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       nr. 61 din 14.07.2020   

 

- privind stabilirea componenței Comisiei cu atribuții monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la 

sistemul de control intern managerial din cadrul U.A.T. Vama Buzăului 

 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

 

În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/ 

managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 2 și art. 3 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, 
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, 

 

D I S P U N : 

 

 Art.1: Se constituie Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi 

dezvoltării sistemului de control intern managerial, denumită în continuare Comisia de monitorizare din cadrul 

U.A.T. Vama Buzăului, în componența din Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

  

Art.2: Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare din cadrul U.A.T. Vama Buzăului este asigurat de 

dl. Găitan Adrian Constantin – secretarul general al comunei Vama Buzăului. 

  

Art.3: În vederea stabilirii modului de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare la nivelul 

U.A.T. Vama Buzăului, aceasta va elabora Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de 

monitorizare, care va fi integrat în documentația sistemului de control intern managerial. 

  

Art.4: Pentru a duce la îndeplinire Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, persoana 

responsabilă cu gestionarea resurselor umane la nivelul U.A.T. Vama Buzăului va revizui fișele de post pentru 

întregul personal, prin adăugarea atribuțiilor privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial la nivelul U.A.T. Vama Buzăului. 

 
 Art.5: De la data intrării în vigoare a prezentei Dispoziții se abrogă orice dispoziție anterioară privind organizarea 

comisiilor cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică managerial în cadrul Primăriei comunei 

Vama Buzăului. 

 

Art.6: Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către persoanele menționate în anexa la prezenta 

dispoziție. 

 

 Art.7: 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. 

 
 PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI, 

       Prof. ing. dipl. Tiberiu – Nicolae CHIRILAŞ 

                           Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

                                                       Adrian – Constantin GĂITAN 


