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REG U LAM ENTU L

de organizare gi funcfionare
al Comisiei de monitorizare, coordonare tiindrumare metodologic5 a

implement5rii gi dezvolt5rii sistemului de control intern managerial Ia nivelul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucuregti

CAPITOLUL I

Dispozifii Generale

Art.1. Scopul Comisiei de monitorizare, denumit5 in continuare "Comisia", il constituie
monitorizarea, coordonarea giindrumarea metodologic5 a implementSrii ;i dezvolt5rii
sistemului de control intern managerialin cadrul PrimEriei Sectorului 6 al Municipiului
Bucure;ti, care s5 asigure realizarea obiectivelor generale ale instituliei intr-un mod
eficient, eficace gi economic, cu respectarea legii, a reglement5rilor ;i deciziilor
conducerii.
Art. 2. Comisia coordoneazS procesul de actualizare a obiectivelor generale gi

specifice, a activitSlilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a

sistemului de monitorizare ;i de raportare.
Art.3. (1) Modul de organizare gi de lucru al Comisiei se aflS in responsabilitatea
Pre;edintelui acesteia ;i se stabile;te pe baza prezentului regulament care se

actualizeazd ori de c6te ori este cazul.
(2) Coordonarea Comisiei este asigurat5 de cEtre pre;edinte sau de c5tre supleantul
acestuia. in cazul neparticipErii, din motive intemeiate, a Pre;edintelui sau a

supleantului acestuia, sedinla Comisiei se reprogrameaz5 in cel mai scurt timp posibil.

fo*A"D

:-@,



,ti'".,
iIli,ia,

rs?]
W

SECTORUL 6
AL MUNICIPIULU!
BUCURE9TI
CABINET PRIMAR

CAPITOLUL II

Componen$a Comisiei de monitorizare

Art. 4. (1) Componenfa Comisiei se stabile;te prin dispozilie a Primarului Sectorului 6

al Municipiului Bucuregti ;i este urmStoarea:
a) pre;edinte;
b) membrii.

(2) Membrii Comisiei ;i supleanfii acestora sunt numili prin dispozifie a Primarului

Sectorului 6.

(3) Secretariatul tehnic al Comisiei este numit prin dispozilie a Primarului Sectorului 6.

( ) in vederea implementSrii standardelor sistemului de control intern managerial la

nivelul structurilor din cadrul institutiei sunt desemnali responsabili prin dispozilie a

Primarului Sectorului 6.

(5)in absenfa pre;edintelui Comisiei, lucr5rile;edinfelor sunt prezidate de supleantul

s5u.

CAPITOLUL III
Atribufii

Secfiunea 1

Atribuliile Comisiei de monitorizare

Art. 5. (1) Monito rizeazl semestrial gi evalueaz5 anual realizarea obiectivelor generale

ale institu!iei.
(2) Elaboreaz5 gi supune aprobErii Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucure;ti
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern manogerial al instituliei, urmEregte

realizarea gi asigurE actualizarea programului.
(3) AsigurE suport, la solicitarea compartimentelor de specialitate, pentru elaborarea
procedurilor documentate in vederea indepliniriiin condilii de regularitate, eficacitate,

economicitate ;i eficien!5 a obiectivelor PrimEriei Sector 6.

(4) Avizeaz5 procedurile operalionale (PO) ;i procedurile de sistem (PS) elaborate de

c5tre departamentele func[ionale din cadrul PrimEriei Sectorului 6.

(5) Elaboreaz5 gi prezint5 Primarului Sectorului 6, in vederea aprobErii, situaliile

centralizatoare privind stadiul implementSrii sistemului de control intern managerial,

conform dispoziliilor ordinul secretariatului General al Guvernului nr. lootzffiGff
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Secliuneo o 2-o

Atribuliile pregedintelui Comisiei de monitorizore

Art.6. (1) Conduce gi coordoneaz5 gedinlele Comisiei 9i activitatea secretariatului

tehnic.
(2) propune ordinea de zi gi acord5 cuvSntulin gedinle, in vederea asiguririi disciplinei

gi bunei desfSgurEri a gedintelor.

ig) Soti.it5 conduc5torilor compartimentelor din cadrul instituliei, actualizarea listei

activitalilor procedurale ;i listei obiectivelor specifice.

(4) AcordS avizul de conformitate pentru PO/PS elaborate.

(5) AprobS procesele-verbale ale ;edinlelor ;i, dupS caz, hotSrSrile acestora,

inform}rile, evaluErile gi raport}rile intocmite de Comisie.

(6) Urm5re$te respectarea termenelor decise de cStre comisie 9i decide asupra

m5surilor care se impun pentru respectarea lor.

(7) Decide asupra particip5rii la gedinlele Comisiei a altor reprezentan[i din

compartimentele institu{iei, a c5ror participare este necesar5 pentru clarificarea 9i

solulionarea problemelor specifice.
(g) AsigurE transmiterea, in termenele stabilite, a inform5rilor/raport5rilor intocmite

in cadrul Comisiei c5tre p5rlile interesate in conformitate cu prevederile Ordinul

Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018.

Sec;iuneo o 3-o

Atribuliile Seuetsriotutui tehnic ol Comisiei de monitorizore

Art.7. (1) Asist5 pregedintele Comisiei in cadrul gedinlelor Comisiei.

(2) preg5tegte documentele de lucru pentru gedinlele Comisiei giintreprinde mSsurile

organizatorice necesare pentru desfS;urarea ?n condilii corespunzStoare a acestora.

(:i f laOo reazd ;i transmite adresele de convocare gi ordinea de zi a gedinlelor

Comisiei.
(4) Transmite observalii gi propuneri pe marginea materialelor transmise de membrii

Comisiei.
(5) ElaboreazE procesele-verbale ale ;edinlelor ;i proiectele Hot516rilor 9i a

documentelor adoptate de comisie.
(6) AsigurE suport membrilor Comisiei cu privire la materialele necesare a fi elaborate.

(7) Elaboreazd, cu aprobarea pre$edintelui Comisiei, orice alte adrese/materiale sunt

necesare a fi elaborate in cadrul procesului de dezvoltare a sistemulu
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(8) Prime;te ;i inregistreaz5 in registrul procedurilor, ps transmise pentru avizare ti
PO cu avizele favorabile ale conducStorilor compartimentelor responsabile.
(9) Transmite PO 9i PS aprobate de c5tre conduc5tor confor m Listei de difuzore a
procedurilor.
(10) Elaboreaz5 ;i transmite documentele ce !in de competenfa sa conform
prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 6OO/2OLg.
(11) ClaseazS, pSstreaz5 gi transmite spre compartimentul responsabil cu activitatea
de arhivare a documentelor create, in conformitate cu prevederile legale specifice
arhiv5rii, toat5 documentalia aferentS procesului de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial.

Secliunea o 4-o
Atribuliile conducdtorilor comportimentelor ce fac parte din Comisie

Art.8. (1) ldentific5 obiectivele specifice ale departamentelor pe care le conduc,
derivate din obiectivele generale ale instituliei $i identific5 acliunile gi activit5lile
pentru realizarea acestora.
(2) Monitorizeazd gi evalueazd realizarea obiectivelor specifice, analiz6nd activit5lile ce
se desfSSoar5 in cadrul compartimentuluiin baza indicatorilor propu;i.
(3) ldentificS, evalueaz5 9i prioritizeaz5 riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor
specifice 9i stabilirea strategiei care s5 menlinE riscurile in limite acceptabile.
(4) Stabilesc procedurile documentate care trebuie aplicate in vederea realiz5rii
sarcinilor de serviciu de cStre executan!i, in limita competenlelor gi responsabilit5lilor
specifice, a$a cum decurg din atribu(iile compartimentului respecliv.
(5) Desemneaz5 un responsabil gi un supleant al acestuia in vederea implement5rii
standardelor de control intern managerial.
(6) lnformeaz5 prompt Comisia cu privire la rezultatele verific5rilor gi altor acliuni
derulate ?n cadrul compartimentului.
(7) AsigurE aprobarea 5i transmiterea la termenele de timp stabilite a inform5 rilor/
rapoartelor potrivit prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.
600/2018.
(8) AsigurE implementarea standardelor incluse in ordinul Secretariatului
Guvernului nr. 600/2018la nivelul compartimentului pe care il conduce si
raport5rile solicitate c5tre secretariatul comisiei 9i c5tre pregedinte, 6"*;
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Secliuneo d 5-o
Atribuliile responsdbililor cu implementdreq stondordelor de control intern

monogerial

Art.9. (1) lmplementeazS standardele incluse in Ordinul Secretariatului General al
Guvernului nr.600/2018 la nivelul compartimentelor din care fac parte.
(2) SprijinE conduc5torii compartimentelor in vederea realizSrii obiectivelor specifice
stabilite, analizSnd activitSlile ce se desfSgoar5 in cadrul compartimentului in baza
indicatorilor propu;i.
(3) Colecteaz5 riscurile aferente activititilor Si le transmit spre aprobare conduc5torilor
compartimentelor.
(4) Elaboreaz5 inform5rile/rapoartele potrivit prevederilor Ordinului Secretariatului
General al Guvernului nr. 600/2018 gi le transmite spre aprobare conduc5torului
compartimentului din care fac parte.
(5) Monitorizeazl elaborarea procedurilor documentate stabilite de c5tre conduc5torii
compartimentelor.

CAPITOLUL IV
Organizarea gedintelor gi mecanismul de luare a deciziilor

Art. 10. (1) Comisia se intrune;te ori de cSte ori pre;edintele Comisiei consider5
necesarsau la propunerea a cel pulin 1/3 din membrii Comisiei, darcel pufin o datS
la 90 de zile.
(2) $edinlele se pot desfS;ura gi online, conform deciziei Pre;edintelui Comisiei.
(3)Transmiterea documentelor se va realiza folosind adresa de e-mail:
scim@primarie6.ro.
(4) Pentru asigurarea consilierii/asistenlei de specialitate, la solicitarea pre;edintelui
comisiei, pot participa ;i alte persoane din cadrul entitSlii publice sau din afara
acesteia.
Art.11. Absenla de la;edinga Comisiei se comunic5 prin intermediul e-mail-ului
Pregedintelui ;i se motiveazS.
Art. 12.(1) Lucr5rile Comisiei sunt conduse de c5tre pregedintele Comisiei.
(2) in lipsa pregedintelui, atribuliile acestuia sunt indeplinite de c5tre supleantul de
drept.
(3) in lipsa unui membru al Comisiei, atribufiile acestuia sunt indepli
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(4) $edinga se poate desfS;ura numai dacS sunt prezenfi un numar de
membrii/supleanti egal cu jum5tate plus 1 din num5rul membrilor comisiei.
(5) Comisia adopt5 hot516ri prin votul majoritSlii membrilor/supleantilor prezenli.
(6) in cazul in care se constat5 egalitatea de voturi, hot5r6tor va fi votul exprimat de
c5tre pre;edintele Comisiei sau supleantul acestuia.
(7) Deciziile luate in plenul Comisiei sunt cuprinse in hot5r6ri scrise ale Comisiei.
Art.13. (1) Propunerea pentru ordinea de zi se stabilegte de comun acord de c5tre
membrii secretariatului Comisiei, inclu zilnd, dac5 este cazul, gi propunerile membrilor
Comisiei, 9i se prezint5 spre aprobare pregedintelui Comisiei cu cel pulin 2 zile
lucrStoare inainte de data desf5gurErii gedinlei.
(2) Membrii secretariatului tehnic intocmesc, sub semndtura pregedintelui Comisiei
adresa de convocare a Comisiei.
(3) Adresa de convocare, insolit5 de materialele care vor fi analizate/aprobate in cadrul
gedinlei Comisiei, va fi transmis5 membrilor Comisiei prin e-mail la adrese indicate de
acegtia, cu cel putin 2zile lucr5toare inainte de data desf5gurErii gedin{ei.
Art.14. (1) Redactarea hot516rilor Comisiei se face de cStre membrii secretariatului, in
termen de 2 zile lucr5toare de la data desfSgurSrii gedinqei. Hot5r6rile sunt semnate
de pregedintele Comisiei.
(2) Hot5r6rile se transmit prin e-mail membrilor Comisiei, supleanlilor acestora
precum 9i responsabililor cu implementarea standardelor de control intern
managerial in termen de 4zile lucr5toare de la data desf5;ur5rii gedin[ei, la adresele
de e-mail indicate de c5tre ace$tia.
(3) Procesele verbale ale gedinlelor se
termen de 5 zile lucr5toare de la data la
indicate de c5tre acegtia.
Art. 15. (1) lnform5rile/rapoartele care se analizeaz| in gedinfele Comisiei se
finalizeazS, de regulS, cu propuneri, responsabilitSli gi termene de finalizare;
(2) Documentele comisiei se p5streazd la secretariatul Tehnic al Comisiei, iar la
sfSr;itul anului se arhiveaz5, conform reglement5rilorin domeniu.

transmit prin e-mail membrilor Comisiei in
care a avut loc gedinla Comisiei, la adresele
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CAPITOLUL V
Dispozifii finale

Art. 15. (1) Primarul Sectorului 6 analizeaz5 informErile semestriale privind
dezvoltarea sistemului de control intern managerial gi dispune m5surile ce se impun
in vederea dezvolt5rii sistemului de control intern managerial.
(2) Primarul Sectorului 6 verificE ;i aprob5 raportul anual ;i situaliile centralizatoare
privind stadiul implement5rii sistemului de control intern managerial, conform
dispozitiilor Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018.
(3) Primarul Sectorului 6 aprob5 PO ;i PS elaborate de c5tre compartimentele
funcfionale din cadrul institufiei.
(4) Primarul Sectorului 6 verificS ;i aprobS Programul de dezvoltare o sistemului de
control intern monageriol al instituliei.
Art. 17. (1) Comisia coopereaz5 cu toate compartimentele din cadrul prim5riei
Sectorului 6, in vederea cre5rii unui sistem integrat de control intern managerial.
(2) Comisia dezvolt5 relafiifuncgionale cu organisme similare din alte institulii publice.
Art.18. Calitatea de membru al Comisieiinceteaz5 in urmStoarele situalii:

a) incetarea raporturilor de serviciu in condiliile legii;
b) revocare, prin dispozilie a Primarului Sectorului 6.

6.^010

1.-*


