
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 
PRIMAR 

 
DISPOZIȚIE 

Privind elaborarea, verificarea si aprobarea procedurilor din cadrul Sistemului de Control Intern 
Managerial al Primariei PARVA 

 
Primarul comunei PARVA: 
 
Având în vedere: 

-raportul nr.293 din 28.01.2019 intocmit de secretarul comunei Parva-Calus Ioan; 
-prevederile art. 6 alin. (4) din Ordinul SGG 600/2018; 

In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit c), art. 63 alin. (4) lit. a) si art.115 alin(1) lit.a)  din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari  
 

DISPUN: 
 

Art.1. Atributiile privind elaborarea, verificarea si aprobarea procedurilor din cadrul Sistemului de 
Control Intern Managerial al Primariei Parva se impart dupa cum urmeaza: 
 

Nr. Crt. Activitate Responsabil 
1. Elaborarea procedurilor Compartiment –Secretar UAT ,Calus Ioan 
2. Verificarea procedurilor Calus Ioan- secretar UAT 
3. Avizarea procedurilor Comisia de monitorizare prin președinte 

Strugari Ioan-Primar UAT 
4. Aprobarea procedurilor Conducătorul UAT Strugari Ioan-primar 

 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Comisia de monitorizare 

pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică și raportarea cu privire la 
sistemul de control managerial. 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului comunei Parva cu: 
-Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud, 
-Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate a primarului UAT-ului Parva, 
-Membrilor Comisiei de Monitorizare pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, 
 îndrumarea metodologică și raportarea cu privire la sistemul de control managerial. 

 
                     PRIMAR,     AVIZAT DE LEGALITATE SECRETAR, 
																			STRUGARI	IOAN	 	 	 	 	 	 	 IOAN	CALUS	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
NR.15	
Din	28.01.2019.	
	



	
R O M Ă N I A 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 
Nr. 293 din 28.01.2019. 
 
 

R E F E R A T 
privind elaborarea, verificarea si aprobarea procedurilor din cadrul Sistemului de Control Intern Managerial 

al Primariei PARVA 
 
 

 
Având în vedere: 
- necesitatea stabilirii atributiilor privind elaborarea, verificarea si aprobarea procedurilor din cadrul 

Sistemului de Control Intern Managerial al Primariei Parva ; 
-prevederile art. 6 alin. (4) din Ordinul SGG 600/2018; 
In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit c), art. 63 alin. (4) lit. a) si art.115 alin(1) lit.a)  din Legea 

nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari  
 

CONSTAT: 
D-nul primar necesitatea emiterii unei unei dispozitii prin care sa se stabileasca atributiile privind 

elaborarea, verificarea si aprobarea procedurilor din cadrul Sistemului de Control Intern Managerial al 
Primariei Parva se impart dupa cum urmeaza: 
 

Nr. Crt. Activitate Responsabil 
1. Elaborarea procedurilor Compartiment –Secretar UAT ,Calus Ioan 
2. Verificarea procedurilor Calus Ioan- secretar UAT 
3. Avizarea procedurilor Comisia de monitorizare prin președinte 

Strugari Ioan-Primar UAT 
4. Aprobarea procedurilor Conducătorul UAT Strugari Ioan-primar 

 
        

SECRETAR, 
                 CALUS IOAN 

	


