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      ORDINUL nr. 327 

 
Prefectul Judeţului Alba; 
Văzând Referatul Serviciului financiar – contabilitate, resurse umane, relații publice, 

administrativ nr.11252/G/FC/19.10.2016 privind constituirea Comisiei de monitorizare, a 
Echipei de riscuri și desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul structurilor 
organizatorice ale Instituției Prefectului – Județul Alba; 

Având în vedere prevederile: 
-  Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.84/2017 privind sistemul de control intern 

managerial în Ministerul Afacerilor Interne; 
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 

preventiv, republicată; 
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004, privind 

prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare emit 
prezentul 

 
 ORDIN: 

 

Art. 1. În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și 
dezvoltării sistemului de control intern managerial se constituie Comisia de monitorizare  în 
următoarea componenţă: 

Preşedinte: Popescu Monica – Subprefect. 
Membrii:  Murg Cornel  -  Director al Cancelariei Prefectului. 

Cazacu Ovidiu - Şef serviciu, Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios 
administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri. 

Pavel Maria Amalia - Şef serviciu, Serviciul financiar –contabilitate, resurse 
umane, relaţii publice, administrativ. 

Fleşer Nelu - Şef serviciu, Serviciul dezvoltare economică, conducerea 
serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă. 

Draschan Ioan Andrei - Şef serviciu, Serviciul public comunitar pentru 
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple Alba. 

Zgârdea Mihail -  Şef serviciu, Serviciul public comunitar regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor Alba. 
        Secretar: Bălău Lavinia Ionela – consilier afaceri europene. 
 

 Art. 2. În vederea gestionării riscurilor la nivelul instituției se constituie Echipa de 
gestionare a riscurilor, în următoarea componență: 
        Pre edinte: Cazacu Ovidiu - Şef serviciu, Serviciul verificarea legalităţii actelor, 
contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri. 

  Membrii: Maxim-Maier Teodora -  consilier, Cancelaria Prefectului. 
                David Adriana Hariclea – consilier, Serviciul financiar –contabilitate, resurse 

umane, relaţii publice, administrativ. 
               Jurcă Georgiana Irina – consilier, Serviciul dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă. 
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      Cristea Elena Maria – consilier juridic, Serviciul verificarea legalităţii actelor, 
contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri. 

Draschan Ioan Andrei - Şef serviciu, Serviciul public comunitar pentru 
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple Alba. 

Zgârdea Mihail -  Şef serviciu, Serviciul public comunitar regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor Alba. 
       Secretar: Hațegan Monica Diana - consilier. 

 
       Art. 3. Se nominalizează responsabilii cu riscurile la nivelul structurilor organizatorice din 
cadrul instituției, după cum urmează: 

Maxim-Maier Teorora – consilier, Cancelaria Prefectului: 
Muntean Anca Virginia – inspector, Serviciul financiar –contabilitate, resurse umane, 

relaţii publice, administrativ; 
       Hațegan Monica Diana – consilier, Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor 
publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă; 
       Coman Paula Georgeta – consilier juridic, Serviciul verificarea legalităţii actelor, 
contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri; 
       Popa Marius Ioan – consilier juridic, Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios 
administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri; 

 

Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin prevederile Ordinului 
Prefectului nr.403/2016 privind constituirea Comisiei de monitorizare, a Echipei de riscuri și 
desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul structurilor organizatorice ale Instituției 
Prefectului – Județul Alba, respectiv ale Ordinului Prefectului nr.116/2017 privind actualizarea 
Comisiei de monitorizare își încetează aplicabilitatea. 

 
Art. 5. Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relații publice, administrativ va 

comunica prezentul ordin persoanelor nominalizate. 
 

  Alba Iulia, 19 iulie 2017 
 

 
   PREFECT, 

  H L LAI D nuț-Emil 

   

 
 
 
 

                                                                                                         Vizat,          

                                                                                                    Şef serviciu,  
                                                                                                 CAZACU Ovidiu 

                                                               

                                                                                                                

                                                                                                          Avizat,  

                                                                                                      ef serviciu 

                                                                                              PAVEL Maria 

 

 

 

                                                                                                               Întocmit, 
                                                                                                           Muntean Anca 


