
ROMANIA
JUDETUL BRAILA

COMUNA BARAGANUL

PRiMAR

DISPOZIJIANR. 149

DIN 22.04.2019

privind constituirea Comisiei de Monitorizare responsabila cu

implementarea $i dezvoltarea sistemului de control intern managerial

Primarul Comunei Baraganul, judetul Braila,

Tn baza art. 4 din Ordonan;a Guvernului nr. 119/1999 privind controlul

intern/managerial si controlul financier preventiv, cu modificarile si completarile

ulterioare,

Avand in vedere prevederile art. 3 din Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea

Codului controlului intern managerial al entitap'lor publice,

Conform prevederilor art. 68 din Legea 215/2001, privind administratia publica

locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1 - (1) Tncepand cu data prezentei dispozitii, la nivelul Institutiei Primarului

comunei Baraganul, se constituie Comisia de Monitorizare, responsabila cu implementarea

si dezvoltarea sistemului de control intern managerial, denumita in continuare Comisia.

(2) Componenta Comisiei este prevazuta Tn Anexa nr. 1, care face parte integranta

din prezenta dispozitie.

Art. 2 - Se aproba Regulamentul de organizare si funcjionare al Comisiei prevazut Tn

Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art. 3 - (1) Comisia, prin intemnediul secretarului, va colabora Tn mod constant cu

persoanele desemnate din cadrul compartimentelor si structurilor din subordinea Institutiei

Primarului comunei Baraganul responsabile cu Tndeplinirea, diseminarea si monitorizarea

deciziilor Comisiei pentru exercitarea atribup'ilor sale.



(2) La solicitarea Comisiei, la sedintele sale, pot participa si al£i reprezentanp' ai

Institutiei Primarului comunei Baraganul si ai structurilor subordonate precum si alte

persoane a caror prezen^a este necesara pentru analiza aspectelor aflate pe ordinea de zi

a sedintei.

(3) Auditorii au calitatea de invita î in cadrul sedin^elor Comisiei, fara a avea insa

drept de vot in cadrul acestora, ca restul membrilor Comisiei de Monitorizare.

(4) Deciziile Comisiei aprobate de catre conducerea entitatii si aduse la cunostinta,

constituie sarcini de serviciu pentru conducatorii si membrii compartimentelor si

structurilor din subordinea Institutiei Primarului comunei Baraganul.

Art. 4- Secretarul Comisiei va asigura sprijinul necesar intocmirii la termen si

comunicarii tuturor actelor specifice activitatii Comisiei.

Art. 5 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza

conducerea si membrii Comisiei mai sus mentionate, iar comunicarea catre aceste

persoane se face prin intermediul Secretarului Comisiei.

Art. 6 - Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica precum si instititutiilor

interesate de catre secretarul comunei.

Primar,
Bivolaru Vic

'ore/



ANEXA nr. 1

La Dispozitia Primarului
nr. 149 din 22.04.2019

COMPONENJA
Comisiei de Monitorizare, responsabila cu implementarea sidezvoltarea sistemului de

control intern managerial la nivelul entitatilor publice locale

1) Pres.edinte: Preda Mihai - viceprimar;
2) Membri titulari:

a. Luca Viorel - secretar comuna;
b. Coitoru Virginica - inspector;
c. Giol Fanica - inspector;
d. Punga Gigel - inspector;
e. Dimache Florica - inspector;

3) Membri supleanti:
a. Radu Stan - inspector;
b. Zavoianu Stana - referent;

4) Secretarul Comisiei de Monitorizare : Dumitrache Adrian Ion- inspector.

Avizj



ANEXA nr. 2

La Dispozitia Primarului
nr. 149 din 22.04.2019

REGULAMENT DE ORGANIZARE §l FUNCTIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE

I. Dispozi'tii generate

Art. 1 - Scopul Comisiei de Monitorizare il constituie crearea si
implementarea unui sistem integral de control intern managerial in cadrul Institutiei
Primarului comunei Baraganul, care sa asigure atingerea obiectivelor Primariei Comunei
Baraganul intr-un mod eficient, eficace si economic.

II. Structura organizatorica a Comisiei de Monitorizare
Art. 2 - (1) Comisia de Monitorizare este formata din presedinte si membri.
(2) Secretarul asigura continuitatea lucrarilor Comisiei de Monitorizare, fiind

asigurat de persoana desemnata in anexa 1.

III. Conducerea Comisiei de Monitorizare
Art. 3 - (l)Conducerea comisiei este asigurata de presedinte.
(2) Presedintele conduce sedin^ele Comisiei de Monitorizare, supervizeaza

activitap'le specifice din cadrul acesteia si solicit! Secretarului Comisiei realizarea de
lucrari in limita competenfelor acestuia.

(3) Tn lipsa presedintelui, atribufiile sunt asigurate de catre o alta persoana
cu functie de conducere, desemnata de Presedintele Comisiei de Monitorizare.

(4)!n cazul neparticiparii, din motive intemeiate, a Presedintelui sau a
inlocuitorului acestuia, sedin£a Comisiei de Monitorizare se reprogrameaza in termen de
maxim 5 zile lucratoare.

IV. Atributiile Comisiei de Monitorizare
Art. 4 - (1) Elaboreaza Programul de dezvoltare a sistemului de control intern

managerial al primariei, program care cuprinde obiective, ac^iuni, termene, responsabili,
precum si unele masuri necesare dezvoltarii acestuia. La elaborarea programului se vor
avea in vedere regulile minimale de management, con^inute in standardele de control
intern managerial, atribu îile, particularita île organizatorice si funcp'onale ale primariei,
personalul si structura acesteia, alte reglementari si condip'i specifice.

(2) Supune aprobarii cunducatorului entitatii Programul de dezvoltare a
sistemului de control intern managerial al entitatii.

(3) Urmareste realizarea si asigura actualizarea Programului de dezvoltare a
sistemului de control intern managerial, ori de cate ori este necesar.

(4) Urmareste ca termenele prevazute in Programul de dezvoltare a
sistemului de control intern managerial al primariei sa fie respectate si decide masurile
care se impun in cazul nerespectarii acestora.

(5) Urmareste si indruma . compartimentele si structurile din subordinea
Institutiei Primarului comunei Baraganul in vederea elaborarii Programelor de dezvoltare a
subsistemelor de control managerial.



(6) Primeste, semestrial si anual, de la structurile primariei, rapoarte
referitoare la stadiul sistemului de control intern managerial, conform prevederilor
legislative in domeniu.

(7) Prezinta conducerii entitatii, ori de cate ori se considers necesar, dar eel
putin o data pe semestru si o data pe an, rapoarte referitoare la progresele tnregistrate cu
privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial, in raport cu programul
adoptat, la actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica intreprinse,
precum si la alte probleme aparute in legatura cu acest domeniu.

(8) Analizeaza capacitatea intern! de a finaliza implementarea standardelor
de control intern managerial, finand seama de complexitatea procesului si daca situa^ia o
impune, poate apela la consultant! extern!.

(9) Participa la procesul de consultare electronic! al continutului Minutelor,
inaintate de Secretarul Comisiei de Monitorizare, rezultate in urma sedintelor membrilor
comisiei si emit puncte de vedere, dupa caz, pe care le inainteaz! pe e-mail Secretarului
/Secretariatului Comisiei de Monitorizare, in vederea integrarii in documentul final.

(10) Coordoneaza procesul de actualizare a obiectivelor si a activitatilor
entitatii publice.

(11) Avizeaza lista de activitati procedurabile la nivelul entitatii publice.
(12) Analizeaza si avizeaz! Informarea privind monitorizarea performantelor

la nivelul entitatii.
(13) Analizeaza si prioritizeaza riscurile semnificative, care pot afecta

atingerea obiectivelor entita îi publice, prin stabilirea profilului de rise si a limitei de
tolerant:! la rise, anual, aprobate de catre conducerea entita^ii.

(14) Analizeaza si avizeaza Profilul de rise si limita de tolerant! la rise.
(15) ) Analizeaza si avizeaza anual Planul de implementare a masurilor de

control pentru riscurile semnificative la nivelul entitatii publice si il supune aprobarii
conducatorului entitatii;

(15) Analizeaza si avizeaza Informarea privind desfasurarea procesului de
gestionare a riscurilor la nivelul entitatii publice.

(16) Coordoneaza intocmirea procedurilor de sistem si a procedurilor
operationale.

(17) Hotaraste cu privire la necesitatea actualizaii procedurilor de sistem.

V. Atributiile Pre§edintelui Comisiei de Monitorizare
Art. 5 - (1) Conduce si coordoneaza sedinfele Comisiei de Monitorizare si

activitatea Secretarului Comisiei de Monitorizare.
(2) Urmareste respectarea termenelor stabilite de catre Comisia de

Monitorizare si decide asupra masurilor care se impun pentru respectarea lor.
(3) Propune ordinea de zi si acorda cuvantul in sedin^e, veghind la disciplina

si buna desfasurare a sedin^elor.
(4) Decide asupra participarii la sedin^ele Comisiei de Monitorizare a altor

persoane a caror participare este necesara pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea
de zi a sedintei.

(5) Aproba minutele sedintelor, rapoartele si deciziile Comisiei de
Monitorizare.

(6) Convoaca membrii Comisiei de Monitorizare, prin intermediul
Secretarului/ Secretariatului Comisiei de Monitorizare, tn sen's sau prin e-mail, cu eel pu£in
3 zile inainte de sedin^a.



(7) Reprezinta Comisia de Mom'torizare in relafia cu orice institutii, autoritati
sau persoane juridice, cu organisme guvernamentale §i non-guvernamentale, din £ara sau
din strainatate, cu orice alte entitati in vederea indeplinirii scopului pentru care a fost
infiintata comisia.

(8) Solicita Secretarului Comisiei de Monitorizare realizarea de lucrari, in
limita competentelor acestuia.

(9) Avizeaza Programul de dezvotare a sistemului de control intern
managerial la nivelul primariei.

(10) Avizeaza procedurile de sistem si operationale.
(11) Aproba situatiile centralizatoare, semestriale si anuale, privind stadiul

implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial.

VI. Atributfile secretarutui Comisiei
Art. 6 - (1) Secretarul Comisiei de Monitorizare asigura, din punct de vedere

tehnic si metodologic, monitorizarea, organizarea si indrumarea dezvoltarii sistemului de
control intern managerial.

(2) Elaboreaza un format standard de raport pentru sistemul de control intern
managerial, pe care il supune aprobarii Comisiei de Monitorizare.

(2) Tntocmeste rapoarte in baza dispozî iilor Presedintelui Comisiei de
Monitorizare si le supune spre aprobare Comisiei de Monitorizare.

(3) Asigura diseminarea dispozî iilor Comisiei de Monitorizare in sen's sau prin
e-mail si serveste drept punct de legatura in vederea bunei comunicari dintre
compartimentele entitatii si Comisiei de Monitorizare. Secretarului Comisiei de
Monitorizare mentine permanent legatura cu persoanele de contact desemnate de membrii
Comisiei de Monitorizare din cadrul compartimentelor si unita îlor subordonate primariei.

(4) Semnaleaza Comisiei de Monitorizare situatiile de nerespectare a
deciziilor acesteia si propune masurile de corectare care se impun.

(5) Pregateste documentele necesare desfasurarii sedin£ei si le transmite in
format electronic prin e-mail membrilor cu eel pu în 2 zile inainte de sedin^ele Comisiei
de Monitorizare.

(6) Tntocmeste minutele sedin^elor, pe care le transmite in format electronic,
prin e-mail, membrilor Comisiei de Monitorizare.

(7) Duce la indeplinire, transmite sau monitorizeaza, dupa caz, Deciziile
Comisiei de Monitorizare si dispozi|;iile Presedintelui acesteia.

(8) Organizeaza desfa§urarea sedin^elor Comisiei de Monitorizare din
dispozip'a Presedintelui comisiei.

VII. Organizarea s.edin$elor §i mecanismul de luare a deciziei
Art. 7 - (1)Comisia de Monitorizare se tntruneste ori de cate ori este necesar

pentru atingerea^scopului pentru care s-a infiintat.
(2) In exercitarea atributiilor sale Comisia emite decizii.
(3)Deciziile Comisiei de Monitorizare se adopta prin votul majoritap'i simple.
(4) In cazul in care se constata egalitate de voturi, votul Presedintelui (sau a

inlocuitorului acestuia) este hotarator.
(5) Absen£a de la sedin^a Comisiei de Monitorizarese motiveaza in sen's catre

Presedintele acesteia.
(6) Tn situatiile prevazute de art. 7 alin. (4), membrul Comisiei de

Monitorizare deleaga un inlocuitor din compartimentul sau.
(7) Desfasurarea sedin^ei se consemneaza Tn minuta.



VIM. Sfera relatfonala a Comisiei de Monitorizare
Art. 8 - (1) Comisia de Monitorizare este subordonata Primarului comunei

Baraganul.
(2) Comisia de Monitorizare coopereaza cu compartimentele §i structurile din

subordinea anual Planul de implementare a masurilor de control pentru riscurile
semnificative la nivelul entitatii publice pentru atingerea scopului crearii unui sistem
integral de control intern managerial.

(3) Comisia de Monitorizare dezvolta rela îi functionale cu Compartimentul de
Audit, cu organisme similare din alte primarii si poate dezvolta rela£ii de cooperare cu
organisme guvernamentale si non-guvernamentale sau alte persoane juridice din £ara sau
din strainatate, in vederea indeplinirii scopului pentru care a fost infiin^ata.

IX. Dispozitii finale
Art. 9 - (1) Calitatea de membru/secretar al Comisiei de Monitorizare

inceteaza in urmatoarele situap'i:
a)incetarea raporturilor de serviciu in conditiile Legii nr. 188/1999

republicata, sau prin incetarea contractului individual de munca, in conditiile legii;
b) prin revocare la propunerea Comisiei;
c) la solicitarea intemeiata a membrului in cauza.

(2) Tn situa|ia in care un membru al Comisiei de Monitorizare absenteaza
nemotivat de la cinci §edint:e consecutive, Comisia de Monitorizare propune prin vot
revocarea sa.

(3) tn cazul in care unul dintre membrii Comisiei de Monitorizare pierde
aceasta calitate, in conditiile prevazute la art. 9, alin. (1) si (2), compartimentul pe care il
reprezinta propune un nou membru al Comisiei de Monitorizare in termen de 5 zile
lucratoare.

Art. 10 - Respectarea prevederilor prezentului Jtegulament reprezinta
atribu^ie de serviciu pentru membrii Comisieide Monitorizare. Tn situatia absentei din
institute a unui membru al Comisiei de Monitorizare, acesta are obligatia desemnarii in
sen's, a persoanei responsabile pentru indeplinirea obligatiilor care deriva din prezenta
dispozitie. Tnscrisul prin care se desemneaza inlocuitorul membrului Comisiei de
Monitorizarese depune in mod obligatoriu la Secretarul Comisiei de Monitorizare. tn
situatia absentei din institute a persoanei care asigura Secretarul Comisiei de
Monitorizare, aceasta va fi inlocuita de o alta persoana desemnata de conducatorul
entitatii.

Art. 11- Comunicarea documentelor suport, de informare sau consultare se
va realiza in format electronic, membrii Comisiei de Monitorizare avand obligatia
consultant adreselor electronice indicate ca adrese de corepondenta, orice modificare a
acestora fiind obligatoriu de sesizat.in sen's Secretarului Comisiei de Monitorizare.

Art. 12 - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul Regulament.

una,
Wore/


