ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolilor, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro
Nr. 2675 din 10.05.2018
ANUNŢ
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată (r1), se aduce la cunoştinţă publică următorul
proiect de act normativ:
Proiect de dispoziție privind stabilirea măsurilor de control pentru implementarea şi
dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Oțeleni
Proiectul de dispoziție, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei comunei Oţeleni la adresa: www.primariaoteleni.ro secţiunea Transparenţă
decizională
- la sediul Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi
(panoul de afişaj);
Proiectul de dispoziție se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretariatul
comunei Oţeleni.
În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Lege nr. 52/2003, începând cu data
afişării şi până la data de 10.06.2018 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu
valoare de recomandare privind proiectul de dispoziție supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de dispoziție, se vor transmite:
- prin fax la numărul 0232/718.246
- prin email la adresa: primariaoteleni@gmail.com
- prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat
Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi, Cod poștal: 707355
- depuse la secretariatul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi,
- persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de dispoziție supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din
proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale
expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a
definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Oțeleni;
- persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise
în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Benchea Robert, consilier cu
atribuții de secretar de comună.
Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condiţiile prevăzute de
Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1),

dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă
autoritate publică.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi
observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: „Recomandare la proiectul de dispoziție
privind stabilirea măsurilor de control pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de
control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Oțeleni”

Secretar,
Benchea Robert

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA OȚELENI
PRIMAR
PROIECT DE DISPOZIȚIE NR.2674/10.05.2018
CU PRIVIRE LA: stabilirea măsurilor de control pentru implementarea şi dezvoltarea
sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Oțeleni
Primarul interimar al comunei Oţeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai;
Având în vedere referatul secretarului comunei nr.2673 din 10.05.2018, prin care
propune stabilirea măsurilor de control pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control
intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni
Având în vedere prevederile art.1, art.3-5 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern
şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entitatilor publice
Având în vedere că s-au respectat prevederile art 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională, prin publicarea la sediul și pe site-ul instituției a proiectului de
dispoziție și a anunțului nr. 2675/10.05.2018;
În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) lit.d) și alin.(5) lit.e) din Legea 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 68 și art 115 alin. (1) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIȚIE:
ART.1 Se constituie Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea
metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni, în componenţa prevăzută în anexa nr.1,
care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
ART.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru
monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului
de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni,
cuprins în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
ART.3 Se constituie Echipa de Gestionare a Riscurilor la nivelul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Oțeleni în componenţa prevăzută în anexa nr.3, care face parte integrantă
din prezenta dispoziție.
ART.4 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Echipei de Gestionare a
Riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni, cuprins în anexa
nr.4, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
ART.5 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial se elaborează în
termen de maxim 10 zile de la comunicarea prezentei dispoziții.

ART.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează
persoanele nominalizate în anexele nr.1, 3 şi personalul compartimentelor din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Oțeleni.
ART.7 – Prezenta dispoziție poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la
Primarul comunei Oțeleni.
ART.8 – În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, dispoziția poate fi
atacată la Tribunalul Iași în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
ART.9 – Prezenta dispoziție se comunică:
- Persoanelor nominalizate în anexele nr.1, 3
- Instituției Prefectului Județului Iași.
- Se afișează la sediul unității.
Oțeleni, .....data...............
PRIMAR INTERIMAR,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
Avizat pentru legalitate,
Conf.art.117 alin.(1) lit.a) din Lg. nr.215/2001(r),
Secretarul comunei,
Benchea Robert

ANEXA NR.1
la Dispoziţia nr. ____/_____
COMPONENŢA
Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică
a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni
Preşedinte:
Gherăescu
Felician
Mihai
Membrii:
1. Benchea Robert
2. Lupu Ioan
3. Filip Rodica
4. Iurcu Vasile
5. Dieac Carmena
6. Nechita Cristinel
7. Cezar Viorel
8. Cezar Iosif
9. Miclăuș Dorinel
Secretariat:
1. Aștefanei constantin

Primar interimar sl comunei Oțeleni
secretar de comună
consilier
Compartiment agricol, statistică și fond funciar
consilier
Compartiment financiar-contabil
consilier
Compartiment asistență socială
inspector
Compartiment stare civilă
consilier
Compartimet urbanism și amenajarea teritoriului
referent
Compartiment cultură
viceprimar
Compartiment administrativ și gospodărire
Șef SVSU
Compartiment protecție civilă
consilier
primarului

al Cabinet primar

PRIMAR INTERIMAR,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
Avizat pentru legalitate,
Conf.art.117 alin.(1) lit.a) din Lg. nr.215/2001(r),
Secretarul comunei,
Benchea Robert

ANEXA NR.2
la Dispoziţia nr. ______/__________
REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea
metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la
nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni
Art.1. (1) La nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni se constituie
și funcţionează Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, denumită în continuare
Comisia.
(2) Comisia are în componenţa sa conducătorii structurilor organizatorice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni precum și personal cu funcții de execuție
din cadrul unor compartimente.
(3) Comisia asigură condiţiile necesare implementării şi dezvoltării sistemului de control
intern managerial în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni, astfel încât
să asigure realizarea următoarelor trei categorii de obiective permanente:
a) eficacitatea şi eficienţa funcţionării;
b) fiabilitatea informaţiilor interne şiexterne;
c) conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne.
Art.2. Comisia are următoarele atribuţii:
a) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se
ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora;
b) analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea
obiectivelor generale ale funcţionării entităţii, prin stabilirea limitelor de toleranţă
la risc, anual, le înaintează spre aprobare către conducerea entităţii și apoi le
transmite tuturor compartimentelor pentru aplicare, fiind obligatorii;
c) coordonează elaborarea procedurilor formalizate, în vederea îndeplinirii în
condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă a obiectivelor
entităţii;
d) analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmite spre aprobare
conducătorului entităţii;
e) stabilește codificarea procedurilor de sistem/operaţionale potrivit Listei codurilor
de identificare ale procedurilor de sistem/operaţionale aferente domeniilor de
activitate din Primăria comunei Oțeleni
f) analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor
la nivelul Primarului comunei Oțeleni, elaborată pe baza raportărilor anuale
privind monitorizarea performanţelor anuale, de la nivelul compartimentelor;
g) analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza
raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor;
h) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial,
denumit Program de dezvoltare, care cuprinde cel puțin obiectivele, activităţile,
acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor

de control, evaluează periodic stadiul implementării Programului și îl actualizează
anual;
i) coordonează, monitorizeazăş iîndrumă metodologic structurile din aparatul de
specialitate în domeniul controlului intern managerial;
j) analizează și avizează, după caz, situațiile centralizatoare semestriale/anuale
privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial, în scopul
înaintării lor spre aprobare de către ordonatorul principal de credite.
Art.3. (1) Şedinţele Comisiei au loc ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui
sau a oricărui membru.
(2) Şedinţele sunt conduse de preşedintele Comisiei.
(3) În cazul lipsei justificate a unui membru, acesta este înlocuit de drept de către
persoana desemnată prin fişa postului, membru în Comisie.
(4) La şedinţele Comisiei pot participa şi alţi reprezentanţi din compartimentele Primăriei
comunei Oțeleni, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor
discutate, precum și în calitate de invitat funcționarul din cadrul Compartimentului audit intern.
(5) Solicitările Comisiei, adresate conducătorilor şi/sau subordonaţilor acestora, în
contextul prevederilor de la alin (4), reprezintă sarcini de serviciu.
(6) În funcţie de necesitati, Comisia poate funcţiona şi prin sub-grupuri de lucru,
organizate pe domenii, membrii acestora desemnând prin consens o persoană cu atribuții de
coordonator și o persoană cu atribuții de secretar.
Art.4. Şedinţele Comisiei se desfasoară după cum urmează:
a) cvorumul este asigurat prin prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor
Comisiei/înlocuitorilor de drept;
b) şedintele se desfasoară în baza convocării şi a ordinii de zi trimise cu 5 (cinci) zile
calendaristice înainte de data şedinţei;
c) ordinea de zi, însoţită de materialele care sunt propuse pentru
dezbatere/analiză/aprobare în cadrul şedinţei Comisiei este transmisă membrilor
Comisiei;
d) la începutul fiecărei şedinţe, preşedintele supune la vot ordinea de zi a acesteia, care
se aprobă cu votul majoritatii membrilor prezenţi;
e) hotărârile Comisiei se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi;
f) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei este
decisiv;
g) hotărârile Comisiei au caracter obligatoriu şi sunt consemnate în procesul verbal al
ședinței, după care sunt preluate în Hotărâri semnate de preşedintele acesteia;
h) redactarea hotărârilor Comisiei, transmiterea membrilor acesteia se face de către
secretar în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la data desfăşurării şedinţei;
i) procesul verbal al şedinţei va fi redactat de către secretarul Comisiei şi comunicat,
membrilor acesteia în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data
şedinţeiurmând a se semna de către participanți la începutul următoarei ședințe;
j) punctele aflate pe ordinea de zi şi care nu sunt discutate în şedinţa în care au fost
propuse pot fi amânate pentru şedinţa următoare;
Art.5.(1) Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
a) convoaca ori de cate ori este necesar Comisia de pentru monitorizarea,coordonarea
şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control
intern managerial și emite ordinea de zi pentru fiecare sedinţă;

b) conduce şedinţele Comisiei, avizează activitatile specifice din cadrul acesteia şi
dispune secretarului realizarea de lucrări în limita competenţelor acestuia;
c) asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi ale Secretariatului acesteia în bune
condiţii;
d) aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor /raportărilor
întocmite în cadrul Comisiei către părţile interesate: Primarului comunei Oțeleni,
alte structuri desemnate;
e) urmăreşte respectarea termenelor stabilite de către Comisie şi decide asupra
măsurilor ce se impun pentru respectarea lor;
f) verifică modul de realizare a acţiunilor incluse în Programul de dezvoltare a
sistemului de control intern managerial al aparatului de specialitate al Primarului
comunei Oțeleni.
(2) În lipsa justificată a președintelui atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de către înlocuitorul de
drept, conform fișei postului, membru în Comisie.
Art.6. Atribuţiile membrilor Comisiei sunt, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) participă la toate ședințele Comisiei;
b) fac propuneri pentru ordinea de zi şi le transmit secretarului Comisiei;
c) elaborează, materiale pe care le prezinta spre dezbatere participantilor;
d) participa la elaborarea şi actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern managerial al aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni și
urmăresc realizarea obiectivelor si actiunilor stabilite în acesta;
e) pun în aplicare măsurile stabilite pentru implementarea şi dezvoltarea continuă a
sistemului de control intern managerial și propun soluții de eficientizare a activitatilor
de control intern managerial;
f) participă la întocmirea situaţiilor/rapoartelor/informărilor prevăzute de legislația incidentă;
g) stabilesc procedee, mijloace, acţiuni, mecanisme, proceduri și emit decizii interne
ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către
compartimentele pe care le coordonează, în limita competenţelor şi
responsabilităţilor specifice, aşa cum decurg din atribuţiile compartimentului
respectiv;
h) stabilesc lunar ședințe de lucru la nivel de direcție/serviciu/birou pentru analiza
implementării standardelor de control intern managerial;
i) stabilesc obiectivele şi indicatorii de performanţă ai compartimentelor şi activităţile
necesare îndeplinirii acestora potrivit responsabilităţilor;
j) monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentului (evaluează,
măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică
neconformităţile, iniţiază corecţii/acţiuni corective şi preventive etc.);
k) asigură fluxurile de informatii care intra/ies în/din compartimente, între
compartimente, cu nivelele ierarhic superioare de management și cu alte entități
publice;
l) informează prompt Comisia cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni
derulate în cadrul compartimentului;
m) asigură elaborarea, verificarea, aprobarea şi transmiterea le termenele stabilite a
informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la
dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în raport cu programul adoptat;

n) analizează, în cadrul autoevaluării anuale a structurii proprii, stadiul implementării
şi dezvoltării sistemului propriu de control intern managerial și asigură elaborarea
şi transmiterea le termenele stabilite a chestionarului de autoevaluare a stadiului de
implementare a standardelor de control intern managerial;
Art.7. (1) Secretariatul Comisieiare următoarele atribuţii:
a) organizează desfăşurarea şedinţelor Comisiei, întocmește procesele verbale ale
ședințelor, redactează hotărârile Comisiei sau alte documente specifice și asigură
comunicarea lor;
b) întocmeşte, centralizează şi distribuie documentele necesare bunei desfăşurări a
şedinţelor Comisiei;
c) asigură colectarea şi centralizarea informaţiilor primite de la compartimentele din
aparatul de specialitate al Primarului comunei Oțeleni;
d) centralizează rapoarte/informări/situaţii în baza dispoziţiilor preşedintelui Comisiei;
e) redactează situaţiile centralizatoare trimestriale/anuale privind stadiul
implementării sistemului de control intern managerial, analizate şi aprobate de
Comisie pe baza informaţiilor primite de la compartimente;
f) gestionează originalele procedurilor de sistem şi procedurilor operaţionale, precum
şi ale celorlalte documente ale Comisiei;
g) primeşte, înregistrează în registru proiectele procedurilor de sistem şi operaţionale
transmise pentru avizare şi le transmite spre avizare membrilor Comisiei;
h) distribuie procedurile conform listei de difuzare;
i) centralizează, ţine evidenţa procedurilor de system şi operaţionale pe suport de
hârtie şi în format electronic şi le pune la dispoziţia personalului în reţelele
informatice locale existente;
j) pregăteşte documentele de lucru pentru şedinţele comisieişi asigură demersurile
pentru rezervarea sălii de şedinţă
k) clasează, păstreză şi arhivează în conformitate cu prevederile legale specifice
arhivării, toată documentaţia aferentă activității Comisiei (hotărâri, registre,
procese-verbale corespondenţă, etc.)
(2) Documentația aferentă activității Comisiei se arhivează conform nomenclatorului
arhivistic la persoana responsabilă cu arhiva din cadrul Primariei comunei Oțeleni.
Art.8. Personalul din aparatul de specialitate pune în aplicare măsurile stabilite pentru
implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial.
PRIMAR INTERIMAR,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
Avizat pentru legalitate,
Conf.art.117 alin.(1) lit.a) din Lg. nr.215/2001(r),
Secretarul comunei,
Benchea Robert

ANEXA NR.3
la Dispoziţia nr._______/_______________
COMPONENŢA
Echipei de Gestionare a Riscurilor la nivelul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni
Preşedinte:
Benchea Robert
Membrii:
1.
Dieac Carmena
2.
Chelaru Raluca
3.
Ursache Loredana
4.
Tiba Monica
Secretariat:
5.
Aștefanei Constantin

Secretarul comunei
inspector
referent
referent
referent
consilier
primarului

Compartiment stare civilă
Compartiment financiar-contabil
Compartiment financiar-contabil
Compartiment asistență socială
al Cabinet primar

PRIMAR INTERIMAR,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
Avizat pentru legalitate,
Conf.art.117 alin.(1) lit.a) din Lg. nr.215/2001(r),
Secretarul comunei,
Benchea Robert

ANEXA NR.4
la Dispoziţia nr._____/________
REGULAMENTUL
Echipei de Gestionare a Riscurilor la nivelul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni
Art.1. (1) La nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni se
constituie și funcţionează Echipa de Gestionare a Riscurilor pentru o bună administrare a
riscurilor de la toate nivelurile manageriale, denumită în continuare EGR.
(2) EGR are în componenţa sa reprezentanții unor compartimente din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Oțeleni precum și personal cu funcții de execuție din cadrul
unor compartimente.
Art.2. EGR are următoarele atribuţii:
a) identifică, analizează, evaluează, ierarhizează şi prioritizează riscurile care pot afecta
atingerea obiectivelor generale/specifice ale compartimentelor şi stabilește măsurile
de management al riscurilor;
b) identifică ameninţări/vulnerabilităţi prezente în cadrul activităţilor curente ale
entităţii care ar putea conduce la săvârşirea unor fapte de corupţie şi fraude;
c) stabilește strategia de gestionare a riscurilor și măsuri de control pentru diminuarea
riscurilor pe care le transmite la compartimente pentru implementarea acestora;
d) aprobă planul de implementare a măsurilor de control, monitorizează implementarea
și eficacitatea acestora;
e) elaborează propuneri pentru revizia procedurilor de sistem/operaţionale;
f) reevaluează riscurile anual sau ori de câte ori situaţia o impune, semnalează apariţia
unor noi riscuri şi face propuneri în sensul diminuării acestora;
g) analizează și avizează Registrul riscurilor de la nivelul entităţii și îl actualizează
anual;
h) elaborează rapoarte, informări cu privire la situația riscurilor pe care le transmite
Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial și/sau conducerii
entității
Art.3.(1) Şedinţele EGR au loc ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau
a oricărui membru.
(2) Şedinţele sunt conduse de preşedintele EGR.
(3) În cazul lipsei justificate a unui membru, acesta este înlocuit de drept de către
persoana desemnată prin fişa postului.
(4) La şedinţele sale pot participa şi alţi reprezentanţi din compartimentele Primăriei
comunei Oțeleni, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor
discutate.
(5) Solicitările EGR, adresate conducătorilor şi/sau subordonaţilor acestora, în contextul
prevederilor de la alin (4), reprezintă sarcini de serviciu.
(6) În funcţie de necesitati, EGR poate funcţiona şi prin sub-grupuri de lucru, organizate
pe domenii, membrii acestora desemnând prin consens o persoană cu atribuții de coordonator și
o persoană cu atribuții de secretar.

Art.4. Şedinţele EGR se desfasoară după cum urmează:
a) cvorumul este asigurat prin prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor
EGR/înlocuitorilor de drept;
b) şedintele se desfasoară în baza convocării şi a ordinii de zi trimise cu 5 (cinci) zile
calendaristice înainte de data şedinţei;
c) ordinea de zi, însoţită de materialele care sunt propuse pentru dezbatere/analiză/
aprobare în cadrul şedinţei EGR este transmisă membrilor EGR;
d) la începutul fiecărei şedinţe, preşedintele supune la vot ordinea de zi a acesteia, care
seaprobă cu votul majoritatii membrilor prezenţi;
e) hotărârile EGR se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi;
f) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui EGR este decisiv;
g) hotărârile EGR au caracter obligatoriu şi sunt consemnate în procesul verbal al
ședinței, după care sunt preluate în Hotărâri semnate de preşedintele acesteia;
h) redactarea hotărârilor EGR și transmiterea membrilor acesteia se face de către secretar
în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la data desfăşurării şedinţei;
i) procesul-verbal al şedinţei va fi redactată de către secretarul EGR şi comunicată,
membrilor acesteia în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei, urmând
a se semnade către participanți la începutul următoarei ședințe;
j) punctele aflate pe ordinea de zi şi care nu sunt discutate în şedinţa în care au fost
propuse pot fi amânate pentru şedinţa următoare;
Art.5.(1) Preşedintele EGR are următoarele atribuţii:
a) convoaca lunar și ori de cate ori este necesar EGR și emite ordinea de zi pentru fiecare
sedinţă;
b) conduce şedinţele EGR, avizează activitatile specifice din cadrul acesteia şi dispune
secretarului realizarea de lucrări în limita competenţelor acestuia
c) asigură desfăşurarea lucrărilor EGR şi ale Secretariatului acesteia în bune condiţii;
d) aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor
întocmite în cadrul EGR către părţile interesate: Primarului comunei Oțeleni, Comisiei
pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi
dezvoltării sistemului de control intern managerial și la alte structuri desemnate;
e) urmăreşte respectarea măsurilor și termenelor stabilite de către EGR şi decide asupra
măsurilor ce se impun pentru respectarea lor;
(2) În lipsa justificată a președintelui atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de către înlocuitorul de
drept, conform fișei postului.
Art.6. Atribuţiile membrilor EGR sunt, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) participă la toate ședințele EGR;
b) fac propuneri pentru ordinea de zi şi le transmit secretarului EGR;
c) elaborează, materiale pe care le prezinta spre dezbatere participantilor;
d) participa la elaborarea, actualizarea/revizuirea strategiei și/sau a măsurilor de control dispuse
cu privire la managementul riscurilor și asigură punerea în aplicare măsurilor stabilite;
e) stabilesc lunar ședințe de lucru la nivel de direcție/serviciu/birou pentru analiza
implementării planului de masuri de control stabilite;
f) participă la întocmirea situaţiilor/rapoartelor/informărilor prevăzute de legislația incidentă;

Art.7. (1) Secretariatul EGR are următoarele atribuţii:
a) organizează desfăşurarea şedinţelor EGR, întocmește procesele verbale ale ședințelor,
redactează hotărârile EGR sau alte documente specifice și asigură comunicarea lor;
b) întocmeşte, centralizează şi distribuie documentele necesare bunei desfăşurări a
şedinţelor EGR;
c) asigură colectarea şi centralizarea informaţiilor primite de la compartimentele din
aparatul de specialitate al Primarului comunei Oțeleni;
d) centralizează rapoarte/informări/situaţii în baza dispoziţiilor preşedintelui EGR;
e) elaborează Registrul riscurilor de la nivelul entităţii, prin centralizarea registrelor de
riscuri de la nivelul compartimentelor, şi îl actualizează anual.
f) elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind desfăşurarea procesului de gestionare a
riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar şi pe baza planului de implementare a
măsurilor de control întocmit de secretarul echipei, o informare care se discută şi se
analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de monitorizare;
g) pregăteşte documentele de lucru pentru şedinţele comisiei şi asigură demersurile pentru
rezervarea sălii de şedinţă
h) clasează, păstreză şi arhivează în conformitate cu prevederile legale specifice arhivării,
toată documentaţia aferentă activității EGR (hotărâri, registre, procese-verbale
corespondenţă, etc.)
(2) Documentația aferentă activității EGR se arhivează conform nomenclatorului arhivistic la
persoana responsabilă cu arhiva din cadrul Primariei comunei Oțeleni.
Art.8. Personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Oțeleni pune în
aplicare măsurile de control stabilite, transmise pentru implementarea acestora.
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