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privind nominalizarea reponsabililor cu riscurile 
sistemului de control intern 

Având în vedere: 
- Raportul de specialitate 

Comisiei de monitorizare a SCIM în cadrul unit
- Prevederile art. 2 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului 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.

privind Codul administrativ, 

PRIMARUL  

Art. 1.Se numesc responsabili cu riscurile în cadrul compartimentelor unit
nominalizat în Anexa nr. 1 la prezenta Dispozi

Art. 2.Responsabilii cu riscurile
a) identifică și evaluează

compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri
b) întocmeşte fişe de urmarire a riscurilor 
c) întocmeşte plan de urm
d) consiliază personalul din cadrul

gestionare al riscurilor 
c)  transmite riscurile semnificat
Art. 3.Prevederile prezentei Dispozi

responsbili cu riscurile din cadrul compartimentelor 
Art.4.Prezenta dispoziţie se comunic
- 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 cadrul U.A.T. COMUNA CEICA

 
 

aportul de specialitate  nr. 2096/07.10.2021 privind necesitatea organiz
Comisiei de monitorizare a SCIM în cadrul unității 

Prevederile art. 2 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 
pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 

art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 
i controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare,

Art.154,155,156,art.196 al.(1), lit. b) din Ordonanța de urgen

 
PRIMARUL  U.A.T. COMUNA CEICA, 

DISPUNE: 
 

numesc responsabili cu riscurile în cadrul compartimentelor unit
prezenta Dispoziţie. 

Responsabilii cu riscurile au următoarele responsabilități: 
i evaluează periodic riscurile aferente obiectivelor/activităț

compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri
e de urmarire a riscurilor şi monitorireaza riscurile inerente.

te plan de urmărire a măsurilor de control a ricurilor 
personalul din cadrul compartimentelor și asistăc onducătorii 

transmite riscurile semnificative Comisiei de monitorizare 
Prevederile prezentei Dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de c

responsbili cu riscurile din cadrul compartimentelor U.A.T. COMUNA CEICA. 
ţie se comunică: 

Judeţului Bihor; 

responsabililor cu riscurile 

OVRE ANA LIVIA                                       Avizat pentru legalitate  
                                                                              SECRETAR GENERAL 

       DOREL OCTAVIAN GOLDEA

 

 

 

 

CEICA  

0.2021 privind necesitatea organizării 

Prevederile art. 2 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 

a Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 
rile ulterioare, 
ța de urgență nr. 57/2019 

numesc responsabili cu riscurile în cadrul compartimentelor unității personalul 

 periodic riscurile aferente obiectivelor/activităților specifice fiecărui 
compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri 

monitorireaza riscurile inerente. 

 acestora în procesul de 

ii vor fi duse la îndeplinire de către salariaţii 

DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
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U.A.T. COMUNA CEICA 
 
Anexa 1 la Dispoziția nr.136/ 07.10.2021 

 
 

 

COMPONENŢA 
Responsabililor cu riscurile din cadrul compartimentelor  

U.A.T.  COMUNA CEICA 
 

 

 

1. POP DELIA FLORENTINA–Birou Financiar Contabil 

2. BAR IVAN MARIA – Compartiment Achizi ții publice și Resurse Umane 

3. PRIAL Ă FLORICA– Compartiment Asistență socială 

4. MALI ȚA DELIA MONICA – Compartiment  gricultur ă și Fond Funciar 

5. MIHU Ț AURICA VIORICA – Compartiment S.P.C.L.E.P. 

6. ȚIRTEA IOAN -  Compartiment Situa ții de Urgență 

7. PETRILA MARIANA CORNELIA -  Compartiment Administra tiv  

8. HULE VALENTINA-  Compartiment Cultur ă 

9. BALINT GRIGORIE DORU - Compartiment  Mediu 
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