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DISPOZIȚIA
nr. 65 din 14.07.2020

- privind stabilirea obiectivelor generale cu privire la sistemul de control intern managerial din
cadrul U.A.T. Vama Buzăului
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI
Având în vedere prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităţilor publice, Standardul 5 – Obiective;
În temeiul prevederilor art. 155, alin. (1), lit. ,,e” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul
administrativ, coroborate cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind
Codul administrativ,
DISPUN:
Art.1: Se aprobă misiunea, viziunea, politicile în domeniul controlului intern managerial, eticii și
integrității și managementul riscului conform Declarației de angajament a managementului privind
politicile în domeniul controlui intern, eticii și integrității și managementului riscului, Anexa nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2: Se aprobă Lista obiectivelor generale ale U.A.T. Vama Buzăului, Anexa nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3: Conducătorii compartimentelor din cadrul U.A.T. Vama Buzăului, în baza obiectivelor
generale, astfel cum au fost stabilite conform Anexei nr. 2, vor formula obiectivele specifice fiecărui
compartiment şi indicatorii de performanță aferenți acestora.
Art.4: Conducătorii compartimentelor din cadrul U.A.T. Vama Buzăului, vor aduce la cunoștința
personalului din subordine conținutul politicilor în domeniul sistemului de control intern managerial,
eticii și integrității, precum și în domeniul managementului riscurilor și vor face cunoscute obiectivele
generale ale entității.
Art.5: Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către salariații din cadrul
Primăriei comunei Vama Buzăului și din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului.
Art.6: Prezenta dispoziţie se comunică, obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei Vama Buzăului, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov
și tuturor salariaților din cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului și al S.P.C.L.E.P. al comunei Vama
Buzăului.
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