
 

                                        

 
 

COMUNA  CEICA

PRIMAR

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal
Tel.
www.ceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro
comunaceica@gmail.com
CUI

COD PO

privind nominalizarea reponsabililor cu riscurile 
sistemului de control intern 

        Având în vedere: 
- Referatul de necesitate nr. 

responsabililor cu riscurile și emiterea Regulamentului deorganizare 
responsabililor cu riscurile  în cadrul unit

- Prevederile art. 2 din Ordinul 
nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entit

- Prevederilor art. 4 din Ordonan
intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modific

- Potrivit art. Art.154,155,156,art.196 al.(1), lit. b) din Ordonan
privind Codul administrativ,

PRIMARUL  

Art. 1. Începând cu data prezentei dispozi
compartimentelor unității personalul nominalizat

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare
riscurile din cadrul sistemului de control intern/managerial alU.A.T. COMUNA CEICA
în Anexa nr. II la prezenta Dispozi

Art. 3. Începând cu data emiterii prezentei dispozi
dispoziţie anterioră privindnominalizarea responsabilililor cu riscurile din cadrul 
compartimentelor unității. 

Art. 4. Prevederile prezentei Dispozi
responsbili cu riscurile din cadrul compartimentelor

Art. 5. Prezenta dispoziţ
- Instituţiei Prefectului Jude
- la dosar; 
- responsabililor cu riscurile
-  
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   D I S P O Z I Ţ I E 
nominalizarea reponsabililor cu riscurile  
intern managerial din cadrulU.A.T. COMUNA 

 

Referatul de necesitate nr. 8/07.10.2022 privind necesitatea 
și emiterea Regulamentului deorganizare și func

în cadrul unității 
revederile art. 2 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului 

2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţ
art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

i controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare,
Potrivit art. Art.154,155,156,art.196 al.(1), lit. b) din Ordonanța de urgen
privind Codul administrativ, 

 
PRIMARUL  U.A.T. COMUNA CEICA, 

DISPUNE: 
 

nd cu data prezentei dispoziții se numesc responsabili cu riscurile în cadrul 
ii personalul nominalizat în Anexa nr. 1 la prezenta Dispozi

Regulamentul de organizare şi funcţionare al responsabililor cu 
ui de control intern/managerial alU.A.T. COMUNA CEICA

la prezenta Dispoziţie. 
Începând cu data emiterii prezentei dispoziții își încetează aplicabilitatea o

nominalizarea responsabilililor cu riscurile din cadrul 

Prevederile prezentei Dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de c
responsbili cu riscurile din cadrul compartimentelor U.A.T. COMUNA CEICA

dispoziţie se comunică: 
Prefectului Judeţului Bihor; 

responsabililor cu riscurile 

OVRE ANA LIVIA                                   Avizat pentru legalitate 
                                                                              SECRETAR GENERAL

       DOREL OCTAVIAN GOLDEA

 

 

 

 

COMUNA CEICA 

privind necesitatea nominalizării 
și funcționare a 

Secretariatului General al Guvernului 
2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 

a Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 
i completările ulterioare, 

ța de urgență nr. 57/2019 

ii se numesc responsabili cu riscurile în cadrul 
prezenta Dispoziţie. 

ionare al responsabililor cu 
ui de control intern/managerial alU.A.T. COMUNA CEICA, prevăzut 

i încetează aplicabilitatea orice 
nominalizarea responsabilililor cu riscurile din cadrul 

ii vor fi duse la îndeplinire de către salariaţii 
U.A.T. COMUNA CEICA. 

OVRE ANA LIVIA                                   Avizat pentru legalitate  
SECRETAR GENERAL 

DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
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Anexa 1 la Dispoziția nr. 160

Responsabililor cu riscurile din cadrul compartimentelor 
U.A.T.  

 

1. POP FLORENTINA

2. BAR IVAN MARIA  

3. PRIAL Ă FLORICA –

4. MALI ȚA DELIA MONICA

Funciar 

5. MIHU Ț AURICAVIORICA

6. ȚIRTEA IOAN -  Compartiment 

7. PETRILA MARIANA CORNELIA

8. HULE VALENTINA 

9. BALINT GRIGORIE DORU 
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COMPONENŢA 
Responsabililor cu riscurile din cadrul compartimentelor 

U.A.T.  COMUNA CEICA 

POP FLORENTINA – DELIA Birou Financiar Contabil  

 – Compartiment Achiziții publice și Resurse Umane

– Compartiment Asistență socială 

A DELIA MONICA  – Compartiment Agricultur

 AURICAVIORICA  – Compartiment S.P.C.L.E.P.

Compartiment Situații de Urgență 

PETRILA MARIANA CORNELIA  -  Compartiment Administrativ 

HULE VALENTINA -  Compartiment Cultur ă 

BALINT GRIGORIE DORU - Compartiment  Mediu 

                 P R I M A R, 
               ȘOVRE ANA LIVIA 

 

 

 

Responsabililor cu riscurile din cadrul compartimentelor  

 

și Resurse Umane 

gricultur ă și Fond 

S.P.C.L.E.P. 

Administrativ  



 

                                        

 
 

COMUNA  CEICA

PRIMAR

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal
Tel.
www.ceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro
comunaceica@gmail.com
CUI

COD PO

Anexa  2  la Dispoziția nr. 160/10

 de organizare şi funcţionare a

intern/managerial al

Art.1. În cadrul U.A.T. COMUNA CEICAî

riscurile din cadrul compartimentelor institu

Art.2.  Responsabilii cu riscurile au 

(1) responsabilii cu riscurile

conducătorii acestora în procesul

-prevderile art. 5

600/2018 

 - Metodologia de

guvernului. 

(2)  identifică și evaluează 

fiecărui compartiment din care fac parte,  în conformitate cu elementele minimale din 

Registrul de riscuri 

(3)  evidențiază riscurile semnificative

de monitorizare în Registrul

(4) Consiliază și asistă conduc

riscurilor în baza Planul

semnificative la nivelul institu
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10.10.2022 
 

REGULAMENTUL 

ionare al Responsabililor cu riscurile din cadrul sistemului de control 

intern/managerial al U.A.T. COMUNA CEICA 

 

 

U.A.T. COMUNA CEICAîși desfășoară activitatea responsabilii cu 

compartimentelor instituției, nominalizați în Anexa 1 la prezenta Dispozi

Responsabilii cu riscurile au următoarele atribuţii: 

riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor

procesul de gestionare a riscurilor în conformitate

5 din OSGG nr. 600/2018 și ale standardului

de management al riscurilor emisă de Secretariatul

ă periodic riscurile aferente obiectivelor/activit

rui compartiment din care fac parte,  în conformitate cu elementele minimale din 

semnificative  care se transmit și se centralizează

Registrul de riscuri al entității publice. 

conducătorii din cadrul compartimentelor în procesul de gestionare al 

Planului de implementare a măsurilor de control

instituției emis de Comisiei de monitorizare a SCIM

P R I M A R 
ȘOVRE ANA LIVIA 

 

 

 

 

sistemului de control 

 activitatea responsabilii cu 

i în Anexa 1 la prezenta Dispoziție. 

compartimentelor și asistă 

conformitate cu: 

standardului 8 din OSGG nr. 

Secretariatul general al 

periodic riscurile aferente obiectivelor/activităților specifice 

rui compartiment din care fac parte,  în conformitate cu elementele minimale din 

centralizează la nivelul Comisiei 

procesul de gestionare al 

control pentru riscurile 

SCIM 


