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DISPOZIȚIE 

Privind modificarea Dispozitiei nr.89 din 09.06.2021  

cu privire la organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv 

 

 

PRIMARUL  COMUNEI ALEXENI,  JUDETUL IALOMITA 

Având in vedere: 

      -   adresa Institutiei Prefectului – Judetul Ialomita nr.11294 din 13.07.2021 prin care se solicita 

reanalizarea si modificarea Dispozitiei nr.89 din 09.06.2021;  

      -  prevederile Ordonantei nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventive, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legi nr.84/2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv;  

     -   prevederile Ordinului nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a codului speific de norme profesionale 

pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

      -  prevederile Legii nr.82/1991, legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si competarile 

ulterioare; 

      -  art.23 si art.24 alin.(2) din Legea 500/2002, privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare;  

      -   prevederile art.24  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare;  

      -     art.15 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;  

      -   prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata, cu modificarile si competarile ulterioare;    

- prevederile art. 20 alin (4) din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare. 

In  temeiul  art. 154, alin. (1),  coroborat cu  art.  155, alin  (3) lit. b), art 157 alin. (1,2,3,4) 

si  art. 196 alin.(10), lit. b) din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului nr.  57/2019 - privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare , 

 

 



DISPUN: 

 

Art.1.  Se modifica Art.6 din Dispozitia nr.89 din 09.06.2.2021 si va avea urmatorul 

continut: 

‟Se acordă d-nei Radu Mariana un spor de CFP în cuantum de 10% din salariul de 

încadrare.” 

 Art.2.  Celelalte prevederi ale dispozitiei nr.89 din 09.06.2021 raman nemodificate. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PRIMAR, 

Crețu Ion                       Contrasemneaza pentru legalitate, 

                            Secretar general al comunei 

                              Dinu Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 105 

Emisă la Alexeni. 

Astazi, 26.07.2021 


