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D I S P OZ I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial 
 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 2647/16 februarie 2016 al Direcţiei juridice şi relații publice  

privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;  

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

 Art. 1.  În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării 

şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial, se constituie la nivelul aparatului de 

specialitate al Consiliului județean Alba o comisie cu atribuții în acest sens, care va avea 

următoarea componență: 

Preşedinte:  Bumb Sorin Ioan  - administrator public al județului Alba 

Membri: Bumbu Vasile  - secretarul judeţului Alba 

Coman Voichiţa Maria - arhitect şef 

Negruţ Liliana  - director executiv 

Aitai Marian Florin  - director executiv 

Bodea Ioan   - director executiv 

Popescu Dan Mihai  - director executiv 

Opruţa Elena   - director executiv adjunct 

Matei Valy-Virginia  - şef serviciu 

Androne Ana Elisabeta - şef serviciu 

Lazăr Camelia Ileana - şef serviciu 

Haţegan Paul Marius - şef serviciu 

Perţa Floare   - şef serviciu 

Bucur Lenica   - şef serviciu 

Suciu Horaţiu Zaharia - şef birou 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de: 

Luculescu Viorel  - consilier 

Giurea Diana Cecilia - consilier juridic 

Becheş Maria Daniela - consilier  

Stanciu Elena Cornelia - consilier 

Babin Andreea Maria - consilier 

Sântimbrean Luminiţa - consilier 

Secară Victor Tudor  - consilier 

 



Art. 2. Comisia prevăzută la art. 1 are în principal următoarele atribuţii: 

- elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, inclusiv 

a procedurilor formalizate, pe activităţi, cuprinzând obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, 

termenele şi alte componente  ale măsurilor respective, acţiunile de perfecţionare profesională 

atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de execuţie; 

 - supune aprobării Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba noul program de dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei 

dispoziţii; 

- elaborează şi îşi însuşeşte chestionarele de control  intern pentru fiecare standard; 

- identifică şi propune prioritizarea obiectivelor Consiliului Judeţean Alba; 

- îndrumă compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi 

instituţiile subordonate în elaborarea programelor şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi 

legate de controlul intern managerial; 

- monitorizează trimestrial şi evaluează anual realizarea obiectivelor Consiliului Judeţean 

Alba; 

- analizează şi centralizează rezultatele din etapele procesului de implementare în 

vederea asigurării raportărilor periodice şi stabilirii în continuare a măsurilor care se impun; 

- prezintă Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba ori de câte ori consideră necesar, dar 

cel puţin o dată pe trimestru, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la 

dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul adoptat la acţiunile 

de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme 

apărute în legătură cu acest domeniu; 

- asigură armonizarea procedurilor utilizate în sistemul de control intern/managerial, la 

nivelul compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

Art. 3. În vederea definirii, proiectării și implementării unui sistem de control intern 

viabil,  precum și a și perfecţionării continue a acestuia, comisia prevăzută la art. 1 va fi 

sprijinită de un colectiv tehnic compus din: 

Potopea Dana    - consilier juridic 

Rusu Angela    - consilier juridic 

Florea Eugenia Letiţia  - inspector de specialitate 

Negrescu Ştefania Petronela - consilier 

Hăbean Adrian Lucian  - consilier 

Rus Gabriela Nicoleta  - inspector 

Zaharie Vasile   - consilier 

Popa Ioan    - consilier 

Popa Ana Maria   - consilier 

Crăciun Ana Monica  - consilier 

Dobra Eugen    - consilier 

Madaraş Cornelia Carmen  - consilier 

Oprean Sorina   - consilier 

Sava Luminiţa Iuliana  - consilier 

Galac Vitan Camelia Elena  - consilier 

Toader Ada Larisa   - consilier 

Prejban Nicoleta Noemi  - consilier 

Frăţilă Alina    - inspector 

Caţaroş Pompilia Luminiţa  - consilier 

Luca Aurora Petronela  - consilier 

Făgădar Cornelia   - consilier 

Popa Cecilia    - consilier 

Drăghiciu Mihaela Anca  - consilier 

Lăncănjan Adam Gheorghe  - consilier 

Pohonţu Sebastian   - consilier 

Popa Nicolae    - consilier 

Vasiu Gabriel Ioan   - consilier juridic 

Moga Marilena Nicoleta  - consilier 

Stoicănescu Corina   - consilier 



 Art. 4. La data emiterii prezentei dispoziţii, Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 334/8 august 2012, își încetează aplicabilitatea. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; funcționarilor 

publici nominalizați; direcţiilor de specialitate, biroului audit și biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

        PREŞEDINTE 

       Ion DUMITREL  
                 Avizat pentru legalitate,  

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                              Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 39 

Alba Iulia, 19 februarie 2016 


