
  
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ARCHIŞ 
CONSILIUL  LOCAL ARCHIŞ 
                                                               
                                                   
                                                             HOTĂRÂREA  nr.69 
                                                                      din  23.09.2019 

privind aprobarea achiziţionării de Servicii de consultanţă privind implementarea 

 şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)  
la nivelul Primăriei comunei Archiş 

 
         Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru  ordinară în data de 23.09.2019, 
ora 900 , fiind prezenţi un număr de  10  consilieri locali din 10 consilieri în funcţie, totalul consilierilor 
consiliului local fiind de 11. 
 
            AVÂND ÎN VEDERE : 

 
     Proiectul de hotărâre inițiat de d-l  primar interimar Horhat Pavel - Nelu şi avizat favorabil de 
comisia de specialitate a Consiliului Local ; 
     Prevederile OG nr.119/1999 privind controlul intern  şi controlul financiar preventiv , republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare ; 
     Prevederile art.2 din OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităţilor publice; 
     Prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;       
     Prevederile art.43 din HG nr.395/2016, Hotărâre  pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achiziţie publică/ acordului cadru din 
legea nr.98/2016 , actualizată; 
      Prevederile art.129 alin.(1) , alin.(2) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 
      Punctul 9 şi  lit.i) din Decizia nr.40 din data de 05.08.2019 a Camerei de Conturi Arad;  
      Votul ,, pentru ” a 10 consilieri. 
 
         În temeiul art.139 alin.(1)   din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
                                                   
                                                                    HOTĂRĂȘTE: 
 

       Art.1.   Se aprobă achiziţionarea de servicii de consultanţă  privind implementarea şi   
dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)  la nivelul Primăriei comunei Archiş  
       Art.2.   Se aprobă ca sumele necesare pentru achiziţionarea serviciilor prevăzute la art.1 să fie 
alocate din bugetul local al comunei Archiş.. 
       Art.3.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-l  primar interimar Horhat 
Pavel - Nelu  prin compartimentele de specialitate. 
       Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică: 

       - Instituţiei Prefectului – judeţul Arad . 
       - Primarului comunei Archiş . 
       - Compartimentului Contabilitate. 
       -  Se afişează la panoul publicitar. 
       - Se anexează la dosarul special de şedinţă.          
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             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            SECRETAR 
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