
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
PRIMAR

D I S P O Z I T I A NR. 1
privind reorganizarea controlului financiar-preventiv

Primarul comunei Crucea, judetul Constanta, Gheorghe FRIGIOI,
Având în vedere :

- solicitarea de incetare din activitatea de exercitare a atributiilor de control financiar preventiv
propriu a doamnei Balan Lacramioara inregistrata sub nr.30.06.01.2015
- referatul secretarului comunei privind necesitatea desfăşurări a activităţii de control financiar
preventiv propriu conform legislatiei in vigoare inregistrat sub nr.49/08.01.2015;
- Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar
preventiv modoficată şi completata prin art. II din Legea nr.84/2003 şi a Normelor Metodologice
Generale referitoare la exercitatrea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul
Ministerului Finanţelor Publice nr.923/2014.

În temeiul art.68 alin 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,cu republicata
cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.Începând cu data de 15 ianuarie 2015 se reorganizează Controlul financiar
preventiv propriu în conformitate cu Normele Metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor publice nr.923/2014.

Art.2.(1)Controlul financiar preventiv va fi efectuat de către doamna Dorina DIACONU
inspector în cadrul primăriei Crucea, având ca înlocuitor de drept în perioada cât lipseşte din
unitate (concediu de boală, concediu de odihnă, delegaţie), pe d-na – inspector Lacramioara
BALAN.

(2) Pentru activitatea de exercitare a atributiilor de control financiar preventiv,
persoanele desemnate la alin.(1) vor beneficia de un salariu de baza majorat cu 4 clase de
salarizare succesive, conform art.20, alin.(4) din Legea nr.284/2010.

Art.3.(1)Controlul financiar preventiv se va exercita asupra tuturor operaţiunilor care
afectează fondurile şi/sau patrimoniul public, si privat al comunei, în conformitate cu cadrul
general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv, cuprinse in anexa nr.1 la prezenta,
potrivit activităţii şi specificului unităţii cu :
a) - respectarea tuturor prevederilor legale care sunt aplicabile,în vigoare la data efectuarii
operaţiunilor;



b)- îndeplinirea sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care
sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului
(control de regularitate);
c) - încadrări în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament după caz (controlul
bugetar);

(2)Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor si/sau
documentelor justificative certificate în privinţa realităţii,regularităţii şi legalităţii..

(3) Se va respecta prevederea din Normele Metodologice Generale, cu privire la
refuzul de viză al controlului financiar preventiv.

Art.4. La data intrarii in vigoare a prezentei dispozitii se abroga Dispozitia
nr.110/18.05.2014 privind reorganizarea controlului financiar preventiv.

Art.5.Prezenta dispoziţie se va se comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Constanta si
persoanelor desemnate in art.2 al prezentei dispozitii.

Crucea 08.01.2015

PRIMAR, Avizat pentru legalitate
SECRETAR,

Gheorghe FRIGIOI Reveicuta GURGU
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1. Diaconu Dorina inspector
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