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        DISPOZITIE NR. 139/2016 
               Privitor la: numirea şi stabilirea atribuţiilor Responsabilului cu Registru de riscuri şi a 
Echipei de Gestionare a Riscurilor (EGR) în cadrul Comunei Lăcusteni 
  
 
              Primarul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, Ing BOCŞARU COSMIN, 
 
 Având în vedere referatul nr. 2653/25.08.2016 întocmit de secretarul comunei Lăcusteni, 
privind numirea şi stabilirea atribuţiilor Responsabilului cu Registru de riscuri şi a Echipei de 
Gestionare a Riscurilor (EGR) în cardrul Comunei Lăcusteni; 
 În conformitate cu prevederile standardului 8 din Ordinul nr. 400/2015 al Secretariatului 
General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 
management/control intern la entitatile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 
managerial, coroborate cu prevederile 63 alin. (1) lit. d)  din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 68 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, emite următoarea: 
 

DISPOZIŢIE 
 Art.1 Începând cu data prezentei, se constituie Echipa de Gestionare a Riscurilor (EGR) cu 
următoarea componenţă: 
 

Preşedinte: 
- Viceprimar – Ţîru Daniel 
 
Responsabili cu riscurile la nivelul structurilor fu ncţionale:  
- Compartiment cadastru şi registru agricol – Popa Mariana 
                                                                      -  Popescu Grigorie - Resp. Urbanism 
                                                                      -  Popescu Marius Adrian – resp. S.V.S.U. 

                                                 – Goagea Victor – resp. impozite şi taxe 
- Compartimentul financiar contabilitate – Matei Ilie Cristian 
- Biblioteca -Georgescu Mirela 
- Consilier personal al primarului – Floarea Nicoleta-Irina - resp. asistenţă socială 

 
Responsabil registru de riscuri /Secretar EGR: 
- Compartiment achiziţii relaţii cu publicul – Mitroi Octavian-Daniel 
 

          Art.2 Preşedintele echipei de gestionare a riscurilor are următoarele atribuţii: 
- stabileşte datele de desfăşurare a şedinţelor EGR în funcţie de solicitările responsabililor de 

riscuri; 
- conduce şedinţele de analiză a stadiului implementării acţiunilor şi măsurilor de gestiune a 

riscurilor; 
- aprobă hotărârile luate în cadrul şedinţei EGR; 
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- aprobă rapoartele periodice (semestriale/anuale) cu privire la desfăşurarea procesului de 
gestionare a riscurilor la nivelul echipei de gestiune a riscului pe care o conduc și le înaintează către 
comisie. 

 
 

          Art.3 Responsabilii cu riscurile la nivelul structurilor funcţionale au următoarele atribuţii: 
- comunică obiectivele generale ale entităţii către personalul angajat în cadrul structurii din care 

face parte; 
- stabileşte obiectivele specifice la nivelul compartimentelor de muncă pe care le conduc sau din 

care fac parte cu respectarea pachetului de cerințe SMART; 
- analizează obiectivele specifice pe care le au de îndeplinit în vederea identificării activităților 

pentru realizarea obiectivelor stabilite şi a riscurilor inerente corespunzătoare acestor activități; 
- formulează opinii cu privire la măsuri de gestionare a riscurilor; 
- propune organizarea şedinţelor de analiză şi evaluare a riscurilor semnificative; 
- completează, listează şi îndosariază formularele de gestiune a riscurilor; 
- transmite un exemplar din formularul de gestiune a riscurilor responsabilului cu registrul de 

riscuri, în vederea întocmirii registrului riscurilor;  
- coordonează activităţile de punere în aplicare a măsurilor/acţiunilor de gestionare a riscurilor; 
- propune noi acţiuni sau revizuiri de termene, atunci când apar dificultăţi neprevăzute în 

implementare impreuna cu salariatii compartimentului; 
- elaborează rapoarte periodice (semestrial/anual) cu privire la desfăşurarea procesului de 

gestionare a riscurilor la nivelul structurilor funcționale pe care le reprezintă, pe care le prezintă 
sefului ierarhic şi comisiei. 

- completează (atunci când este cazul), colectează formularele de alertă la risc pe care le supune 
spre analiză salariaţilor şi sefului ierarhic. 

- actualizează formularele de gestiune a riscurilor cu noile riscuri identificate inclusiv evaluare 
şi măsuri de gestionare. 

- respectă termenul de revizuire semestrială a riscurilor inerente identificate şi acceptate în 
cadrul entitatății. 
          Art 4. Responsabil cu registrul de riscuri are următoarele atribuţii: 

- elaborează / actualizează procedura managementului riscurilor în care: 
- preia, centralizează şi îndosariază formularele de gestiune a riscurilor elaborate în cadrul 

structurilor funcţionale;  
- întocmeşte, actualizează şi modifică Registrul riscurilor la nivel de entitate pe baza 

formularelor de gestiune a riscurilor; 
- colaborează cu responsabilii de riscuri, președintele EGR şi comisia de monitorizare în 

vederea aplicării prezentei proceduri 
- elaborează informări periodice cu privire la stadiul implementării acţiunilor şi măsurilor de 

control din cadrul stabilite pentru diminuarea risicurilor, pe care le prezintă Primarului și la cerere 
organismelor de audit abilitate în domeniu 

- întocsmeşte minutele sedintelor EGR atunci cand este cazul 
         Art. 5   Persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 

  Art. 6  Atribuţiile stabilite prin prezenta dispoziţie vor fi menţionate în fişele post ale angajaţilor. 
         Art. 7 Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, Serviciul 
Juridic-Controlul Legalităţii Actelor şi persoanelor nominalizate la art. 1, prin grija secretarului comunei. 

 
       Lacusteni, 25.08.2016 

 
               Vizat pentru legalitate 
        Primar,      Secretar, 
          Ing. BOCŞARU COSMIN                 BRANESCU ADRIAN 


