
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

din    25iE
D_]SPoZ[T[Anr.EL

2020

privind reorganizarea Comisiei de Monitorizare responsabila cu implementarea Si dezvoltarea
sistemului de control intern managerial din cadrul Consiliului Judetean Salaj

Pre§edintele  Consiliului  Judetean  Salaj;
Avand ?n vedere:
-referatul  nr.  263l  din 25.02.2020 a]  Directieijuridice §i  administratie  locala;
-       art.  3  Si  art.4  din  Ordonanta  Guvernului  nr.  I 19/1999  privind  controlul  intern/managerial  Si

controlul  financiar preventiv,  republicat5,  cu  modificarile  Si  complet5rile  ulterioare;
-      prevederile Ordinul  nr.  600/2018  pentru aprobarea Codului  controlului  intern managerial  al

entitaiilor publice;
-       art.    ]91   alin.   (I)   lit.   a)   Si   alin.   (2)   lit.   b)   din     Ordonanta   de   Urgenta   a   Guvernului   nr.

57/2019  privind  Codul  administrativ, cu  completarile  ulterioare;
in  temeiul  art.196  alin.  (I)  lit.  b)  din  Ordonanta de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind

Codul  administrativ,  cu  completarile ulterioare,

DISPUN:

Art.    I.    Se    reorganizeaza    Comisia    de    Monitorizare,    responsabila    cu    implementarea    Si

dezvoltarea   sistemului   de   control   intern   managerial   la   nivelul   Consiliului   Judetean   Salaj,   prin

actualizarea componentei, conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.11.  Articolul   I   al  Dispozitiei  Presedintelui  Consiliului  Judetean  S5laj  nr.  384/2018  privind

reorganizarea Comisiei  de  Monitorizare  responsabila cu  implementarea Si  dezvoltarea sistemului  de

control  intern  managerial  din  cadrul  Consiliului  Judetean  Salaj  ?Si ?nceteaza aplicabilitatea.

Art.Ill. Cu ducerea la fndeplinire a prezentei dispozitii se ?ncredinteaza.
-Direciiajuridica Si  administratie  local5;

-Membrii  comisiei.

Art.IV.   Prezenta   dispozitie se comunica cu:
-Directiajuridica Si  administratie  locals;
•  Membrii  comisiei;

PRESEDINTE,

Tiberiu Mare

Contrasemneaza:
SECRETARUL  GENERAL  AL  JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu



Anexa
la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Salaj nr.   42     din     2;5.OZ    2o2o

privind reorganizarea Comisiei de Monitorizare responsabila cu implementarea Si
dezvoltarea sistemului de control intern managerial din cadrul Consiliului Judetean Salaj

COMPONENTA

Comisiei de Monitorizare, responsabila cu implementarea Si dezvoltarea sistemului de

control intern managerial la Consiliul Judetean Salaj

Presedinte:   Dr.  Vlaicu Cosmin-Radu -Secretarul General  al  Judetului

Membri titulari:

1)        Pop  Letitia -Director executiv  -Directiajuridica §i  administratie  locala

2)        Marusca Leontina-Lucica -Directorexecutiv -Directia economics

3)        Ghilea loana-Lavinia -Director executiv-Directia investitii  si  programe publice

4)        Popovici  Katalin-Aletta -Arhitect §ef-Directia arhitect sef

5)        Vultur   Maria  -   Sef  serviciu   -   Serviciul      achizitii   publice,   parteneriat   public-privat   Si

urmarirea contractelor

6)        Ghiurco Mircea-Stefan -Director executiv adjunct-Directia patrimoniu

Membri supleanti

I)    Butas Dorel-Marius -Sef serviciu-Serviciul resurse umane,  salarizare §i  organizare

2)         Murareanu   Mioara-Aurica   -   Sef  serviciu   -   Serviciul   financiar,   contabilitate   Si   control

financiar preventiv  propriu  Si  de gestiune

3)    Muresan  Mircea-loan  -Consilier  -  Unitatea  de  monitorizare  Si  dezvoltare  S.M.I.D.  (Sistem

de Management lntegrat al  Deseurilor)

4)   Ratiu Tatiana -Consilier -Compartimentul   amenajarea teritoriului  Si  urbanism;

5)   Maier  Radu-Cristian  -  Consilier  -   Serviciului   achizitii   publice,   parteneriat  public-privat  Si

urmarirea contractelor

6)  Costin  Ramona-Crina -Consilierjuridic  -Serviciul  administrarea domeniului  public  Si  privat

aljudetului

Secretariatul tehnic a] Comisiei de Monitorizare;

1)     Copceac  Pompilia-Mirela -Consilier -Serviciul  resurse umane, salarizare Si  organizare
2)      Brezoi  luliana-Comelia -Consilier-Serviciul  resurse  umane,  salarizare  Si  organizare


