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D I S P OZ I Ţ I E 

cu privire la modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 183/13 

februarie 2017 privind constituirea și stabilirea atribuțiilor 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. 4702/15 martie 2016 al Compartimentului Sistem de control intern 

managerial din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba  cu privire 

la modificarea Dispoziției nr. 183/13 februarie 2017 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; 

- art. 22 alin. 3 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările si completările ulterioare; 

 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.  Se revocă din funcția de membru al Comisiei de monitorizare prevăzută la art. 1 

al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 183/13 februarie 2017 domnul  Daniel 

Vasile MIHU - șef birou, Biroul audit public intern. 

Art. 2.  Se revocă din funcția de membru al Colectivului tehnic, căruia îi revin și 

atribuțiile echipei de gestionare a riscurilor, prevăzut la art. 6 al Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 183/13 februarie 2017 doamna Maria Ioana PISEC - auditor 

superior, Biroul audit public intern. 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

183/13 februarie 2017 rămân în vigoare. 

 

 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; domnului 

Daniel Vasile Mihu, doamnei Maria Ioana Pisec, Biroului audit și Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU  
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