aspectele menționate mai sus. 

 În aplicarea prevederilor art. 33 alin (1), lit. g) și art. 34 din Statutul Filialei Județene Alba 

a Asociației Comunelor din România. 

 

CONSILIUL DIRECTOR AL FILIALEI JUDEȚENE ALBA A ASOCIAȚIEI 

COMUNELOR DIN ROMÂNIA, întrunit în sesiune extraordinară, în data de 05.02.2021 orele 

11:00, la pensiunea Perla Mureșului din localitatea Oarda de Jos, jud. Alba, emite prezenta 

DECIZIE 

 

Art. 1: Se aprobă menținerea nivelului contribuției aferentă anului 2021 pentru fiecare 

comună din județul Alba, membră a Asociației Comunelor din România, care beneficiază de 

activitatea de audit public intern, realizată în baza Acordului de Cooperare privind organizarea și 

exercitarea activității de audit public intern, la nivelul anului 2020 conform următoarei grile: 
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Nr. 

crt. 

Numărul locuitorilor comunei Contribuția lunară a fiecărei 

comune 

1 Până la 1.500 locuitori, inclusiv 1.600 lei 

2 Între 1.500 și 3.000 locuitori, inclusiv 1.800 lei 

3 Între 3.000 și 5.000 locuitori, inclusiv 2.000 lei 

4 Între 5.000 și 7.000 locuitori 2.200 lei 

5 Peste 7.000 locuitotri  2.400 lei 

 

Art. 2: Nivelul contribuțiilor lunare prevăzute la art. 1 se aplică doar în anul 2021. 

 

Art. 3: Prezenta decizie se publică pe pagina de internet la adresa www.acoralba.ro prin grija 

domnului Dan BONCUȚ, responsabil cu tehnologia informației în cadrul filialei. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE 

FILIALEI JUDEȚENE ALBA A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN 

ROMÂNIA 

Gheorghe DAMIAN 

http://www.acoralba.ro/
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