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JUDEȚUL ALBA  
COMUNA MIHALȚ 
PRIMAR 
 
 

DISPOZIȚIA NR. 89/2021 
privind modificarea și completarea dispoziției nr. 75/2021 referitoare la 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: 
- Adresa Instituției Prefectului – Județul Alba nr. 9744/1/G/SJ/II C 2/G/SJ/2021, cu privire la 
solicitarea completării dispoziției primarului comunei Mihalț cu nr. 75/30.06.2021; 
- prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi 
controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, 
- prevederile 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. I.  Art.1 al dispoziției primarului comunei Mihalț nr. 75/30.06.2021 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

”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: 

a) Președinte: Breazu Dorin – viceprimar comuna Mihalț 
b) Secretariatul tehnic va fi asigurat de : Stânea Ramona Mihaela, consilier principal în cadrul 

Biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate 
c) Membrii:  

Carnat Desdemona – șef Birou buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate 
Breaz Simona Maria – consilier principal Birou buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate 
Medriș Maria Georgeta – consilier superior Birou buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate 
Potopea Claudia – inspector asistent Birou buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate 
Tătăhuia Maria Elena – consilier principal Compartiment stare civilă și autoritate tutelară 
Tătăhuia Daniela Floare – consilier superior Compartiment registrul agricol 
Cârnaț Dana Doina – consilier superior Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 
David Dorin – referent principal Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 
Comșa Margareta - bibliotecar 
Breaz Dănuț – șef SVSU 

 
    Art. II. Celelalte prevederi ale dispoziției nr. 75/30.06.2021 rămân neschimbate.  

          Art. III . 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 4 august 2021 
 
                       Primar,                                                   Contrasemnează secretar general, 
                   Flavius Breaz                                                      Mariana Salcău 


