DIsPozIŢIA

Nr.6712018

privind constituirea comisiei speciale de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a implementării sistemului de control intern
Vasile đmpean,Primarul Comunei Tilişca,

In conformitate cu prevederĺle ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităţilor publice,
Înconformitate cu prevederile ,,
'. : , .- ] .._.r privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,
In baza aľt. 63 alin 1 lit c) coroborat cu alin 4 lit a), aft. 68 alĺn 1), art. 115 alin 1 lit a)
din Legea nr. ŻI5l2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

DTSPUNE:

AÉ.1 Se

constituie Comisia pentru monitorÍzarea, coordonarea si
dezvoltarii sistemului de control
intern/managerial din cadrul Comunei Tilisca, numita in continuare COMISIA,

indrumarea metodologia a

conform Anexei nr 1 care face pafte integranta din prezenta Dispozitie.
4ft. 2 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a comisiei pentru
monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de
control intern/managerial din cadrul Comunei Tilisca conform Anexei nr 2 la prezenta
Dispozitie.

AÉ.3

Prevederile prezentei dispozitii Vor

fi

aduse

la

indeplinire

de

catre

Compartimentele si Serviciile din cadrul Comunei Tilisca.
Att. 4 Cu data adoptării prezentei Dispozitii se abrogă Dispozitia Primarului Comunei
Tilisca nr 12912016 privind organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de
control intern/managerial in cadrul Comunei Tilisca
A't. 5 Prezenta Dispozitĺe va fi comunicata tuturor persoanelor nominalizate in Anexa
1.

Tilişca la 07 septrembrie 2018
PRIMAR
VASILE CIM
Red
Dif (

Pref,

Contrasemneazä,
Secretar: MARIA MO

Anexa 1 la Dispoziţia nr 67l20IB
COMPONENTA
pen
Co m isiei
tru mon itoriza rea, coo rdon a rea si indru ma rea m etodolog ica
a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial

Presedinte:
- MORAR MARIA

-

Secretarul Comunei Tilisca

Vicepresedinte:
- IUGA MARIA - Compaftiment Contabilitate
Membri:

L. ZEICU NICOLAE NICODIM - Compartiment Taxe sĺ Impozite
2. PETREA IOAN - Compaĺtiment Registru Agricol
7. RODEANU MARIA - Compartiment Asistentă Socială

Coordonator implementare: rnncrn ADRIANA sIMoNA - Compartiment IT
Secretariat comisie: RODEANU MARIA - Compartiment Asistenţă Socială
(1) In situaţia încare Preşedintele Comisiei, din motive obiective nu se poate prezenta
la şedinţe, acesta va fi suplinit de către unul din membrii comisiei, numit înscris de către
Preşedinte'

(2) Însituaţia încare un membru al Comisiei, din motive obiective şi cu aprobare
scrisă a Preşedintelui Comisiei, nu se poate prezenta la şedinţe, acesta poate fi suplinit
de către o persoană desemnată de acesta, din cadrul structurii pe care o conduce sau din
care face pafte.
Tilişca la 07 septembrie 2018
PRIMAR
VASILE

MM, 4 eX
Dif ( Inst PreĘ

Contrasemneazä,
Secretar: MARIA M

Anexa 2 la Dispoziţia nr 67l20IB

REGULAMENTUL de organizare si functionare al Comisiei de monitorizare,
coordonare si indľumare metodologica a dezvoltarii sistemuIui de control
intern/managerial al Comunei TILIŞCA
Aft.1 (1) Încadrul ComuneiTilisca funcţionează Comisia de monitorizare, coordonare

şiîndrumaremetodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial, denumită
încontinuare Comisia, constituită prin Dispozitia Primarului Comunei Tilişca nr 67l20LB
(2) Comisia are încomponenţa sa reprezentanţi ai structurilor organizatorice din
cadrul institutiei.
Aft.2 _ Comisia are următoareile atribuţiÍ,
a) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al
Institutiei, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi' termene precum şi
alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor de
sistem şi a celor operationale pe activităţi, perfecţionarea profesională, etc. Elaborarea
programului ţine seamä de regulile minimale de management conţinute de standardele
de control intern aprobate prin Ordinul Secretariatului Guvernului nr, 600/2018,
b) supune spre aprobare Institutiei programul de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial, întermen de 15 de zile de la data elaborării sale;
c) urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor propuse prin program; acordä alte
termene de realizare la solicitarea compaftimentelor care le-au stabilit;
d) asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des, după
caz;

e) urmăreşte elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de

control
trebuie
managerial ale secţiilor, serviciilor, birourilor şi compaftimentor Institutiei; acestea
să reflecte şi inventarul operaţiunilor/activităţilor ce Se desfăşoară încompartimentele
respective;
f) primeşte trimestrial, Sau când este cazul, de la compartimentele Institutiei
informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea
sistemelor/subsistemelor proprii de control intern/managerial, înraport cu programele
adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare,
coordonare şi îndrumare,întreprinseîncadrul acestora;
g) prezintă Primarului ori de câte ori consideră necesar' dar cel puţin o dată pe an,
informări referitoare la progresele înregistratecu privire la dezvoltarea sistemului de
la acţiunile de monitorizare,
control managerial, înrapoft cu programul adoptat,
precum
întreprinse'
metodologică
coordonare şi îndrumare
şi la alte probleme apărute în
legătură cu acest domeniu.
Att.3. - (1) ŞedinţeleComisiei au loc periodic, trimestrial sau când este cazul.
(2) Şedinţelgsunt conduse de preşedintele Comisiei' Încaz de indisponibilitate a
preşedintelui Comisiei, acesta va fi înlocuitde vicepreşedinele Comisiei. In caz de
indisponibilitate a unui membru, acesta poate fi înlocuitde către o persoană desemnatä
din cadrul structurii pe care o conduce sau face pafte.

si

(3) La solicitarea Comisiei, la şedinţele sale sau însubcomisiile constituite pot
pafticipa şi alţi reprezentanţi din compartimentele Institutiei, a căror contribuţie este
necesară învederea realizării atribuţiilor Comisiei şi a celorlalte cerinţe din prezentul
Regulament.

(4) Solicitările Comisiei, adresate conducătorilor şi/sau subordonaţilor acestora, în

contextul prevederilor de la alin (3), reprezintă sarcini de serviciu.
Aft.4. - Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţil1:
(1) Asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi ale Secretariatului acesteia înbune
condiţii.
(2) Monitorizeză, coordonează şi îndrumămetodologic dezvoltarea sistemului de
control managerial intern.
(3) Aprobă şi asigură transmiterea întermenele stabilite a informărilor/rapoftărilor
întocmiteîncadrul Comisiei către păţile interesate: Primarul, alte structuri desemnate.
(4) Urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisie şi decide asupra
măsurilor ce se impun pentru respectarea lor.
(5) Propune ordinea de zi şi conduce şedinţele Comisiei.
(6) Decide asupra paľticipării la şedinţele Comisiei şi a altor reprezentanţi din
sectiile/serviciile/compartimentele/birourile Institutiei, a căror pafticipare este necesară
pentru clarificarea şi soluţionarea unor probleme specifice.
(7) Decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea
de activităţi cu specific încadrul Comisiei.
Aft.s.- (1) cu privire la sistemele de control intern/managerial, înexercitarea
atribuţiilor ce le revin încalitatea de conducători de sectii/compartimentelbirouri, acestia
au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii:
a) stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate învederea realizării sarcinilor de
serviciu de către executanţi, înlimita competenţelor şi reponsabilităţilor specifice, aşa
cum decurg din atribuţiile compaftimentului respectiv;
b) identifică riscurile inerente activităţilor din compartiment şi întreprindacţiuni care
să menţină riscurile înlimte acceptabile;
c) monitorizeazä activităţile ce se desfăşoară încadrul compaĺtimentului (evaluează,
măsoară şiînregistreazărezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformităţile,
iniţiază corecţii/acţiuni corective şi preventive etc.);
d) informează prompt şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni
derulate încadrul compaftimentului.
(2) Participă la şedinţele Comisiei, a subcomisiilor Sau grupurilor de lucru constituite
încadrul acesteia, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite.
(3) In caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii
pe care o conduce pentru participarea la şedinţe.
(4) Asigură aprobarea şi transmĺterea le termenele stabilite a informărilor/rapoartelor
referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control
managerial, înrapoft cu programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl
conduce.

Art.6.

(1) Deciziile Comisiei se iau prin consensul membrilor prezenţi.

(2) Însituaţia încare consensul nu poate fi obţinut, preşedintele Comisiei poate
propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi.
(3) Încazul încare se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei este
decisiv.

Art.7' Comisia cooperează cu sectiile/compaľtimentele/birourile implicate din cadrul
Institutiei pentru atingerea scopului creării unui sistem integrat de control managerial.
Aft 8. - fiecreta ria tu l Co m isie i a re u rmă toa re le a trib u ţil':
(1) organizeazä desfăşurarea şedinţelor Comisiei la solicitarea preşedintelui acesteia,
.

întocmeşteprocesele verbale ale întâlnirilor, minute sau alte documente specifice.
(2) Întocmeşte,centralizeazä şi distribuie documentele necesare bunei desfăşurări a
şedinţelor Comisiei.
(3) Întocmeşterapoarte înbaza deciziilor preşedintelui Comisiei şi le supune Spre
aprobare Comisiei.
(4) Semnalează Comisiei situaţiile de nerespectare a dispoziţiilor acestora.
(5) Supune Procedurile elaborate spre avizare membrilor Comisiei şi redacteazä
hotărârea Comisiei privind avizarea Procedurilor;
(6) Analizează şi pune pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei solicitările de revizie a PS;
4ft.9. Coordonator pentru implementare are urmatoarele atributitl:
(1) Serveşte drept punct de contact învederea bunei comunicări dintre secţiile/
/compartimentele/birourile Institutiei pe de o parte şi Comisie, pe de altă parte
(2) Păstrează (clasează) originalele Procedurilor realizate;
(3) Propune spre avizare membrilor comisiei Procedurile elaborate de catre ei ca si
coordonatori dar si de catre restul elaboratorilor de proceduri.
(4) Verifică modul de respectare a prevederilor procedurilor de sistem (PS) cu
aplicabilitate in intreaga entitate;
(5) Distribuie PS conform formularului PS 01/F1;
(6) Transmite la arhivä ediţiile PS retrase ;
(7) Primeşte şi înregistreazăînregistrul proriu aferent procedurilor, PS transmise
pentru avizare şi Po avizate de conducătorii compartimentelor;
(B) Stabilesc sistemul de codificare pentru elaborarea tuturor procedurilor din cadrul
Institutiei;
(9) Analizează observaţiile formulate de alte compartimente şi pafticipă la consultările
organizate pentru analiza observaţiilor, încazul PS;
(10) Retrage din circulaţie vechile variante ale PS şi distribuie PS cu paginile
modificate ale reviziei, conform listei de difuzare a procedurilor;
(11) Păstrează copiile Procedurilor de lucru elaborate de catre ceilalti angajati ai
Institutiei in format electronic sau pe suport de hartie.
Aft.9. Procedurile sau alte documente ale organismelor internaţionale, înraport cu
care structurile Institutiei derulează acţiuni, prevalează faţă de prevederile prezentei
dispozitii.
Tilişca la 07 septembrie 2018
Contrasemneazä,
PRIMAR
MARIA Mo
Secretar:
VASILE
Red MM,4
Dif (

cÎvprłru

