ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMTINA BALAN
PRIMARIA

D

I S P O Z I T I A Nr' 76 '
din 28 aPrilie

privind constituirea Echipei de gestionare
specialitate ale primarului comunei Bdlan

a

2017

riscurilor din cadrul Serviciilor de

Primarul comunei Bdlanjudelul Sdlaj,Maghiar Isaia;
Avdnd in vedere Prevederile :
- Regulametrt rlni de ordine interioard al Primdriei comunei B6lan;
2015, pentru
- Ordinului Secretarului General al Guvemului Romdniei, nr.400 dinl2 iunie
publice, cu modificdrile qi completdrile
aprobarea codului controlului intern managerial al entitdlilor
ulterioare art.2;
- standardul 8 - Managementul riscului (ordinulnr.400/2015) ;
ydz?ndprevederile art.63,pct.(5)1it."a" din Legea rr.2L512001, republicata, cu modificdrile qi
eompletdrile ulterioare;
,. 7.11 : l^^^rx -^.^.,Lr;^^r- cu
-_ _
in bazaart.6gpct.(1) din Legea m.21512001, privind administralia publicd locald,republicatd
modificdrile Ei completdrile ulterioare;

-

DISPUNE:
riscurilor formatd din conducdtorii de compartimente
ale primarului comunei Bdlan avand
sau inlocuitorii acestora de la nivelul seirriciilor de specialitate

Art.1.

Se constituie Echipa de gestionare a

urmdtoarea comPonen!6:
1. Preqedinte : - Costin Ioan, secretar al comunei;
2. Secretar - Mnere Ion, inspector superior, Compartimentul fond funciar, achizilii publice
Ei urbanism;
3. Membri: - Gherman Ioan, contabil la primdrie;
publicd 1oca16'
DamEa Auricajnspector superior, Compartimentul administralie
registrul agricol qi stare
, --,,--:...
qi servictr
- G6g Sanda-Mariana,inspector asistent, compartimentul prestalii
sociale.
Echipei de Gestionare a RiscuArt.2. Se aprobd Regulamentul de organizare Ei funclionare al
facg n?'rtlntegrantd din aceasta'
rilor in primaria comunei Bdlan,conform Anexei laprezentaEi care
Echipei de gestionare a
Art.3. prezenta dispozilie se incredin\eazdspreexecutare membrilor
comunei Bdlan'
riscurilor de cdtre serviciul de secretariat din cadrul Primdriei
Art.4. Ptezentadispozilie se comunicd la:
administrativ;
-fnstitutia prefeitului judelului Sdlaj,serviciul juridic Ei contencios
-persoanele de la art.l
.
comunei;
primarului
ale
specialitate
de
Serviciilor
cadrul
din
-salarialilor
-dosarul cu disPozilii'
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civil6;
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,'fi
;f
;n

'
"

'ir'

;: ,{.
L.s.
:.,

PRIM
Maghiar

i

