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DISPOZIŢIA 
Nr. 105 din 31 August 2022

Privind actualizarea componenței Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea
metodologică  a  dezvoltării  sistemului  de  control  intern  managerial  existentă  la  nivelul
Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea.

Primarul comunei Obrejița, judeţul Vrancea,

Având în vedere:
      - referatul compartimentului contabilitate financiar buget înregistrat cu nr.3796 din 31
August 2022;

În conformitate cu prevederile:  
      - Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului  intern managerial  al
entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art.4, alin.(1), alin.(2), lit. a), lit. b)  din O.G. nr. 119/1999, privind control intern și
controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/5
Iulie  2019  privind  Codul  Administrativ, cu  modificările  și  completările  ulterioare, emit
următoarea,  

DISPOZIȚIE

 Art.1  Se  actualizează  Comisia  pentru  monitorizarea,  coordonarea  și  îndrumarea
metodologică  a  dezvoltării  sistemului  de  control  intern  managerial  existentă  la  nivelul
Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea, cu următoarea componență:

Preşedinte:
- Ciobanu Gemona -  consilier superior  în cadrul Primăriei comunei Obrejița;        

  
Secretar:

- Stoica Andreea Georgiana – secretar general al comunei Obrejița;

Membrii:
      -     Pardos Tudorel - referent urbanism în cadrul Primăriei comunei Obrejița;
      -     Gurbet Cristina - Monica - consilier superior în cadrul Primăriei comunei Obrejiţa;
      -     Dițu Florentina - consilier asistent  în cadrul Primariei comunei Obrejiţa;

Art.2  Prevederile prezentei  dispoziţii  vor fi comunicate membrilor Comisiei  pentru
monitorizarea,  coordonarea și  îndrumarea metodologică a dezvoltării  sistemului  de control
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intern  managerial  din  cadrul  Primariei  comunei  Obrejița,  Instituţiei  Prefectului  județului
Vrancea  și  persoanelor  interesate,  de către  secretarul  general  al  comunei  Obrejița,  judeţul
Vrancea.

           Primar,                                                                                     Contrasemnează,         
        Nicu Pardos                                                                        Secretar general al comunei,
                                                                                                       Stoica Andreea Georgiana
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