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DISPOZIŢIA nr. 96 

din 22.09.2021 
privind desemnarea Responsabililor cu gestionarea riscurilor la nivelul compartimentelor 

din  aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai 

 

 

Vasile Pop, Primarul comunei Șincai, Județul Mureș , 

Având în vedere : 

• Referatul de specialitate al secretarului general al comunei, nr. 2407 din data 22.09.2021, privind 

necesitatea desemnării Responsabililor cu gestionarea riscurilor la nivelul compartimentelor din  aparatul 

de specialitate al Primarului comunei Șincai; 

• Prevederile Ordinului  nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial 

al entităţilor publice; 

      În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) şi ale art. 196  alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019  

privind Codul Administrativ; 

D I S P U N: 

 

 Art. 1. Începând cu data prezentei, se desemnează personalul responsabil cu riscurile la nivelul compartimentelor 

din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai, în următoarea componență: 

Nr. 

crt 
Numele și prenumele 

Funcția în cadrul 

aparatului de specialitate 

al Primarului comunei 

Șincai    

Compartimentul din aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Șincai 

1. Toma Dragoș Consilier Juridic Compartiment Juridic 

2. Onac Dan - Cristian 
Referent/Secretar general 

delegat 

Compartiment Financiar, Contabil, Resurse 

Umane și Achiziții Publice  

3. Fărcaș Raul – Ovidiu Inspector 
Compartiment Agricol, Cadastru, Urbanism și 

Relații Publice 

4. Panczel Nimrod Guard Compartiment Administrativ 

 

Art.2. Responsabilul cu riscurile pe fiecare compartiment are următoarele atribuții: 

a) colectează Formularele de alertă la risc şi documentaţiile aferente de la persoanele care au identificat 

riscurile din cadrul compartimentului;  

b) analizează fiecare Formular de alertă la risc, evaluează expunerea la risc pe baza probabilităţii şi 

impactului riscului, şi ulterior transmite conducătorului Formularele de alertă la risc;  

c) formulează o opinie cu privire la tipul de răspuns la risc (strategia adoptată) şi măsurile de control;  

d) pune în practică decizia conducătorului privind riscul identificat;  

e) elaborează şi transmite Registrul de riscuri pe compartiment conducătorului acestuia;  

f) transmite Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare Registrul de riscuri pe compartiment, 

aprobat;  

g) urmăreşte stadiul implementării măsurilor de control şi contribuie la implementarea măsurilor de control;  



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA ŞINCAI 

PRIMAR 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str. Principală nr. 156 

Judeţul Mureş, cod poştal 547595 

Telefon/Fax: 0265 –427 201 e-mail: sincai@cjmures.ro 

 

 

 

h) verifică Fişa de urmărire a riscului, pentru fiecare risc cuprins în Planul de măsuri aprobat şi completează 

măsurile de control, după caz, precum şi acţiunile noi propuse; 

i) revizuiește riscurile, la sfârşitul anului, în vederea actualizării Registrului de riscuri pe compartiment;  

j) elaborează Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite 

spre aprobare conducătorului compartimentului. 

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică salariatului şi tuturor angajaţilor, urmând a fi dusă la îndeplinire 

prin intermediul compartimentului  Resurse Umane. 

Art.4.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G nr. 47/2019 privind 

Codul administrativ și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ, prezenta 

Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate. 

  Art.5  - Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii şi va fi transmisă prin 

intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, 

persoanei desemnate în anexa nr. 1 la prezenta dispoziţie, și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și 

prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasincai.ro.   

     PRIMAR                                                                              SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

  VASILE POP                                                                                          ONAC DAN - CRISTIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

NR. 2407 din data de 22.09.2021 

privind desemnarea Responsabililor cu gestionarea riscurilor la nivelul compartimentelor din aparatul    

de specialitate al Primarului comunei Șincai 

Având în vedere: 

Prevederile Ordinului  nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice; 

 

Văzând necesitatea numirii unui responsabil cu riscurile la nivelul fiecărui compartiment din aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Șincai, responsabil care va îndeplinii următoarele atribuții:  

k) colectează Formularele de alertă la risc şi documentaţiile aferente de la persoanele care au identificat 

riscurile din cadrul compartimentului;  

l) analizează fiecare Formular de alertă la risc, evaluează expunerea la risc pe baza probabilităţii şi 

impactului riscului, şi ulterior transmite conducătorului Formularele de alertă la risc;  

m) formulează o opinie cu privire la tipul de răspuns la risc (strategia adoptată) şi măsurile de control;  

n) pune în practică decizia conducătorului privind riscul identificat;  

o) elaborează şi transmite Registrul de riscuri pe compartiment conducătorului acestuia;  

p) transmite Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare Registrul de riscuri pe compartiment, 

aprobat;  

q) urmăreşte stadiul implementării măsurilor de control şi contribuie la implementarea măsurilor de control;  

r) verifică Fişa de urmărire a riscului, pentru fiecare risc cuprins în Planul de măsuri aprobat şi completează 

măsurile de control, după caz, precum şi acţiunile noi propuse; 

s) revizuiește riscurile, la sfârşitul anului, în vederea actualizării Registrului de riscuri pe compartiment;  

t) elaborează Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite 

spre aprobare conducătorului compartimentului. 

În consecinţă, propun emiterea unei dispoziţii a primarului privind desemnarea personalului responsabil cu 

gestionarea riscurilor la nivelul compartimentelor din aparatul    de specialitate al Primarului comunei Șincai, în 

următoarea componență: 

Nr. 

crt 
Numele și prenumele 

Funcția în cadrul 

aparatului de specialitate 

al Primarului comunei 

Șincai    

Compartimentul din aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Șincai 

1. Toma Dragoș Consilier Juridic Compartiment Juridic 

2. Onac Dan - Cristian 
Referent/Secretar general 

delegat 

Compartiment Financiar, Contabil, Resurse 

Umane și Achiziții Publice  

3. Fărcaș Raul – Ovidiu Inspector 
Compartiment Agricol, Cadastru, Urbanism și 

Relații Publice 

4. Panczel Nimrod Guard Compartiment Administrativ 

 

 

SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 


