
R OMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA LARGU 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA nr. 87 
din 30.06.2020 

privind constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern 
mangerial la nivelul U.A.T. Largu, judeţul B uzău 

Primarul comunei Largu, judeţul Buzău, Neculai Stănel, 
Având în vedere 

Referatul nr.1097/30.06.2020 privind necesitatea aprobarii Comisiei de 
monitorizare a sistemului de control intern managerial si a Regulamentului de 
organizare si functionare 

• art. 15. art. 120 alin.(1) şi art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, 
republicată:

• art. 4 paragraful 2. art. 10 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997:

• art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;

• art. 9 alin. (3), art. 10 alin.(3), art. 21, art.24, art. 27 şi art. 28 din Legea cadru a
descentralizării nr. 195/2006, cu modificările şi completările ulterioare:

• art. 3 şi art.4 alin.(1 )·(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

• art, 12 alin.(5) şi art. 13 Iii. c), lit. e) şi Iii. h) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public
intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• art. 61 alin. (2). precum şi pe cele ale art. 63 alin. (1) Iii. a) şi lit. e) şi alin. (2) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:

• art. 24 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

• Ordinului Secretarului general al guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entităţilor publice:

ln temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) Iii. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S PU N: 
Art.1 Se constituie Comisia de monitorizare a sistemului de control intern 

managerial la nivelul U.A.T LARGU în componenţa din Anexa nr.1, ce face parte 

integrantă din prezenta dispozitie; 

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de 
monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul U.A.T LARGU 
prevăzut în Anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta dispozitie. 
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