
  ROMÂNIA 
  JUDEŢUL IALOMIŢA 
      CONSILIUL LOCAL 

   AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local care să participe la ședințele 
de lucru prevăzute de art. 16 alin. (3) din Acordul de cooperare nr. 235/20.12.2018 

Consiliul Local al orașului Căzănești, întrunit în ședință ordinară din data de 22 APRILIE 
2021, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 2156 din 02.04.2021 al Primarului orașului Căzănești;
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița nr. 2023 din 29.03.2021;
Examinând:

- raportul nr. 2389 din 13.04.2021 al Compartimentului Juridic și Resurse Umane;
- avizul Comisiei pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină,

minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații nr. 8 din 19.04.2021; 
- procesul verbal nr. 2585 din 22.04.2021 al Comisiei de numărare a voturilor și de consemnare

a rezultatului votului secret constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 27.11.2020; 
În conformitate cu: 
- prevederile art.16 alin.(3) din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției

de audit intern nr.235/20.12.2018 aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 74/31.10.2018 
pentru aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit public 
intern; 

- prevederile art.131 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(6) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. Se desemnează dna. ANDRONACHE RODICA VIORICA, viceprimarul orașului 
Căzănești să reprezinte interesele orașului Căzănești și să participe la ședințele de lucru prevăzute de 
art16 alin.(3) din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit intern 
nr.235/20.12.2018 aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 74/31.10.2018. În lipsa 
acesteia, se desemnează dna. Dima Nicoleta, consilier local. 

Art. 2. Persoanele desemnate la alin.(1) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
cărora li se va comunica, prin grija secretarului general al localității. 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,           Contrasemnează pentru legalitate, 
   pentru Secretar General al UAT, 

 DRĂGOI OCTAVIAN    BARBU ANASTASE 

Nr. 39 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 22.04.2021 
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