ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
PRIMARUL COMUNEI CIUGUD
Localitatea CIUGUD, str. Principală, nr. 141,
C.I.F. 4562516 Cod poştal 517240 tel/fax. 0258/841205, 0258/841000
E-mail office@primariaciugud.ro Web: www.primariaciugud.ro
DISPOZIŢIA NR. 189
Primarul comunei Ciugud, jud. Alba, Domnul Gheorghe Damian,
-În baza art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare,
-Având în vedere prevederile Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităţilor publice,
-Conform prevederilor art. 68 din Legea 215/2001, privind administraţia publică
locală, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUNE
Art. 1 - Începând cu data prezentei dispoziții, la nivelul Primăriei Comunei Ciugud,
jud. Alba, se constituie Comisia de Monitorizare, responsabilă cu implementarea și
dezvoltarea sistemului de control intern managerial, denumită în continuare Comisia.
Componența Comisiei este prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din
prezenta dispoziție.
Art. 2 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei este prevăzut în
Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 3 - (1) Comisia, prin intermediul Secretariatului tehnic al Comisiei de
Monitorizare, va colabora în mod constant cu persoanele desemnate din cadrul
compartimentelor Primăriei Comunei Ciugud, responsabile cu îndeplinirea, diseminarea şi
monitorizarea deciziilor Comisiei pentru exercitarea atribuţiilor sale.
(2) La solicitarea Comisiei, la şedinţele sale, pot participa şi alţi reprezentanţi ai
Primăriei Comunei Ciugud precum și alte persoane a căror prezenţă este necesară pentru
analiza aspectelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei.
(3) Deciziile Comisiei aprobate de către conducerea primăriei și aduse la
cunoștință, constituie sarcini de serviciu pentru conducătorii şi coordonatorii
compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Ciugud, jud. Alba.
Art. 4 - Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare va asigura sprijinul necesar
întocmirii la termen și comunicării tuturor actelor specifice activității Comisiei.
Art. 5 – Începând cu data prezentei, Dispoziția nr. 114/10.08.2018 își încetează
aplicabilitatea.
Art. 6 - Ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează conducerii și
tuturor membrilor Comisiei mai sus mentionate, iar comunicarea către aceste persoane se
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face prin intermediul Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare al Primăriei
Comunei Ciugud, jud. Alba
Art. 7 Prezenta dispoziție poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004, privind
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 7. Prezenta dispoziţie se comunică:
- 1 exemplar Instituţiei Prefectului judeţului Alba;
- 1 exemplar persoanelor nominalizate;
-1 exemplar Primarului Comunei Ciugud;
- 1 exemplar la dosar.
Ciugud, 20.11.2018

Primar
Damian Gheorghe
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Avizat secretar
Ciorgovean Maria-Mihaela
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