
 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

DISPOZITIE NR.24 

privind numirea Echipei de Gestionare a Riscurilor in cadrul Comisiei de Monitorizare in Primaria 

Comunei Pietroasele 

 

 Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau 

 

Avand in vedere: 

 

− Referatul compartimentului buget finante contabilitate, inregistrat la nr.461/04.02.2020; 

− Prevederile art.5(2), din Ordinul Secretariatului General al Guvernului cu nr.600/2018 privind 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice; 

− prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata; 

In temeiul art.196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

DISPUNE: 

 

 Art.1. Incepand cu data prezentei, se numeste Echipa de Gestionare a Riscurilor in cadrul 

Comisiei de Monitorizare a institutiei in componenta prezentata in Anexa nr.1. 

Art.2. Comisia numita va lua masuri pentru respectarea legislatiei din preambul, prin 

identificarea, evaluarea, tratarea, gestionarea si monitorizarea riscurilor identificate in cadrul 

institutiei. 

Art.3.Se aproba regulamentul de organizare si de lucru pentru Echipa de Gestionare a 

Riscurilor in cadrul Comisiei de Monitorizare a institutiei, prevazut in Anexa nr.2 la prezenta. 

 Art.4. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.135, alin.(4) si art.243 alin. (1) lit. ,,e” 

din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

P r i m a r , 

Cornel Enache 

 

Data:04.02.2020                                                                                                              

                                                                                                                                      Contrasemneaza,                                   

                                                                                  secretar general  

                                                                                                    Matache Aurelia 

 

 

 



ANEXA NR.1 LA DISPOZITIA NR.24/04.02.2020 

 

Componenta Echipei de Gestionare a Riscurilor in cadrul Comisiei de Monitorizare in Primaria 

Comunei Pietroasele 

 

 

FUNCTIA NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA IN INSTITUTIE SI 
RESPONSABILITATI IN CADRUL 

COMISIEI 

1.Presedinte Banica Ionel Ofiter de risc – responsabil cu 
monitorizarea activitatii in cadrul 
Echipei de Gestionare a riscurilor 

2.Coordonator Matache Aurelia Secretar general – responsabil 
cu identificarea, evaluarea si 
gestionarea riscurilor in 
activitatea de stare civila 

3.Membru Grigore Adrian Inspector I superior – 
responsabil cu identificarea, 
evaluarea si gestionarea 
riscurilor in activitatea 
compartimentului buget finante-
contabilitate 

4.Mmebru Popa Ion Inspector I superior – 
responsabil cu identificarea, 
evaluarea si gestionarea 
riscurilor in activitatea 
compartimentului impozite si 
taxe locale, casierie si urmarire 
fiscala 

5.Secretar Tabarca Daniela Inspector I principal responsabil 
cu identificarea, evaluarea si 
gestionarea riscurilor in 
activitatea compartimentului 
achizitii publice, monitorizare 
proceduri administrative si 
secretariat 

P r i m a r , 

Cornel Enache 

 

Intocmit, 

Grigore Adrian 

                                                                                                                                      Contrasemneaza,                                   

                                                                                  secretar general  

                                                                                                    Matache Aurelia 



Anexa nr.2 la Dispozitia nr.24/04.02.2020 

Regulament de Organizare si de lucru al Colectivului de Autoevaluare a 

Riscurilor din cadrul Primariei comunei Pietroasele 

 

Art.1. Atribuțiile Colectivului de autoevaluare a riscurilor denumit în continuare "Colectivul" sunt 

următoarele: 

 a) Demarează acțiuni de documentare și analiză a riscului; 

 b) Elaborează planuri de analiză și acoperire a riscurilor; 

 c) Identifică măsuri de prevenire a riscurilor; 

 d) Elaborează hărți de risc (profiluri de risc) pentru instituție; 

 e) Monitorizează riscurile; 

 f) Întocmește registrul de riscuri. 

Art.2.(1) Colectivul este format din Președinte și membrii Colectivului. 

 (2) Continuitatea lucrărilor Colectivului este asigurată de 3 angajați din cadrul unității 

entitate.denumire 

Art.3. Coordonarea Colectivului este realizată după cum urmează: 

 a) Președintele conduce ședințele acestui Colectiv, supervizează activitățile specifice din 

cadrul acestuia și dispune realizarea de lucrări în limita competențelor acestuia. 

 b) În lipsa Președintelui, atribuțiile acestuia sunt asigurate de către un alt membru al 

Colectivului, numit în acest sens de Președinte, în limita mandatului stabilit. 

Art.4. Președintele Colectivului are următoarele atribuții: 

 a) Asigură desfășurarea lucrărilor Colectivului în bune condiții. 

 b) Urmărește respectarea termenelor decise de către membrii Colectivului și decide asupra 

măsurilor care se impun pentru respectarea lor. 

 c) Propune ordinea de zi și asigură buna desfășurare a ședințelor. 

 d) Decide asupra participării la ședințele Colectivului și a altor reprezentanți din 

compartimentele de lucru ale unității a căror participare este necesară pentru clarificarea și 

soluționarea problemelor specifice. 

 



Art.5. Atribuțiile membrilor Colectivului sunt: 

 a) Monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic implementarea standardului 11 – 

Managementul riscului din Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018 . 

 b) Întocmește rapoarte în baza dispozițiilor Președintelui Colectivului și le supune spre 

aprobare acestuia. 

 c) Asigură diseminarea dispozițiilor Colectivului și servește drept punct de legătură în 

vederea bunei comunicări dintre compartimentele din cadrul unității. 

 d) Semnalează Colectivului situațiile de nerespectare a dispozițiilor acestuia și propune 

măsurile de corectare care se impun. 

 e) Duce la îndeplinire, transmite sau monitorizează, după caz, dispozițiile Colectivului și ale 

Președintelui acestuia. 

 f) Organizează desfășurarea ședințelor Colectivului din dispoziția Președintelui acestuia. 

Art.6.(1) Deciziile Colectivului se iau prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți. 

 (2) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul Președintelui Colectivului este 

decisiv. 

 (3) Punctele aflate pe ordinea de zi care nu sunt discutate în ședință, se amână pentru 

ședința următoare, la dispoziția Președintelui. 

Art.7. Solicitările Colectivului, adresate conducătorilor și / sau subordonaților acestora vor fi 

echivalente cu sarcinile de serviciu. 

 

 

P r i m a r , 

Cornel Enache 

 

Intocmit, 

Grigore Adrian 

                                                                                                                                      Contrasemneaza,                                   

                                                                                  secretar general  

                                                                                                    Matache Aurelia 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: 

primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

Nr. 461/04.02.2020                                                                       APROB, 

                                                                                                      PRIMAR 

 

 

 

REFERAT 

 

privind desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul compartimentelor 

U.A.T.C. Pietroasele 

 

  

Subsemnatul Grigore Adrian, inspector in cadrul Primariei Pietroasele, 

avand in vedere art. 5(2) din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 

600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice, va rog sa emiteti o Dispozitie de desemnare a Responsabilului cu 

identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor la nivelul fiecarui compartiment al 

U.A.T.C. Pietroasele.  

 

 

Inspector, 

Grigore Adrian 

 

 

 

 

 
 


