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Articolul 11 
(1) Secretariatul General al Guvernului preia de la Ministerul Finanţelor 
Publice activitatea în domeniul sistemelor de control intern/managerial. 
Pentru organizarea acestei activităţi, Secretariatul General al Guvernului 
preia 10 posturi vacante, împreună cu fondurile aferente, de la Ministerul 
Finanţelor Publice. 
(2) Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului 
conducătorului entităţii publice asupra sistemului de control intern/
managerial se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului. 

---------- 
Alin. (2) al art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 
174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 
30 iunie 2015. 

(3) Secretariatul General al Guvernului prezintă Guvernului, până la 
sfârşitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport 
privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la 
nivelul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator 
principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de 
stat şi al bugetului oricărui fond special. 

---------- 
Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 
174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 
30 iunie 2015. 

(4) Pentru anul 2014, Ministerul Finanţelor Publice îşi exercită atribuţiile 
de raportare a stadiului de implementare a controlului intern/managerial 
la ordonatorii de credite. 

---------- 
Alin. (4) al art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 
174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 
30 iunie 2015. 
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(5) Secretariatul General al Guvernului are responsabilitatea elaborării şi 
implementării politicii în domeniul sistemelor de control intern/
managerial. Secretariatul General al Guvernului îndrumă metodologic, 
coordonează şi supraveghează implementarea sistemelor de control 
intern/managerial. 

---------- 
Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 
174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 
30 iunie 2015. 

(6) Competenţele Secretariatului General al Guvernului prevăzute la 
alin. (3) sunt exercitate de către Direcţia de control intern/managerial şi 
relaţii interinstituţionale, condusă de un director. 

---------- 
Alin. (6) al art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 
174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 
30 iunie 2015. 

(7) Prevederile art. 4 alin. (4) şi (5) şi ale art. 5 alin. (2) şi (3) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi 
controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se abrogă. 

---------- 
Alin. (7) al art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 
174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 
30 iunie 2015. 

---- 

Toate drepturile rezervate © 2018 - iLegis - SC CTCE SA

Informatie oferita gratuit de: www.legistm.ro t: 0720.528.028

http://www.legistm.ro
http://www.legistm.ro

