RO MANIA
JUDETUL TIMIS
PRIMARIA COMUNEI LENAUHEIM
PRIMAR: ILIE SUCIU
DISPOZITIA NR. 73
din data de 20.06.2013
privind aprobarea procedurilor de management/control intern prevazut de Ordinul Ministrului
Finantelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial,
cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea
sistemelor de control intern/managerial la Primaria comunei Lenauheim
Primarul Comunei Lenauheim, judetul Timis:
Avand in vedere Raportul de Audit cu nr. 2856/29.07.2011 cat si Decizia cu nr. 47 /26.08.2011 a
Camerei de Conturi a judetului Timis care la punctul nr. 5 dispune masurile necesare pentru
organizarea sistemelor de control intern ale institutiei, inclusiv a procedurilor formalizate pe
activitati si in cadrul acestora pe categorii de operatiuni la Primaria comunei Lenauheim;
In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 - privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere OG nr. 119/1999 - privind controlul intern si controlul financiar preventiv cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor Ordinului 946/2005 a Ministrului Finantelor Publice cu privire la aprobarea
Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la
entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial;
In temeiul prevederilor art. 68 si a art. 115, alin.1, litera a si art. 115 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala-republicata:

DISPUNE:
Art.1 - Se aproba urmatoarele documente elaborate in cadrul Sistemului de Control Managerial
al Primariei Comunei Lenauheim, in forma avizata prin Hotararea Grupului de lucru pentru
implementarea si dezvoltarea Sistemului de Control Managerial (SCM):
./ Codul etic al Primariei Comunei Lenauheim , conform anexei 1 care face parte
integranta din prezenta dispozitie,
./ Regulamentul de Ordine Interioara al Primariei Comunei Lenauheim, conform
anexei 2 care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2. - Cu aducere la îndeplinire a sarcinilor prezentei dispozitii se incredinteaza aparatul de
specialitate al primarului comunei Lenauheim.
Art.3 - Prezenta dispozitie se comunica:
Institutiei Prefectului - Judetul Tirnis - Serviciu Juridic Contencios;
Secretarului comunei Lenauheim;
Grupului de lucru pentru implementarea si dezvoltarea SCM;
Personalului Primariei Comunei Lenauheim ;
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