
ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA

PREFECT

ORDIN
privind constituirea comisiei de monitorizare ra niverur Institu(iei prefecturui -
Jude(ul DAmbovita in v€derea monitorizirii, coordonirii $i indrumirii
metodologice a implementirii ti dezvoltirii sistemului de control intern
managerial

PREFECTUL JUDETULUI DAMBOVITA

AvAnd in vedere:

Ordonanga Guvemului w. ll9/1999 republicatd, privind controlul intem gi

controlul financiar preventiv, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

- Prevederile Ordinului Secretadatului General al Guvemului nr. 600/201g

pentru aprobarea Codului controlului intem managerial al entitililor publice;

- Adresa nr. 66685 3/02.08.2018 a Corpului de Conffol al Ministrului,
inregistmtd la DGRIP cu nr. 685633/06.08.2018 qi kansmisd Instituliei prefectului _

judetul Dambovila fiind inregistratd cu nr. 6476/07.0g.201g;

- Referatul Corpului de conhol al prefectului inregistat cu numirul 6g70

/23.08.2018 privind necesitatea intocmirii unui ordin al prefectului privind

constituirea Comisiei de monitorizare la nivelul Institutiei prefectului _ Judetul

Ddmbovita

in temeiul art.26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul Si insritutia
prefectului, republicatd, emite urmitorul

ORDIN

Art.l, - Se constituie Comisia de monitorizare Ia nivelul Institugiei pref'ectului _

Jude9ul DAmboviga, in vederea monitorizdrii, coordondrii gi indrumdrii metodologice

a implementtuii $i dezvoltdrii sistemului de control intem managerial, in urmAtoarea

componenla:

Preledinte: Florina Muregan-Subprefect



Membri:

- Vasile Ciocan- gef Serviciul programe Guvemamentale, Conducerea

Serviciilor Deconcentrate;

- Ion Sdlcianu- $ef Serviciul Contencios, Control Legalitate Acte,

Aplicarea Apostilei;

- Cristina Sfetcu- Eef Biroul Relaqii cu publicul, Secretariat gi Fond

Funciar;

- Addan Alexandrescu- imputemicit gef Serviciul public Comunitar Regim

Permise Conducere, inmatriculiri Vehicule;

- Mentescu Mihaela- - imputemicit gef Serviciul public Comunitar penhu

Eliberarea qi Evidenta paqapoartelor Simple;

Art.2. - Secretadatul Comisiei va fi asigurat de cdtre dna Tuluianu Carmen,

tnspector in cadrul Corpului de control al prefectului iar in lipsa acesteia de cdtre

Dra Vasile Georgiana- inspector in cadrul Corpului de control al prefectului;

Art.3. - Se aprobd Regulamentul de organizare gi funclionare al Comisiei
potrivit anexei care face parte componentl din prezentul ordin;

Art.4. incepAnd cu data semndrii prezentului ordin se abrogd Ordinul
Prefectului nr. 192/24.07.2017 privind constituirea comisiei de monitorrzare.

Art.S. - Prezentul ordin va fi inregistrat gi comunicat prin grija serviciului de

specialitate din cadrul Instituliei prefectului-Judegul Dambovila.
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Jr. Anton VIZAT PENTRU LEGALITATE
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