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

HOTĂRÂREA NR. 1 /26.01.2018
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 Secretariatului
General al Guvernului
nr. 400/12.06.2015 modificat prin Ordinul nr.
200/26.02.2016 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entitaţilor publice,
Având în vedere Dispoziţia nr. 359/06.04.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Argeş prin care a fost constituită Comisia de monitorizare,
Ţinând cont de Procesul Verbal al şedintei CM din data de 20.04.2017,
În conformitate cu art. 3, alin. (4) din OSGG nr. 400/2015 cu modificările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al
Consiliului Județean Argeș pentru anul 2018. Obiectivul programului: Implementarea
standardelor de control intern/managerial.
Art. 2 Se avizează următoarele proceduri operaționale:
• Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru judeţul Argeş, cod
PO/01/DT/SLPII
• Realizare investiţii, cod PO/02/DT/SLPII
• Delegarea şi deplasarea în interes de serviciu, cod PO/03/DT/SLPII
• Raportul de monitorizare a lucrarilor de investiţii pentru serviciile
comunitare de utilităţi publice, cod PO/01/DT/UJMSCUP
• Indicatorii de performanţa şi de cost pentru domeniile serviciilor
comunitare de utilităţi publice, cod PO/02/DT/UJMSCUP
• Întocmirea situaţiei privind localităţile rurale cu sisteme centralizate
de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, cod PO/03/DT/UJMSCUP
• Elaborarea situaţiilor privind sistemele de iluminat public în localităţi,
în cadrul Programului POR, cod PO/06/DT/UJMSCUP
• PO privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli., cod
PO/01/DE/SBITV

• Asigurarea si imbunatatirea calitatii activitatii de audit public intern,
cod PO/14/SAPI
• Coordonarea
consiliilor
locale
din
jud.
Argeş,
cod
PO/01/DJAPL/CCL
• PO privind implementarea parteneriatelor institutionale,cod
PO/03/SRITC
• Metodologia identificării şi stabilirii nevoilor de formare ale
personalului, cod PO/17/SRU
• Evaluarea anuală a performanțelor profesionale pentru directorii
angajați cu contract individual de muncă în cadrul Unităților de
Asistență Medico-Socială, Caminului pentru Persoane Vârstnice
Mozăceni, Serviciului Public Salvamont și Serviciului Public
Județean de pază și Ordine Argeș, cod PO/18/SRU,
• Stadiu implementare PPP, cod PO/01/DE/BIT
• Remediere defecțiune tehnică calcul CJ Argeş, cod PO/02/DE/BIT
• Publicare Site CJ Argeş, cod PO/03/DE/BIT
• IDENTIFICARE ŞI AUTENTIFICARE CJ Argeș, cod
PO/04/DE/BIT
• Salvare date, PO/05/DE/BIT.
• Identificarea liniilor de finanţare din fonduri europene pentru
proiectele de interes judeţean, cod PO/01/DSSPFI/CPERSPP
• Întocmirea cererii de finanţare, cod PO/02/DSSPFI/CPERSPP
• Completarea declaraţiilor specifice, cod PO/03/DSSPFI/CPERSPP
• Colectarea şi/sau întocmirea anexelor, cod PO/04/DSSPFI/CPERSPP
• Depunerea cererii de finanţare, cod PO/05/DSSPFI/CPERSPP
• Întocmirea dosarului martor, cod PO/06/DSSPFI/CPERSPP
• Elaborarea rapoarte de progres, cod PO/07/DSSPFI/CPERSPP
• Elaborare cereri de prefinanţare /plată/
rambursare, cod
PO/08/DSSPFI/CPERSPP
• Elaborare
notificări/memorii
justificative,
cod
PO/09/DSSPFI/CPERSPP
• Întocmire strategie sinteze, cod PO/10/DSSPFI/CPERSPP
• Întocmire planuri de acţiuni, cod PO/11/DSSPFI/CPERSPP
• Răspunsul la solicitările de clarificări aferente etapelor de verificare
ale cererilor de finanţare, cod PO/12/DSSPFI/CPERSPP
• Răspunsul la solicitările de clarificări aferente depunerii dosarelor de
achiziţie publică, cod PO/13/DSSPFI/CPERSPP
• Răspunsul la solicitările de clarificări aferente cererilor de
plată/rambursare, cod PO/14/DSSPFI/CPERSPP
• Răspunsul la solicitările de clarificări acte adiţionale la contractele de
finanţare, cod PO/15/DSSPFI/CPERSPP
• Elaborarea Raportului pt. hotararea consiliului judeţean privind
oportunitatea şi necesitatea proiectului, cod PO/16/DSSPFI/CPERSPP

• Implementarea proiectelor de investiţii cu finaţare internaţională, cod
PO/ 01/DSSPFI/SDPIFI
• Demararea procedurilor de achiziţii publice si participarea in cadrul
Comisiilor de evaluare, cod PO/ 02/DSSPFI/SDPIFI
• Obţinerea de Certificate de urbanism, avize, acorduri, autorizaţii de
construire pentru investiţii finanţate din fonduri internationale, cod
PO/ 03/DSSPFI/SDPIFI
• Intocmirea notelor de fundamentare/oportunitate/justificative pentru
includerea obiectivelor cu finantare internationala in Planul Anual de
Investitii, cod PO/ 04/DSSPFI/SDPIFI
• Monitorizarea si urmarirea execuţiei lucrărilor la obiectivele de
investiţii finanţate din fonduri internationale, cod PO/
05/DSSPFI/SDPIFI
• Verificarea executiei lucrarilor si a implementarii procedurilor de
admitere la plată a acestora, cod PO/ 06/DSSPFI/SDPIFI
• Recepţionarea investiţiilor si rezolvarea defecţiunilor apărute la
investiţiile finanţate din fonduri internationale în perioada de garanţie
a lucrărilor, cod PO/ 07/DSSPFI/SDPIFI
• Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala pentru obiectivelele
de investiţii finanţate din fonduri internationale, cod PO/
08/DSSPFI/SDPIFI
• Participarea in cadrul Comisiei Tehnico-Economice constituita la
nivelul Consiliului Judetean Arges, cod PO/ 09/DSSPFI/SDPIFI
• Decontarea lucrarilor/ serviciilor/ produselor realizate, cod PO/
10/DSSPFI/SDPIFI
• Includerea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri
internationale in
Programul de investiţii publice, cod PO/
11/DSSPFI/SDPIFI
• Necesitatea si oportunitatea achiziționarii de produse, servicii si
lucrari din fonduri internaționale si includerea acestora in Strategia
anuala de achiziție publică a Consiliului Județean Argeş, cod PO/
12/DSSPFI/SDPIFI
• Derularea proiectelor de investiţii finanţate din fonduri internaționale,
cod PO/ 13/DSSPFI/SDPIFI
Art. 3 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

