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D-tnr. O{ ianuarie 2022

DISPOZITIE
PACIIOP,flntEHI4E

Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru
implementarea sistemului de control intern

in temeiul art. 53 alin. (2) $i art. 54 din Legea nr. 43612006 privind
administralia publicd locald (MO nr. 32-35/2007 art. II6), precum qi art. 15 alin.
(1) din Legea nr. 22912010 privind controlul financiar public intern, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare (MO nr. 231-234/2010 art. 730), in scopul
organizdrii unui sistem eficient de control intern managerial,

DISPUN:

1. Se instituie grupul de lucru responsabil de organizarea qi implementarea
sistemului de control intern managerial in cadrul Consiliului raional
Basarabeasca, in urmdtoarea componenjs:

Preqedintele grupului de lucru
Petru Scutari - vicepregedinte al raionului pe probleme economice

Secretarul grupului de Iucru
Evghenia Jileznaia -- specialist principal din cadrul Aparatului preqedintelui

raionului
Membrii grupului de lucru:

Maria Muntean - $ef adjunct al Direcliei finanle
Egor Nichita - $ef al Secliei economie
Silvia Niculi(a - contabil-qef in cadrul Aparatului preqedintelui raionului

2. Obiectivul grupului de lucru constd in asigurarea organizdrii gi implementdrii
sistemului de control intern managerial in cadrul Consiliului raional
Basarabeasca.

3. Pentru atingerea obiectivului, grupul de lucru va elabora un Plan de acJiuni cu
stabilirea termenelor, resonsabililor qi odiectivelor, in termen de pAnd la
10.01 .2022.

4. Specialiqtii din cadrul Consiliului raional Basarabeasca vor coopera activ gi vor
asigura cu informalii relevante grupul de lucru responsabil de organizarea qi
implementarea controlului intern managerial pentru atingerea obiectivului
stabilit.

5. Documentarea gi arhivarea activitdlii grupului de lucru conform cerin(elor va fi
efectuatd de cltre secretarul grupului de lucru.



6.
7.

Controlul asupra executdrii prezentei dispozi{ii mi-l asum personal.
Prezenta dispozilie urmeazd a fi adusi la cunogtinla persoanelor vizate qi gefilor
subdiviziunilor Consiliului raional Basarabeasca contrasemndturd, precum qi la
cunogtin{d publicd prin plasarea pe pagina oficiald a Consiliului raional:
www.basarabeasca.md.
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