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DISPOZITIE
privinrl exercitureu cu caructer temporar afunc(iei de conducdtor al Progrumului de audit

pentru auditareu Sistemului de Management al Culitdlii implementat de Consiliul Jude(ean
Ialomita de cdtre doamnu Marin Roxana - Hermina

P r e S e dint el e C ons il iului Jude le an I al omila,

Avand in vedere:
- Referatul nr. 2959 din 04.05.2012 al Responsabilului Management Calitate privind

conducdtorul programului de audit intern;
Examindnd:
- Dispozi{ia Preqedintelui Consiliului Judelean lalomila nr. 136 din 06.05.2011 privind

constituirea colectivului de audit intern qi numirea conducdtorului programului de audit

pentru auditarea Sistemului de Management al Calitdlii implementat de Consiliul Judelean

Ialomita;
- Dispozilia PreSedintelui Consiliului Jude{ean lalomi{a nr. I36 din 06.05.201 I privind

constatarea suspenddrii de drept a raportului de serviciu al domnului Vdlcan Cezar -

Gheorghe, director executiv in cadrul Direc{iei Achizilii qi Patrimoniu,

In conformitate cu:
- prevederile Hotdrdrii de Guvern nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de

mdsuri pentru combaterea birocraliei in activitatea de rela{ii cu publicul, cu modificdrile Si
compl etdri I e ul t er ioare :

- prevederile Legii administraliei publice locale nr. 2I5/200l, republicatd, ct't

m o dific dr il e q i c ompl et dril e ulter io ar e,'
in temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraliei publice locale nr. 215/2001,

republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare,

DISPUNE

Art. t Doamna Marin Roxana * Hermina va exercita, cu caracter temporar, funclia de

Conducdtor al Programului de audit pentru auditarea Sistemului de Management al Calitdlii

implementat de Consiliul Judelean lalomila, pand la data tncetdrii suspenddrii raportului de

serviciu al domnului Vdlcan Cezar - Gheorghe, director executiv tn cadrul Direcliei Achizilii

qi Patrimoniu.
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Art. 2 Prezenta dispozi[ie produce efecte de la data comunicdrii.

Art.3 Prezenta dispozilie va fi comunicatd, prin grija Direcliei Coordonare Organizare,
spre ducere la lndeplinire, persoanelor nominalizate la art. I qi spre Stiinld direcliilor de
specialitate din Cadrul Consiliului Judeyean lalomila, urmdnd sd fie publicatd pe site-ul
C ons il iul ui Jude ! e an I al omita.

Avizat pentru legalitate
Secretprul j adeq ul ui lalomila

Nr 6l
Emisd la Slobozia
Astdzi 22- 95 .2012
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