RoMANt,q,
JUDETUL ARGES
PRIMARUL ORASULUI TOPOLOVENI

DISPOZITI

E
2020
ianuarie
Nr.21 din29
pentru desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea gi definirea riscurilor la nivelul
entitS{ii publice UAT Orasul Topoloveni

Primarul orasului Topoloveni' judetul Argeq;
Lu6nd act de referatuf nr.648 din 27.01 .2020 intocmit de cdtre conducerea comisiei de monitorizare,
coordonare qi indrumare metodologicd a implement6rii qi dezvoltdrii sistemului de control intern managerial
constituit6 la nivelul entitdtii publiie UAT Orasul Topoloveni ' prin care se propune desemnarea persoanelor
responsabile cu identificarea qi definirea riscurilor la nivelul entitdlii publice UAT Orasul Topoloveni, cu
propuneri nominale de persoane;

y1ndnd prevederile OGR t:y'.ll9ll999 privind controlul intern/managerial Si controlul financiar
preventiv, repubiicata, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare; Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.
bOo ain 20 airilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitElilor publice;
Cunosc6nd prevederile art.l55 alin.(1) lit.e) din Codul Administrativ aprobat prin oUG nr.5712019 ;
in temeiul disp.art.196 alin.(1) lit.b) coroborat cu art.243 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ aprobat
prin OUG nr.5712019;

DISPUN:

Se desemneaz6 persoane responsabile cu identificarea qi definirea riscurilor la nivelul entitatii
publiceTAT Orasul Topoloveni, functionari publici qi personal contractual mentionat in An9xa nr.1 la ptezenta
dispozilie care face parte integrantd din aceasta.

Art.l.

AIit.Z. Atribujiile persoanelor responsabile se stabilesc in Regulamentul de organizare si functionare,
propriuJfimisiei; reguiament ce urmeaza a fi elaborat de presedintele comisiei si aprobat de primar, prin
dispozi!ie.

ArI.3.

Pe data emiterii prezentei

dispozifii

se abrogE orice alte prevederi contrare.

prezenta dispozitie se comunica, prin grija secretarului general, Instituliei Prefectului - Judetul
Art.4. (1)
Arges p.rrtru **lrcitarea contiolului de legalitate; Serviciului "Resurse umane, Administrativ" pentru aducere la
indeplinire.
(Z) Compartimentul ,,Relalii Publice" va aduce la cunoqtint[ publicd pt::ny d_ispozitie prin
publicare in Monitorui Ofi"iul Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "DISPOZITIILE AUTORITATII
EXECUTIVE" - care poate fi accesat de la urmdtoarea adresS: wlww.cjarges.rolen/wpb/topolovenil$onitoruloficial-local.
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