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DISPOZITIE NR. 28/2016 
 

               Privitor la: actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare 
metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Comunei Lăcusteni. 
 
     Primarul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, prof. Marin Puchin, 
 
 Având în vedere: 
            Referatul nr. 576/23.02.2016, întocmit de secretarul comunei Lacusteni, privitor la 
necesitatea actualizării Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologica a 
dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Lăcusteni; 
            Dispoziţia nr. 272/05.08.2013, privind organizarea, implementarea si menţinerea unui 
sistem de control intern/managerial în cadrul primăriei comunei Lăcusteni; 
 În conformitate cu prevederile art. 2 si 3 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 art. 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 actualizează Comisia de monitorizare, coordonare şi 
îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Comunei Lăcusteni, 
judeţul Vâlcea denumită în continuare Comisie, care avea următoarea componenţă: 

 
Preşedinte:  
- Viceprimar Dascălu Ştefan 
Vicepreşedinte:  
- Secretar Branescu Adrian 
 Membri:  
- Compartiment cadastru şi registru agricol – Popescu Grigorie - Resp. Urbanism 
- Compartiment autoritate tutelară şi asistenţă socială – Bocşaru Cosmin 
- Compartiment impozite si taxe locale – Goagea Victor 
- Biblioteca -Georgescu Mirela 
- Consilier personal al primarului - Popescu Marius Adrian - resp. SVSU 

         Coordonator implementare / Secretariat comisie: 
- Compartiment achiziţii publice şi relaţii cu publicul – Mitroi Octavian-Daniel 
    Art. 2 (1) În situaţia în care Preşedintele Comisiei, din motive obiective nu se poate 

prezenta la şedinţe, acesta va fi suplinit de către unul din mebrii comisiei, numit în scris de către 
Preşedinte. 
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 (2) În situaţia în care un mebru al Comisiei, din motive obiective şi cu aprobare scrisă a 
Preşedintelui Comisiei, nu se poate prezenta la şedinţe, acesta poate fi suplinit de către o persoană 
desemnată de acesta, din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face parte. 

Art. 3 Comisia are următoarele atribuţii: 
a) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Comunei 

Lacusteni program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi şi termene, precum şi alte 
măsuri necesare dezvoltării acestuia. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile 
minimale de management conţinute în standardele de control intern, aprobate prin O.S.G.G. 
400/2015 cu luarea în considerare a specificului Comunei Lacusteni. 

b) supune aprobării Primarului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial 
şi urmăreşte realizarea acestuia; 

c) urmăreşte elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul 
Comunei Lacusteni care trebuie să reflecte şi inventarul operaţiunilor/activităţilor care se 
desfăşoară în compartimentele respective; 

d) inventariază riscurile şi problemele întâmpinate şi informează conducerea Comunei 
Lacusteni referitor la acestea; 

e) evaluează şi avizează procedurile elaborate în cadrul Comunei Lacusteni 
f) întocmeşte semestrial sau ori de câte ori este necesar informări referitoare la progresele 

înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemelor de control managerial în raport cu 
programele adoptate, precum şi referitoare la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare, 
coordonare şi îndrumare întreprinse în cadrul acestora. Aceste informări vor fi transmise 
Primarului şi/sau altor instituţii abilitate, la solicitarea acestora. 

Art.  4 Modul de lucru al Comisiei se stabileşte de către acesta prin Regulament. 
Art. 5 (1) La solicitarea Comisiei, la şedinţele sale sau în grupurile de lucru pe care acestea 

le constituie pot participa şi alte persoane din cadrul Comunei Lacusteni a căror contribuţie este 
necesară pentru realizarea atribuţiilor Comisiei şi a celorlalte cerinţe din prezenta dispozitie. 
        (2) Solicitările Comisiei adresate conducătorilor de structuri  din cadrul Comunei Lacusteni 
şi/sau subordonaţilor acestora, în contextul de la alin (1), reprezintă sarcini de serviciu. 

Art. 6 Cu privire la sistemul/subsistemul de control managerial, în exercitarea atribuţiilor ce 
le revin în calitate de conducători de compartimente de specialitate, aceştia au, fără a se limita la 
acestea, următoarele atribuţii: 

a) Stabilesc procedurile ce trebuie urmate /aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu 
de către executanţi în limita competenţei şi a responsabilităţilor specifice; 

b) Identifică riscurile activităţilor din compartiment şi întreprind acţiuni care să menţină 
riscurile în limite acceptabile; 

c) Monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentului (evaluează, 
măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică abaterile, aplică măsuri 
corective, etc); 

d) Informează prompt seful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni 
derulate în cadrul compartimentului. 

Art.  7   Persoanele nominalizate  la art. 1 vor duce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 
Art. 8 Începând cu data prezentei dispoziţii îşi încetează aplicabilitatea Dispoziţia 

primarului nr. 272/05.08.2013. 
       Art. 9 Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, 
Serviciul Juridic-Controlul Legalităţii Actelor şi persoanelor nominalizate la art. 1, prin grija 
secretarului comunei. 
 

 Lăcusteni, 23.02.2016 
 
                   P R I M A R, 
            Prof. PUCHIN MARIN                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                     S E C R E T A R, 
                                                                                                BRĂNESCU ADRIAN 

 


