ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA MIHALȚ
PRIMAR
DISPOZIȚIA NR. 75/2021
Privind actualizarea componenței Comisiei de Monitorizare responsabilă cu
implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial din cadrul Comunei
Mihalț
Primarul comunei Mihalț, județul Alba, Breaz Flavius;
Având în vedere prevederile:
- art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar
preventiv, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 3 și art. 5 din Ordinului Secretarului general al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice .
În temeiul art.155 alin. (1) și alin. (5), lit. e) precum şi art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN
Art.1. Actualizarea Comisiei de monitorizare, la nivelul Comunei Mihalț, responsabilă cu
implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, aceasta urmând să aibă
următoarea componență:
1) Președinte: Breazu Dorin
2) Secretariatul tehnic va fi asigurat de : Stânea Ramona Mihaela
3) Membrii:
Carnat Desdemona
Breaz Simona Maria
Medriș Maria Georgeta
Potopea Claudia Marilena
Tătăhuia Maria Elena
Tătăhuia Daniela Floare
Cârnaț Dana Doina
David Dorin
Comșa Margareta
Breaz Dănuț
Art. 2 - Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de monitorizare
prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3. Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei este prevăzut în Anexa nr.1, parte
integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează conducerii și tuturor
membrilor Comisiei mai sus menționate, iar comunicarea către aceste persoane se face prin
intermediul Secretariatul tehnic a Comunei Mihalț.
Art.4. Prezenta dispoziție se comunică, prin grija secretarului general al Comunei Mihalț,
membrilor Comisiei de monitorizare, Instituției Prefectului – Județul Alba și se aduce la cunoștință
publică.
Mihalț, la 30.06.2021
PRIMAR,
Breaz Flavius

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Salcău Mariana

