ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
GEAMBAŞU Iulian, Primar al comunei Şoldanu, județul Călăraşi

Având în vedere:




referatul înregistrat sub nr.6349/29.12.2016, elaborat de secretarul comunei Șoldanu şi compartimentul
financiar-contabil, prin care se propune constituirea Comisiei pentru monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Primăriei comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi;
Dispoziția primarulul comunei Șoldanu nr.526/20.12.2012 privind constituirea Comisiei pentru
monitorizare, coordonare si îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial
din cadrul Primăriei comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.

În baza:
 prevederilor art.2 și art.3 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 dispozițiilor art.61 alin.(2), art.63 alin.(1) lit.d) și ale art.63 alin.(5) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind
administația publică locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată,

DISPUN:
Art.1. - Se constituie Comisia de monitorizare din cadrul Primăriei Comunei Şoldanu, în componența din
Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2. - Secretariatul comisiei de monitorizare din cadrul Primăriei Comunei Şoldanu este asigurat de dna
BUȘTĂ Angela-Camelia.
Art.3. - În vederea stabilirii modului de organizare și funcționare al comisiei de monitorizare la nivelul
Primăriei Comunei Şoldanu, aceasta va elabora Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de
monitorizare, care va fi integrat în documentația SCIM.
Art.4. - Pentru a duce la îndeplinire cerințele Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015, cu
modificările și completările ulterioare, dl HULEA Traian, persoana responsabilă cu gestionarea resurselor
umane la nivelul Primăriei Comunei Şoldanu, va revizui fișele de post pentru tot personalul, prin adăugarea
atribuțiilor privind implementarea și dezvoltarea SCIM la nivelul Primăriei Comunei Şoldanu.
Art.5. - La data intrării în vigoare a prezentei își încetează aplicabilitatea Dispoziția primarulul comunei
Șoldanu nr.526/20.12.2012 privind constituirea Comisiei pentru monitorizare, coordonare si îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Primăriei comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi.
Secretarul comunei va publica pe site-ul primăriei, va afișa la sediul propriu și va comunica prezenta dispoziție
autorităților și persoanelor interesate:
a) Instituției Prefectului - Județul Călărași;
b) Personalului din cadrul Primăriei Comunei Şoldanu.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU

Nr. 848
Emisă la comuna Şoldanu
Astăzi, 30 decembrie 2016

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

Anexa
la Dispoziția nr.848 din 30 decembrie 2016

Componența Comisiei de monitorizare a Primăriei Comunei Şoldanu

1

Calitatea în
Comisia de
monitorizare
Președinte

2

Secretar

3

Membru

4

Membru

5

Membru

6

Membru

7

Membru

8

Membru

9

Membru

10

Membru

Nr.
Crt.

Structura
organizatorică
Secretar comuna
Șoldanu
Compartiment
financiar-contabil
Serviciul voluntar
pentru situații de
urgență
Compartiment
Registrul agricol
Compartimentul
asistență socială
Compartimentul
stare civilă
Compartimentul
urbanism, cadastru
și agricultură
Compartiment
cultură
Compartimentul
dezvoltare
comunitară
Compartimentul
administrativ

Nume și
Prenume
HULEA Traian

Funcția

E-mail

Secretar
comună
Inspector

comunasoldanu.secretar@gmail.com

Șef SVSU

primariasoldanu@yahoo.com

ȚUȚULEA Ion

Inspector

primariasoldanu@yahoo.com

STANCUMARINCIU
Iuliana
SLAVE Elena

Consilier

primariasoldanu@yahoo.com

Referent

primariasoldanu@yahoo.com

PANAIT
Rodica

Inspector

primariasoldanu@yahoo.com

POTECĂ
Verginica
STANCIU
Dănuț-GeorgeMădălin

Bibliotecar

primariasoldanu@yahoo.com

Expert local
pentru
probleme
romilor
Guard

primariasoldanu@yahoo.com

BUȘTĂ
Angela-Camelia
VLĂSCEANU
Petrică

SISEA Ștefana

PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU

bustacamelia@yahoo.com

primariasoldanu@yahoo.com

