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ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BAHNA 

PRIMAR 

Tel/fax 0233/760355; Tel.0233/760002  

e-mail: primaria@bahna.ro 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.21 in data de 25.01.2017 
privind stabilirea componenței Comisiei cu atribuții monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică cu privire la sistemul de control intern managerial din cadrul Primăriei Comunei 

BAHNA, județul NEAMŢ 

 

 PRISECARU EMIL, Primarul Comunei BAHNA, județul NEAMŢ  

 Având în vedere: 

     - Referatul doamnei Blaj Andreea, contabil in cadrul Primariei Comunei BAHNA, nr. 114 din data de 

20.01.2017  prin care se propune emiterea Dispoziţiei privind modificarea componenței Comisiei cu 

atribuții monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemul de control intern 

managerial din cadrul primăriei Comunei BAHNA. 

   - prevederile art. 2 și 3 din O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 In temeiul art. 68 alin.1 și ale art.115 alin.1 lit. a) din legea 215/2001, privind administrația 

publică locală,  republicată, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

D I S P U N E: 

 

     Art. 1 Se stabilește Comisia cu atribuții privind monitorizarea, coordonarea și îndrumarea 

metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Primăriei Comunei 

BAHNA , denumită în continuare Comisia de monitorizare, în următoarea  componență: 

 

Președinte al Comisiei de monitorizare – Secretar, Resurse Umane : Căprioară Sofica 

 

Membri: 

Compartiment Agricol-Plosnita Liviu Cristian 

Serviciu Asistenta Sociala-Jipa Nicoleta 

Compartimentul Financiar Contabilitate-Blaj Andreea 

Impozite si Taxe Locale-Ouatu Eugenia 

Casier-Pantiru Niculina 

Compartiment Urbanism-Drăgan Romeo 

Compartiment Cultura- Căprioară Ioan 

Compartiment Administrativ-Viceprimar Ciobanu Sergiu Ovidiu 

 

     Art. 2. În termen de 15 zile de la data prezentei dispoziții, Comisia de monitorizare stabilită conform 

art. 1, va supune aprobării Primarului Comunei BAHNA, Regulamentul de organizare și funcționare a 

Comisiei de monitorizare cu privire la sistemul de control intern managerial din cadrul primăriei 

Comunei BAHNA, precum și persoana cu atribuții de Secretar al Comisiei de monitorizare și 

înlocuitorul acestuia.  
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 Art. 3. Realizarea măsurilor şi acţiunilor specifice fiecărei structuri, cuprinse în Programele de 

dezvoltare a sistemelor de control intern/managerial, reprezintă sarcini de serviciu pentru persoanele 

nominalizate la Art.1. 

 Art. 4. Prevederile prezentei Dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de către membrii Comisiei de 

monitorizare, Responsabilii de structuri din cadrul primăriei Comunei BAHNA . 

 Art. 5.   Secretarul Comunei BAHNA va comunica prezenta dispoziție Instituției Prefectului 

Județului NEAMŢ, precum și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege. 

     

  

 

    

 PRIMAR, 

      PRISECARU EMIL 

  

        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

              SECRETAR, 

                                                  CĂPRIOARĂ SOFICA 

       

 

 


