ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMI.]NA ION CREANGA
PRIMAR

DISPOZITIA
NR.221 DIN 24.08.2017

privind stabilirea responsabilititilor qi a termenelor de realizare pe fiecare compartiment
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ion Creang['
pentru inliturarea neregulilor constatate prin
Programul de audit intern pentru anul 2017
Primarul comunei Ion creanga , judetul Neamt , Ing. Prichici Petrica ;
Av6nd in vedere :
- Adresa nr. 82 din 18.05.2017 a Filialei Judetene Neamt a Asociatiei Comunelor din Romania,
Serviciul de audit public intern , prin care s-a inaintat misiunea de audit intem referitoare la "
Evaluarea derularii activitatii deadministrarea impozitelor si taxelor locale,urbanism si
amenajarea teritoriului din cadrul comunei Ion Creanga,
- Adresanr.9 din 07.04.2017 2017 aFilialei Judetene Neamt a Asociatiei Comunelor din Romania
misiunea de audit intern referitoare la
, Serviciul de audit public intern , prin care s-a inaintat
l,Evaluarea derularii activitatii de achizitii publice si resurse umane din cadrul comunei Ion
Creanga, jud. Neamt ".
Tinand seama de Prevederile :
- Legea nr.67212002 privind auditul public intern cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Oriinul nr.25212004 pentru aprobarea Codului privind conduita eticd a auditorului intern;
- Hotdr6rea nr. 10g6/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit
public intern,
- Ordinul nr.20112016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, indrumarea
metodologicl gi supravegherea stadiului implementdrii gi dezvoltdrii sistemului de control intem
managerial la entitdlile publice ;
- Ordinul nr.20012016 privind modificarea gi completarea Ordinului secretarului general al
Guvernului nr.40012015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entit6f lor publice
In temeiul dispozitiilor art.63,alin.(5),Iit."a","b","Q" ,ale att.64,alin.(1)art.68 alin.

;

( l), din Legea nr. 21512001, privind administratia publica locala, republicataou moCificarile
si completarile ulterioare :
DISPUN:

inlifurarea neregulilor constatate prin misiunea de audit efectuata in
perioada 23.03-26.05.2017 de catre serviciul deaudit public intern al filialei jttdetene Neamt
Asociatiei Comunelor din Romania , se stabilesc responsabilitelile gi termenele de realizare
pe fiecare compartiment auditat, masurile stabilite de auditorul public intern , conform anexei
nr. 1 la prezenta, care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.

1 . Pentru

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a
in anexa nr. I la prezenta.
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prezentei dispozitii de incredinteazd persoanele

prevdzute

ArtJ.

Secretarul comunei

va inainta prezenta institutiilor

si persoanelor interesate
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