ROMANIA
JUDETUL SIBIU

COMUNA BRADENI
PRIMAR

DISP

oztT lA

Nr. 88

I 2o2o

privind constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern
managerial la nivelul comunei Bradeni

Av6nd in vedere temeiurile juridice prevdzute de dispozitiile:

a) art.7 alin. (2)din Legea nr.287/2009 privind Codulcivil, republicatd,
cu modificdrile ulterioare;

b) art. 9 alin. (3), art. 10 alin.(3), art. 2L, art.24, art. 27 gi art. 28 din
Legea cadru a descentralizirii nr.19512006, cu modificirile gi completdrile
ulterioare;

c) art. 3 9i art.4 alin.(1)-(3) din Ordonanta Guvernului nr. tt9/t999
privind controlul intern/managerial gi controlul financiar preventiv, republicatS,
cu modificdrile gi completirile ulterioare;
d) art. 12 alin.(S) 9i art. 13 lit. c), lit. e) ti lit. h) din Legea nr.672/2002

privind auditul public intern, republicatd, cu modificdrile gi completirile
ulterioare;

e) art. 6L alin. (2), precum gi pe cele ale art. 63 alin. (1) lit. a) 9i lit. e) 9i
alin. (2) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/200L, republicatd, cu

modificdrile 9i completdrile ulterioare;

f) art. 24 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,

cu

modific5rile gi completdrile ulterioare ;

g) Ordinului Secretarului general al guvernului nr.

60012018 pentru

Codului controlului intem/manageri al al entitdlil or publice;
In terneiul art. 129 alin. (1) lit. a) qi lit. e) alin. (2) , qi celor ale art. 196
alin. (1) lit. a) din OUG nr.5712019 - Codul administraliv,

aprobarea

^

DISPUNNE:

Art. 1. : Se constituie Comisia de monitorizare a sistemului de control
intern managerial la nivelul comunei Bradeni , av6nd componen[a previzutd in
anexa nr. 1.

Art. 2. : Se aprobd Regulamentul de organizare
constituite potrivit art. 1 prevdzutin anexa nr.2.

gi func[ionare a Comisiei

Art. 3. : in termen de 30 zile, de la data c6nd prezenta devine obligatorie gi
produce efecte juridice, Comisia prevdzutd la art. 1 prezintd spre aprobare
primarului comunei, Programul de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial.

Art. 4. : (1) Secretariatul tehnic se asigurd de cdtre contabilul comunei
Bradeni.

(2) Secretariatul tehnic asigurd sprijinul necesar intocmirii
termen

gi comunicdrii

ta

tuturor actelor specifice activitdlii Comisiei.

Art. 5 : (L) Comisia, prin intermediul secretariatului tehnic, va colabora in
mod constant cu persoanele desemnate din cadrul direcliei / serviciului /
compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei,
responsabile cu indeplinirea, diseminarea gi monitorizarea deciziilor Comisiei
pentru exercitarea atributiilor sale.

(21 La solicitarea comisiei, la gedinlele sale, pot participa gi alli
reprezentanti ai primarului comunei Bradeni gi ai structurilor subordonate
precum 9i alte persoane a cdror prezen!5 este necesard pentru analiza
aspectelor aflate pe ordinea de zi a gedintei.

(3) Compartimentul de audit public intern organizat la nivelul Filialei
Judelene Sibiu a Asocialiei Comunelor din Rom6nia, care asigurd activitatea de
audit public intern prin cooperare, poate avea calitatea de invitat in cadrul
gedintelor Comisiei, fdrd a avea insd drept de vot in cadrul acestora, ca restul
membrilor Comisiei de Monitorizare.

(4) Deciziile Comisiei aprobate de cdtre primaru! comunei gi aduse

la

cunogtinfd, constituie sarcini de serviciu pentru conducdtorii gi coordonatorii

directiei

/

serviciului/compartimentelor

primarului comunei.

din aparatul de

specialitate

al

Art.6: (1) Procedurile documentate se intocmesc de cdtre persoanele din
compartimentele aparatului de specialitate al primarului , se verificd gi se
avizeazd de cdtre pregedintele comisiei de monitorizare 9i se aprobd de citre
Primarul comunei Bradeni

(2) Angajalii din aparatul de specialitate al primarului comunei
Bradeni pun in aplicare procedurile documentate.
(3) Arhivarea documentelor cade in sarcina persoanei care asigurd

secretariatul tehnic la comisiei de monitorizare.

Art. 7: Anexele nr. 1 gi nr. 2 fac parte integrantd din prezenta.

Emisi
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in

Bradeni la 2 iunie
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Contrasemneazi
Secretar General
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Anexa nr. L la Dispozilia primarului
Nr. 88/2020

coM PoN ENTA
Comisiei pentru monitoriza rea, coordonarea gi ind ru marea metodologicd a
imptementdrii gi dezvoltdrii sistemului de control intern manageria! la nivelul
aparatului de specialitate a! Primarului comunei Bradeni
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Anexa nr. 2 !a Dispozilia primarului
Nr. 88

I

2020

REGULAMENTUL

de organizare gifunclionare a Comisiei de monitorizare

a sistemului

de

control intern/managerial

Art. L: (1) Tn cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Bradeni, funclioneazi Comisia de monitorizare a sistemului de control

intern/managerial, denumitd in continuare Comisia, constituitd prin Dispozi[ia
Primarului Comunei Bradeni nr.88 din 2 iunie 2020.
(2) Comisia are in componenla sa conducdtorii compartimentelor incluse
in primul nivel de conducere din organigrama comunei, prevdzuli in anexa la
d ispozi!ia sus-menlionatS.

Art. 2: Comisa are urmdtoarele atribulii:
a)

elaboreazd programul

de

dezvoltare

a

sistemului

de

control
intern/managerial, program care cuprinde obiective, acliuni, responsabilitfiti,
termene precum 5i alte mdsuri necesare dezvoltdrii acestuia cum ar fi elaborarea
9i aplicarea procedurilor de sistem gi a celor specifice pe activitdli,
perfecfionarea profesionald, etc. Elaborarea programului[ine seamd de regulite
minimale de management confinute de standardele de control intern aprobate
prin Ordinul
600/201,8 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzdnd standardele de control intern/manageriat la
entitdtile publice gi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/manageriat,
republicat, particularit5[ile organizatorice, funclionale gi de atribu[iile,
personalulSi structura acestuia, alte reglementdri gi condilii specifice;

nr.

b)supune spre aprobare Primarului Comunei Bradeni programul de
dezvoltare a sistemului de control managerial, in termen de 30 de zile de la data
elabordrii sale;
c) urmiregte realizarea obiectivelor gi acliunilor propuse prin program;
acordd alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au
stabilit;
d)asigurd actualizarea periodicd a programului, o datd la 12 lunisau maides,
dupd caz;
e) urmdregte elaborarea programelor

de dezvoltare a subsistemelor de
control managerial ale direcliei, serviciului gi celorlalte compartimente din
aparatul de specialitate al primarului comunei; acestea trebuie sd reflecte gi
inventarul operaliunilor/activitS!ilor ce se desf5goard in compartimentele
respective;
f) urmdregte constituirea grupurilor pentru monitorizarea, coordonarea gi
indrumarea metodologicS, precum gi elaborarea programelor de dezvoltare a
sistemelor proprii de control managerial ale entitSlilor subordonate;
g) primegte, trimestrial, sau cdnd este cazul, de la compartimentele din
aparatul de specialitate al primarului comunei, gi entit6[ilor subordonate

informSri/rapoarte referitoare

la progresele inregistrate cu privire !a

dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, in raport cu
programele adoptate, precum gi referiri la situa[iile deosebite gi la acliunile de
monitorizare, coordonare gi indrumare, intreprinse in cadrul acestora;

h)acolo unde se consideri oportun, indrumd compartimentele din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei, gi entit|lile subordonate in
elaborarea programelor proprii, in realizarea gi actualizarea acestora gi/sau in
alte activititi legate de controlut managerial;
i) avizeazd procedurile de sistem;
j) prezintd Primarului Comunei Bradeni , ori de c6te ori considerd necesar,
dar cel putin o dati pe an, informdrl referitoare la progresele inregistrate cu
privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, in raport cu programul
adoptat, at6t la nivelul compartimentelor din aparatul de specialitate al
primarului comunei gi la entitS[ile subordonate, la acliunile de monitorizare,
coordonare 5i ?ndrumare metodologicd intreprinse, precum gi la alte probleme
apdrute in legdturi cu acest domeniu.
Art.3: (1)$edinlele Comisieiau loc periodic, trimestrialsau c6nd este cazul.

(2) $edintele sunt conduse de pregedintele Comisiei. in caz de
indisponibilitate a pregedintelui Comisiei, acesta va fi inlocuit de

vicepregedintele Comisiei. in caz de indisponibilitate a unui membru, acesta
poate fi inlocuit de cdtre o persoand desemnatd din cadrul structurii pe care o
conduce sau face parte.
(3) La solicitarea Comisiei, la gedinlele sale sau in subcomisiite constituite
pot participa 9i alti reprezentanli din compartimentele de specialitate din
aparatulde specialitate al primarului comunei gi entit5lile subordonate, a cdror
contribufie este necesard ?n vederea realizdrii atribuliilor Comisiei gi a celorlalte
cerinte din prezentul Regulament.

(4) Solicitdrile Comisiei, adresate conducdtorilor gi/sau subordonalilor
acestora, in contextul prevederilor de la alin (3), reprezintd sarcini de serviciu.

Art.4:

Pregedintele comisiei are urmdtoarele atribufii:

a) asiguri desfSgurarea lucrdrilor Comisiei ;
b) monitorizeazd, coordoneazi
indrumd metodologic dezvoltarea
sistemului de control managerial intern;
c) aprobi 5i asigurd transmiterea in termenele stabilite a informdrilor

gi

/

raportdrilor intocmite in cadrul comisiei cdtre pdrlile interesate.
d)urmdre5te respectarea termenelor decise de cdtre Comisie gi decide
asupra mdsurilor ce se impun pentru respectarea lor;
e) propune ordinea de zi gi conduce gedinlele Comisiei;
f) decide asupra participdrii la gedinlele Comisiei gi a altor reprezentanli din
directie/ serviciu/compartimente din aparatut de specialitate al primarului

comunei, a ceror participare este necesare pentru clarificarea gi solutionarea
unor probleme specific;
g) decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru
desfdgurarea de activitdti cu specific in cadrul Comisiei.
Art. 5: Cu privire la sistemele de control managerial, in exercitarea
atributiilor ce le revin in calitatea de conducdtori de compartimente, managerii
din sistemul aparatuluide specialitate al primarului comunei au, fird a se limita
la acestea, urmStoarele atribulii:

trebuie urmate / aplicate in vederea realizirii
sarcinilor de serviciu de cdtre executan!i, in limita competenlelor gi
responsabilitililor specifice, a$a cum decurg din atribuliile compartimentului
a) stabilesc procedurile ce

respectiv;
b)

identifici riscurile inerente activitdtilor din compartiment gi intreprind

actiuni care sE mentinS riscurile in limite acceptabile;
c) monitorizeazd activitd[ile ce se desfdgoard ?n cadrul compartimentului
(evalueazS, mdsoard gi inregistreazd rezultatele, le compard cu obiectivele,
identificd neconformit6[ile, ini[iazd corectii/acfiuni corective gi preventive etc.);
d) informeazi prompt geful ierarhic cu privire la rezultatele verificdrilor gi
altor actiuni derulate in cadrul compartimentului;
e) participd la gedintele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru
constituite in cadrul acesteia, la data, ora gi locul unde acestea au fost stabilite;
f) in caz de indisponibilitate, acesta desemneazd o altd persoani din cadrul
structurii pe care o conduce pentru participarea la gedinte;

asigurd aprobarea

gi

le

termenele stabilite a
informdrilor/rapoartelor referitoare la progresele inregistrate cu privire la
g)

transmiterea

dezvoltarea sistemului de control managerial, in raport cu programul adoptat,
!a nivelul compartimentului pe care il conduce.
Art.6: (1) Deciziile Comisiei se iau prin consensul membrilor prezenfi.

in situalia in care consensul nu poate fi ob[inut, pregedintele Comisiei
poate propune luarea deciziei prin votul a jumdtate plus unu din totalul
(2)

membrilor prezenli.
(3)

in cazul in care se constatd egalitate de voturi, votul

pregedintelui

Comisiei este decisiv.
Art,7z Comisia coopereazd cu directia/serviciul/compartimentele implicate

din aparatul de specialitate al primarului comunei gi din cadrul entitd[ilor
subordonate acesteia pentru atingerea scopului credrii unui sistem integrat de
contro! managerial.

Art.8: Secretariatul tehnic

al Comisiei are urmdtoarele atribu[ii:

a)organizeazi desfSgurarea gedintelor Comisiei la solicitarea pre$edintelui
acesteia, ?ntocmegte procesele-verbale ale intdlnirilor, minutele sau alte
documente specifice;

b)intocmegte, centralizeazi gi distribuie documentele necesare bunei
desfdgurSri a gedintelor Comisiei;

c)intocmegte rapoarte

in

baza dispozitiilor pregedintelui Comisiei gi le

supune spre aprobare Comisiei;

d)servegte drept punct de contact in vederea bunei comuniciri dintre
direclia/serviciul/compartimentele din aparatul de specialitate al primarului
comunei, pe de o parte, gi Comisie, pe de altd parte;
e)semnaleazd Comisiei situatiile de nerespectare a dispozi[iilor acestora;
f) intocmegte, actualizeazd gi modifici registrul riscurilor identificate in
cadru! aparatului de specialitate al primarului comunei pe baza propunerilor
membrilor Comisiei;
g) pdstreazd (claseazi ) origina lele proced u rilor de sistem rea izate;
h)primegte gi inregistreazd in registrul propriu procedurile de sistem
transmise pentru avizare gi procedurile operationale avizate de conducdtorii
compartimentelor;
i) supune procedurile de sistem spre avizare membrilor Comisiei;
j) alocd codul procedurilor de sistem;
k)distribuie procedurile de sistem conform listei de difuzare;
l) transmite la arhivi editiile procedurilor de sistem retrase;
m) analizeazd observa[iile formulate de alte compartimente gi
participS la consultdrile organizate pentru analiza observatiilor, tn cazul
procedu rilor de sistem;
n)analizeazd gi pune pe ordinea de zia gedinteiComisieisolicitdrile de revizie
a procedurilor de sistem.
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