
 
 

PROIECT     de   DISPOZIŢIA  
privind actualizarea  componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a implementării și dezvoltării sistemul de control intern managerial  

din cadrul Primăriei Comunei Bărcănești 

 

 

Având în vedere   Referatul  nr. 15.947/08.07.2020 al  Secretarului general al comunei  

prin care se propune emiterea dispoziţiei privind actualizarea componenței Comisiei de 

monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemul de 

control intern managerial din cadrul Primăriei Comunei Bărcănești; 

 

În conformitate cu prevederile : 

- art. 2 și 3 din Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

- art.3 şi  art.4 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi 

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

 

           În temeiul art.155, alin.5, lit.e)  şi art.196, alin.1 lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova ,emite prezenta dispoziţie. 

 

 

            Art. 1. -Se actualizează Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul 

Primăriei Comunei Bărcănești, denumită în continuare Comisia de monitorizare, în următoarea 

componență: 

 

Președinte al Comisiei de monitorizare: Nicoleta Savu, Secretarul general al comunei ; 

 

Membri: -  Steluța – Monica Gheorghe , Șef Serviciu Financiar  Contabil; 

                           -   Cristina Ivanescu , Comp. Urbanism și Amenajarea Teritoriului;  

                  -   Simona Radu, Compartiment Fond Funciar, Cadastru și Agricultură; 

     -   Carmen-Mihaela Dumitru , Serviciul Public de Asistență Socială ; 

                           -   Mariana Oprea- Compartiment  Resurse Umane; 

               -   Geanina – Alina Nicolae, Compartiment Achiziţii Publice; 

               -   Andreea – Florentina Olteanu , S.P.C.L.E.P.; 

               -   Radu Popescu , Serviciul Poliția Locală. 
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 Art.  2.- Realizarea măsurilor şi acţiunilor specifice fiecărei structuri, cuprinse în 

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, reprezintă sarcini de serviciu 

pentru persoanele nominalizate la Art.1. 

  Art.  3.- Prevederile Dispoziţiei Primarului comunei Bărcăneşti nr. 173  din 06.07.2018  

se revocă. 

 Art. 4.- Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de către persoanele 

nominalizate la art. 1 şi vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija  

secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, în  termenul prevăzut de lege 

 

 

 

P R I M A R, 

  Valeriu Lupu 

                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                       Avizat legalitate : 
                                                                                       Secretar general al comunei, 

                                                                                            Nicoleta Savu 
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