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DISPOZIŢIA NR.148/15 10 2019 
privind aprobarea Registrului de riscuri la nivelul Primăriei comunei 

Valcelele, județul Buzău 
 
 

 Primarul Comunei Valcelele, Județul Buzău,  
 Având în vedere : 

- referatul compartimentului contabilitate buget, înregistrat sub                      
nr.                 /15 10 2019             ; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

-  prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 
600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice; 

-        Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul  art. 196 alin. 1 lit.b din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ , 

 
 

D I S P U N  : 

 
 

 Art.l. Se aprobă Registrul de riscuri la nivelul Primăriei comunei 

Valcelele, județul Buzău, conform anexei, parte integrantă din prezenta 

dispoziție.  
Art. 2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 

 
 

 PRIMAR                                                                  SECRETAR GENERAL                                                            

 PROF.SPITA DUMITRU                                      AVRAM DIANA LUMINITA    
 

 
 
 

 
    
 

 
 

              



Nr.  
                                                                                      Aprob, 
                                                                                      Primar, 
                                                                               Spita Dumitru 
 

REFERAT 

privind aprobarea Registrului de riscuri la nivelul Primăriei comunei 

Valcelele, județul Buzău 
          Având în vedere Ordinul Secretariatului General al Guvernului  nr. 600/2018 
pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice procesul 
de management al riscurilor se află în responsabilitatea preşedintelui Comisiei de 
monitorizare şi se organizează în funcţie de dimensiunea, complexitatea şi mediul 
specific al entităţii publice. 
Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile entităţii 
publice, conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere din structura 
organizatorică desemnează la nivelul acestora un responsabil cu riscurile. 
Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor şi asistă 
conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor. 
Riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor se identifică şi se evaluează la nivelul 

fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de 
riscuri; riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în 
Registrul de riscuri al entităţii publice. 
Comisia de monitorizare analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot 
afecta atingerea obiectivelor entităţii publice, prin stabilirea profilului de risc şi a 
limitei de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea entităţii. 
Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la 
nivelul entităţii propune profilul de risc şi limita de toleranţă la risc care sunt 
analizate şi avizate în şedinţa comisiei şi aprobate de către conducătorul entităţii 
publice.. 
Registrul de riscuri al PRIMARIEI VALCELELE include aceleaşi elemente ca şi RR al 
CS, dar  se elaborează prin centralizarea riscurilor de la toate CS ale institutiei. 
Registrul de riscuri al Primariei .Valcelele are rolul de a sintetiza întregul proces de 
management al riscului la nivelul institutiei 

Politica de management al riscului la nivelul PRIMARIEI VALCELELE este de a 
adopta cele mai bune practici de identificare, evaluare, tratare şi control eficient al 
riscurilor asociate obiectivelor specifice, pentru a se asigura că acestea sunt  reduse  
la un nivel acceptabil, care nu afectează modul de funcţionare a instituţiei sau 
calitatea serviciilor furnizate. 

Riscurile sunt identificate şi definite în raport cu obiectivele a căror realizare este 
afectată de materializarea riscurilor. Din această cauză, existenţa unui sistem de 
obiective clar definite în PRIMARIA VALCELELE, de către toate CS de specialitate,  
constituie premisa esenţială pentru identificarea şi definirea riscurilor. 

Fata de cele relatate va rog dispuneți emiterea unei dispoziții privind aprobarea 
Registrului de riscuri .  
 

Compartiment financiar contabilitate 

MIRCEA IONICA  


