ROMANIA
JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DISPOZITIE
Nr.20 din 29 ianuarie 2020
privind actualizarea componen{ei Comisiei de monitorizare, coordonare gi indrumare metodologicl a implementtrrii
dezvoltirii sistemului de control intern/managerial la nivelul entit[{ii publice UAR Oras Topoloveni

gi

Primarul ora$ului Topoloveni, judeful Argeq;
Avdnd in vedere prevederile;
'Art.4 din OGR w.ll9l1999 privind controlul interr/managerial gi controlul financiar preventiv, republicata, cu
modific[rile qi completlrile ulterioare;
- Art.2 qi art.3 alin.(l)-(3) din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600 din 20 aprilie 2018 pentru
aprobaiea codului controlului intern/managerial al entitElilor publice;
Referatul w.643127.01.2020 intocmit de cdtre sef serviciu resurse umane din cadrul primdriei pentru
actualizarea componenlei comisiei cu propuneri nominale de membrii;
- Dispozi{ia primarului w,27101.02.2016 pentru constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare qi indrumare
metodologicd a implementdrii qi/sau dezvoltdrii sistemului de control intem/managerial;
In temeiul disp.art.196 alin.(1) lit.a) coroborat cu Nt.243 alin.(1) lit,a) din Codul Administrativ aprobat
prin OUG nr.5712019;

-

DISPUN:
Art.1, Se actualizeazd componenfa Comisiei de monitorizare, coordonare qi indrumare
metodologicl a implementtrrii Ei dezvoltlrii sistemului de control intern managerial constituitd la nivelul
entitElii publice UAT Orasul Topoloveni, conform Anexei nr.1 laprezentadispozi{ie.

$44.

Se nominalizeazd Secretariatul tehnic
prevf,zut6 in Anexa nr.2 la prezenta dispozilie.

al comisiei prev6zute la art.l, avdnd componenla

Art.3. Atribuliile comisiei mentionate la art.1, modul de organizare qi de lucru se stabilesc prin
Regulamentul de organizare si functionare, propriu, al comisiei; regulament ce urmeazd, a fi elaborat de
presedintele comisiei si aprobat de primar, prin dispozitie.

Art.4. Anexele nr.1 Ei 2 fac parte integrantd din aceasta.

Art.S. (1) Prezenta dispozitie se comunic5, prin grija secretarului general, Instituliei Pref-ectului Judetul Arges pentru exercitarea controlului de legalitate; Serviciului "Resurse umane, Aclministrativ" pentru
aducere la indeplinire.
(2) Compartimentul ,,Rela1ii Publice" va aduce la cunogtinla publica prezenta dispozitie prin
publicare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "DISPOZITIILE AUTORITATII
EXECUTIVE" - care poate fi accesat de la urmdtoarea adresd: www.cjarges.ro/en/web/topoloveni/monitorulof-rcial-local.

Secretar

al UAT Oraq Topoloveni

