CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI
ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 17.10.2017, în şedinţa echipei de gestionare a riscurilor în
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mehedinţi, constituită prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mehedinţi nr. 556 din 14.09.2017, în
următoarea componenţă:
1. Şocîte Silvia - Director executiv adjunct
2. Cîtu Marcela Dionisa - Şef Serviciu
3. Argintoianu Dorn Adrian - Şef Serviciu
4. Roşoga Paula Clara - Şef Serviciu
5. Ispas Camelia Eugenia - Consilier superior
6. Strinoiu Anca - Consilier principal
7. Buzatu Leontin Victor - Sef Serviciu
întrunită cu următoarea ordine de zi:
1.Alegerea secretarului titular si supleant;
2. Prelucrarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Echipei de gestionare a
Riscurilor;
3. Diverse.
Preşedintele echipei, doamna Şocîte Silvia, pune în discuţie alegerea
secretarului titular dintre cei doi funcţionari publici desemnaţi prin dispoziţie.
Doamna Cîtu Marcela Dionisa propune ca doamna Strinoiu Anca, consilier
principal - Serviciul Resurse Umane, Instituţii Subordonate Consiliului Judeţean,
Primării să fie desemnată secretar titular.
Se supune la vot şi în unanimitate doamna Strinoiu Anca este aleasă secretar
titular.
în considerarea acestui fapt doamna Ispas Camelia Eugenia, consilier superior
din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Aparat de Specialitate va îndeplini
funcţia de secretar supleant.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi. Preşedintele echipei precizează că
Regulamentul de organizare şi funcţionare a fost comunicat tuturor reprezentanţilor şi
s-a trecut în evidenţă fiecare responsabilitate şi atribuţie ce revine reprezentanţilor
echipei.
S-a dispus ca atribuţiile să fie evidenţiate în fişa postului a fiecărui
reprezentant ca şi completare la aceasta.
La punctul Diverse s-a pus în discuţie faptul că din componenţa echipei
lipsesc ca reprezentare structuri din organigrama aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Mehedinţi, motiv pentru care pentru a respecta prevederile
Regulamentului se propune modificarea si completarea Dispoziţiei nr. 556/2017 cu
reprezentanţi din structurile nereprezentate.
Notă: Din motive obiective, domnul Argintoianu Dorn Adrian - Sef Serviciu
- Serviciul Contabilitate, Resurse Materiale, Evidenţa Patrimoniului, a lipsit motivat
de la lucrările şedinţei.
Ţinând cont de propunerile echipei vor fi date hotărâri.
încheiem prezentul proces verbal.
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