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                                    DISPOZI IE 

   privind aprobarea procedurilor opera ionale specifice unor activită i din 
cadrul compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului 

 
 
        Având în vedere prevederile Ordinului directorului general al Guvenului 
nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor 
publice, cu modificari si completari aduse prin Ordinul de Administra ie Publică 
nr.200/2016, cu modificarile si completările ulterioare, 
       inând cont de prevederile: 
- Ordinului Administra ie Publică nr.289/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,  
-Hotărârii de Guvern nr.286/2011 privind aprobarea Regulamentului –cadru pentru 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare,  
- Legii nr.52/2003 privind transparen a decizională în administra ia publică, 
republicată , 
-Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii , republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
-Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu 
modificările si completările ulterioare, 
-Legii nr.188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, (rep.2), cu modificările 
si completările ulterioare, 
        În temeiul prevederilor art.68 alin.1,art.115 alin.1 lit.a,alin.2 si alin.5- alin.7 
din legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 



          Primarul Comunei Gura Vitioarei , jude ul Prahova , 
                                
                                

                                        D I S P U N E : 

 

 
Art.1.- Se aprobă procedura opera ională privind ,,Registrul Agricol’’ cod P.O.-17. 
Art.2.- Se aprobă procedura opera ională privind ,,Managementul resurselor 
umane’’,cod P.O.-18. 
Art.3.- Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta dispozi ie. 
Art.4-  Comisia de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologică a 
dezvoltării sistemului de control managerial va asigura implementarea Sistemului 
de Control managerial/intern, în ceea ce priveste aplicarea procedurilor 
opera ionale sus- men ionate. 
Art.5- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se însarcinează 
inspectorii din compartimentele de resort cărora li se aplică procedurile respective. 
Art.6- Comunicarea dispozi iei catre persoanele interesate si institu iile abilitate va 
fi făcută prin grija Secretarului U.A.T.C. Gura Vitioarei, Jr.Constantin Nicoleta-
Corina. 
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