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ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA VARGATA
PRIMAR

DISPOZITIA NR.24
din 20 februarie2Dl7

privind constituirea

atribu{iilor Comisiei de monitorizare din cadrul
Primiriei Comunei Virgata

qi stabilirea

Primarul Comunei Vdrgata, iudelul MureE, avdnd tn vedere:
prevederile art.2, alin. (l) si art. 3 alin (1) din O.S.G.G. 40012015 modificat qi completat
prin O.S.G .G.20012016 pentru aprobarea controlului intern, cuprinz6nd standardele de
management/control intern la entitIlile publice qi pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial.
in temeiul art. 68, alin. (l) din Legea m.21512001 a administrafiei publice locale
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare :

DISPUNE
Comisia de monitor izare asistemului de control managerial al
Comunei Vdrgata, jude;ul MureE, care va avea urmdtoarea componenfd:
Preqedinte : Laszlo Ottilia-Zsofi a
Secretar comisie: Dobandi Ida
Membri: - Farkas Eva

Art.

1 Se numeqte

- Denes Sara-Maria
- Balogh Otto-Dezso
- Nagy Anita
- Mihaly Eniko-Eva
- Gligor Robert-Laszlo
- Domo Mihaly

Art.2
(1) Preqedintele Comisiei de monitorizare emite ordinea de zi a gedin{elor, asigurd
conducerea qedintelor qi elaboreazl minutele qedin{elor qi hotdririle comisiei.
(2) in situalia in care preqedintele Comisiei, din motive obiective nu se poate prezentala
qedinfe, acesta va fi suplinit de c[tre unul din membrii comisiei, numit in scris de cStre
pre;edinte.
(3) Secretarul comisiei qi inlocuitorul acestuia sunt desemnali de cdtre pregedinte.
(a) in situalia in care un membru al Comisiei, din motive obiective qi cu aprobare scrisS a
preqedintelui Comisiei, nu se poate prezentala qedinJe, acesta poate fi suplinit de cdtre o
o conduce sau din care face
persoanl desemnatd de acesta, din cadrul sfycturii.ge
:are
parte.

Art. 3 Comisia de monitorizare are urmdtoarele atribulii:
- analizeazl qi prioritizeazdriscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor
generale ale funcliondrii entit[1ii publice, prin stabilirea limitelor de tolerantd la risc,
anual, aprobate de cltre conducerea entitdtii, care sunt obligatorii qi se transmit tuturor

\;:

compartimentelor pentru aplicare.
-analizeazd,qi avizeazdprocedurile formalizate gi le transmit spre aprobare
conducdtorului entitdfi publice.
-analizeazd" in vederea aprobdrii, informarea privind monitorizarea performan{elor la
nivelul entit6tii, elaboratd de secretarul Comisiei de monitorizare, pebaza raport6rilor
anuale privind monitorizarea performanlelor anuale, de la nivelul compartimentelor.
-analizeaz{ in vederea aproblrii, informarea privind desfrqurarea procesului de
gestionare a riscurilor, elaborati de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportdrilor
anuale, de la nivelul compartimentelor.
-elaboreazdProgramul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Comunei
Vdrgata, judelul MureE program care cuprinde obiective, acfiuni, responsabilitdfi qi
termene, precum qi alte mdsuri necesare dezvoltirii acestuia. La elaborarea programului
se vor avea in vedere regulile minimale de management confinute in standardele de
control intern, aprobate prin O.S.G.G.40012015, cu luarea in considerare a specificului al
Comunei Vdrgata, judelul MureE.
-supune aprobdrii primarului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial
gi urmdreqte realizarea acestuia;
-urmdreqte elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul
Comunei Vdrgata, jude;ul Mure; care trebuie sd reflecte qi inventarul
operafiunilorlactivitdlilor care se desftqoard in compartimentele respective;
-evalueaz6 ;i avizeazdprocedurile elaborate in cadrul Comunei Vdrgata, judelul Mure;;
-intocmeqte trimestrial sau ori de c6te ori este necesar informdri referitoare la progresele
inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemelor de control managerial in
raport cu programele adoptate, precum qi referitoare la situaliile deosebite qi la acfiunile
de monitorizare, coordonare qi indrumare intreprinse in cadrul acestora. Aceste informdri
vor fi transmise primarului qi/sau altor institufii abilitate, la solicitarea acestora.
Art.4 Modul de lucru al Comisiei se stabileqte de cdtre acesta prin Regulament.

Art.5
(1) La solicitarea Comisiei, la qedinfele sale sau in grupurile de lucru pe care acestea le
constituie pot participa qi alte persoane din cadrul Comunei Vdrgata, judelul Mure; a
clror contribulie este necesarl pentru realizarea atribufiilor Comisiei qi a celorlalte
cerinfe din prezenta dispozilie.
(2) Solicit6rile Comisiei adresate conducdtorilor de structuri din cadrul Comunei
Vdrgata, judelul MureE qi/sau subordonalilor acestora, in contextul de la alin (1),
reprezintd sarcini de serviciu.
Art.6Prezenta dispozilie se comunic[ membrilor comisiei de monitorizarc;i Institufiei
Prefectului - Judeful Mureq.
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