ROMANIA
JUDETUL SALAJ
coMtrNA gAr-eN
PRIMARIA

DISPOZITIA

Nr.75.

din 28 aprilie 2017
privind aprobareamdsurilor necesare pentru implementarea qi dezvoltarca sistemului de control
intern managerial, actualizarea registrului de riscuri gi a procedurilor formalizate de management
Primarul comunei Bdlanjudelul Sdlaj,Maghiar Isaia,
AvAnd in vedere: - referatul privind aprobareamdsurilor necesare pentru implementarea qi
dezvoltarea sistemului de control intern managerial, actualizarea registrului de riscuri qi a
procedurilor formalizate de management, prevdzute de Ordinul Secretarului General al Guvemului
nr.40012015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitdlilor publice, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare ;
- prevederile Legii privind finanlele publice locale m.27312006, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
- prevederile Ordonanlei Guvernului nr. II9|I999 privind controlul intem qi controlul
financiar preventiv, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile art.2 qi u1".3 pct.(l) din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr"
40012015 pentru aprobarea Codului controlului intem managerial al entitdflor publice, cu
modificdrile Ei completdrile ulterioare; ale art.63,pct.(s) lit."a" $i "c" din Legea nr.2I512001,
republicatd, completatd qi modificatd, privind administralie publicd locald;
In temeiul axt.68 alin. (1) din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicatd,
cu modificarile qi completdrile ulterioare;

DISPUNE:
Art.1. (1) Se aprobd mdsurile necesare pentru implementarea Ei dezvoltarea sistemului de
control intern managerial actualizarea registrului de riscuri qi a procedurilor formalizate de
management prevdzute de Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 40012015 pentru
aprobarea Codului controlului intern managerial al entitdfilor publice, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare.
(2) Standardele de control precum gi Procedurile formalizate de management
prevdzute la alineatul (1) sunt cuprinse in anexa care face parte integrantl din prezenta dispozitie.
Art.2. Se constituie Comisia de monitorizare, coordonare qi indrumare metodologicd.a
implementdrii qi dezvoltdrii Sistemului de control intem managerial al comunei Bdlan in urmitoarea
componenld:
Pregedinte : Costin Ioan-secretar al comunei;
Membri: Mierea Maria- inspector superior la primdrie;
Mnere Ion-inspector superior la primdrie;
Damqa Aurica-inspector superior la primdrie;
Gog Sanda-Mariana-inspector asistent la primdrie.
Art.3. incepdnd cu data intrbrii in vigoare a prevederilor prezentei dispozilii, se abrogd
prevederile altor dispozitii de aprobare a Codului controlului intern, cuprinzdnd standardele de
management/control intern la entitdtile publice qi pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozilii se incredinteaz6 Comisia
de monitorizare, coordonare qi indrumare metodologicd,aimplementdrii SCIM a comunei Bdlan,
precum qi toli qefii de compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Bdlan.

Art.5. Prezenta dispozitie se comunica cu:
- Institulia prefectului Judelul S[laj, Serviciul juridic qi contencios administrativ;
- Directia Judefeani a Finantelor Publice Salaj;
- Comisia de monitorizare, qefii de compartimente din cadrul primdriei ;
- dosarul cu dispozilii.

PRI
Maghiar

