
R O M A N I A 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI  

PRIMAR 
 
 

D I S P O Z I Ț I E 
privind aprobarea procedurilor de sistem de control intern managerial în cadrul  

UAT comuna Gioseni , județul Bacău  
 
 

 Primarul comunei GIOSENI , judetul Bacau; 
 Având in vedere: 
 - referatul nr.1925  din  07.07.2021, al secretarului general al comunei;  
              - prevederile  art.6, art.8  din Ordinul Secretariatului General al Guvernului  nr.600/2018 
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice; art.155 alin. (1) lit.e) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
   Luând în considerare:  
 - Dispoziția primarului comunei Gioseni nr.142 / 09.06.2020 privind înființarea Comisiei de 
Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial ;          
             În temeiul art.196 alin.(1) lit.b), art.197 alin.(1),(4),(5) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
      emit prezenta  

DISPOZIȚIE: 
 

                Art.1.  Se aprobă   procedurile  sistemului de control intern managerial - SCIM - în cadrul 
UAT comuna Gioseni , județul Bacău, conform Anexei , parte integrantă din prezenta dispoziție .  

Art.2.  Procedurile SCIM prevăzute în Anexa la art.1 sunt obligatorii, vor fi însușite de către 

întregul personalul numit/angajat din cadrul Primăriei comunei Gioseni și completează de drept fișele 

de  post ale acestora. 

     Art.3.  Cu data emiterii prezentei, orice dispoziție contrară se abrogă.  
    Art.4.  Prezenta dispoziție poate fi atacată conform procedurii si termenelor stabilite de  

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,  cu modificările si completările ulterioare.  

      Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează întregul personalul numit/angajat din 

cadrul Primăriei comunei Gioseni , județul Bacău  

Art.6. Secretarul general al comunei Gioseni va comunica  prezenta dispoziție  Instituției 

Prefectului județului Bacău , persoanelor nominalizate în cadrul formularului de distribuire/difuzare 

din cuprinsul fiecărei proceduri, precum și spre cunoștință publică , pe site-ul : 

www.primariagioseni.ro 

 PRIMAR, 
 BERNADIN TAMAȘ  
        Contrasemnează pentru legalitate  
        Secretar general comună,  
        Cristina Sandu  
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Proiect de dispoziție  
 

Nr.       din  07.07.2021  
Red.SC/2ex. 
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ROMÂNIA                                                                                                       APROB 
JUDEȚUL  BACĂU                                                                                         PRIMAR, 
UAT  GIOSENI            Bernadin Tamaș 
SECRETAR GENERAL                    
NR. 1925 din  07.07.2021 

 

REFERAT 
 

 
        
   Pentru buna desfășurare a activității Comisiei de Monitorizare SCIM, înființată prin Dispoziția 

primarului comunei Gioseni nr.142 / 09.06.2020, precum și în conformitate cu prevederile art.6, art.8  

din Ordinul Secretariatului General al Guvernului  nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entitatilor publice;  

   Ținând cont de faptul că la nivelul fiecărei entități publice, conducătorul acesteia dispune, 

ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi de funcţionare, precum şi de standardele 

de control intern managerial, măsuri necesare pentru implementarea şi dezvoltarea continuă a 

sistemului de control intern managerial; 

     Având în vedere prevederile art.155 alin. (1) lit.e) din OUG nr.57/2020 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  

  Vă rog să aprobați  prin dispoziție scrisă,  procedurile de sistem de control intern managerial  

SCIM în cadrul UAT comuna Gioseni , județul Bacău , conform prezentului proiect de  dispoziție.    

 

 

Secretar general comună, 
 

Cristina Sandu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.SC/2ex 

 


