CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
COMISIA DE MONITORIZARE
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1 PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056

HOTĂ
ĂRÂREA NR. 11 /30.10.2017
Comisia de monitorizare responsabilă cu coordonarea şi îndrumarea
metodologică a implementarii şi dezvoltarii sistemului de control intern managerial
la nivelul Consiliului Judeţean Argeş constituita în baza Ordinului
Ordinul Secretariatului
General al Guvernului
nr. 400/12.06.2015 modificat prin Ordinul nr.
200/26.02.2016
.02.2016 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial
intern/ma
al
entitaţilor publice,
Având în
n vedere Dispoziţia
Dispozi nr. 359/06.04.2017 a Preşedintelui
edintelui Consiliului
Judeţean Argeş prin care a fost constituită
constituit Comisia de monitorizare,
monitorizare
Ţinând
nd cont de Procesul Verbal al şedintei
edintei CM din data de 20.04.2017,
Înn conformitate cu art. 3, alin. (4) din OSGG nr. 400/2015 cu modific
modificările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Activitățile
ile asociate Obiectivelor Specifice ale Consiliului Jude
Județean
Argeș;
Funcțiilor
Art. 2 Se avizează Procedura de Sistem (PS 04) privind Inventarierea Func
Sensibile;
toarele Proceduri Operaționale:
Opera
Art. 3 Se avizează următoarele
•
•
•

•

•
•
•

Inventarierea
nventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ,
cod PO 01 DT/SEAPD
Inscrierea
nscrierea în Cartea Funciară a imobilelor aparţinând patrimoniului Judeţului
Argeş, cod PO 02 DT/SEAPD
Scoaterea
coaterea din funcțiune/declasarea
func iune/declasarea si casarea activelor fixe și a bunurilor
materiale de natura
natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul C.J. Argeş, cod
PO 03 DT/SEAPD
Transmiterea
ransmiterea ffără plată a unor bunuri aflate în stare de funcţionare, altele decat
clădiri,
diri, din patrimoniul C.J.Argeş în patrimoniul altor instituţii publice, cod.PO
04 DT/SEAPD
Darea
area în administrare/folosinţa gratuită a bunurilor aflate îîn domeniul public a
Județului
ului Argeş, cod. PO 05 DT/SEAPD
Concesionarea/inchirierea
oncesionarea/inchirierea mijloacelor fixe sau a altor bunuri aflate în patrimoniul
C.J. Argeş, cod PO 06 DT/SEAPD
Elaborarea șii transmiterea
transmite proiectului raportului de audit., cod PO 09 SAPI

•
•
•
•

Cooperarea internaţională, cod. PO 02/SRITC
Organizarea evaluării managementului cultural la instituțiile de cultură
subordonate, cod PO 08/SRITC
Organizarea concursurilor de management la instituţiile de cultură subordonate,
cod PO 09/SRITC
Încheierea și administrarea contractelor de achiziții publice, cod. PO 04 DE/CAP

Art. 4 Prezenta Hotărâre va fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Argeş la
secţiunea Activitate, rubrica Control Intern Managerial – Implementare Standarde.

PREŞEDINTE,
MARIANA DINU
SECRETAR INTERIMAR,
MIRELA OLTEANU

