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PRIMARUL  COMUNEI ALEXENI 

Validat prin Încheierea pronunțată la data de 19.10.2020 în dosarul nr. 3925/330/2020 

Judecătoria Urziceni, județul Ialomița. 

 

Având in vedere: 

      -   referatul inregistrat sub nr.2172 din 09.06.2021 privind necesitatea organizarii si 

exercitarii  controlului financiar preventiv;  

      -  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. Controlul financiar preventiv se organizează prin persoanele prevăzute în anexa nr. 

1 ce face parte integrantă din prezenta Dispoziţie asupra documentelor care conțin operatiuni 

privind:  

-  incheierea de contracte si comenzi de materiale, consumabile, obiecte de inventar si 

mijloace fixe.  

            -  incheierea de conventii de prestarii servicii privind reparatiile capitale, reparatii 

curente, telefon, fax servicii informatice etc.  

            - intocmirea corecta a statelor de salarii, plata acestora din sumele constituite la nivelul 

bugetului local, virarea corecta si la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul 

asigurarilor sociale si bugetelor fondurilor speciale.  

            -  efectuarea platilor in limitele prevederilor propii de venituri si cheltuieli aprobat de 

Consiliul Local, pentru lichidarea obligatiilor de mai sus.  

         Art.2. Persoanele din cadrul Primariei care semneaza documente ce contin operatii de 

utilizare a fondurilor sau din care derivă drepturi si obligații patrimoniale sunt cele prevazute la 

anexa nr. 1 la prezenta Dispozitie. Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv, 

trebuie sa cuprindă elemente din care sa rezulte legalitatea și eficiența operatiunilor consemnate 

in acestea semnate de cel care le-a intocmit si care raspunde de realitatea, exactitatea datelor si 

de legalitatea operatiunilor inscrise in documente. Obtinerea vizei de control financiar preventiv 

pe documente care se dovedesc ulterior nelegale , nu exonereaza de raspundere persoanele care 

le-au intocmit sau semnat.  

         Art.3. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv, raspund pentru legalitatea si 

eficiența operațiunilor cuprinse in documentele prezentate la viza. Viza de control financiar 

preventiv se da prin inscrierea pe documentul respectiv a mențiunii - Vizat control financiar 

preventiv -  subsemnatura celui care a efectuat acest control.  

 Art.4. Documentele care contin operatiuni nelegale sau neeficiente, vor fi refuzate la 

viza, motivat in scris numai dupa ce s-au analizat in prealabil cazurile respective cu conducatorii 

compartimentelor care solicitaă efectuarea operatiunilor. In cazul in care ordonatorul principal de 

credite, dispune pe propria raspundere efectuarea unor operatiunii, pentru care nu s-a acordat 

viza de control financiar preventiv, persoana care a refuzat viza de control financiar preventiv va 

informa in scris Serviciul Audit de la nivelul Agentiei Judetene a Finantelor Publice Ialomiţa, 

care va verifica si va dispune masurile legale. 

Art.5 .Documentele referitoare la operațiuni supuse controlului financiar preventiv si care 

nu au fost vizate, nu pot fi inregistrate in contabilitatea primariei ci intr-o evidență separată.  

(registre-dosare).  

De asemenea se va intocmi o evidență separată cu documentele refuzate la viza de control 

financiar preventiv, dar ordonate si operate pe raspunderea ordonatorului de credite. Persoanele 

imputernicite cu exercitarea controlului financiar preventiv  vor informa ordonatorul de credite, 

asupra deficiențelor privind intocmirea si prezentarea documentelor la control, de compartimente 

si persoane, propunând măsuri pentru evitarea lor si sancționarea celor vinovați conform legii. 



 Art. 6. Se acordă persoanelor titulare din anexa nr. 1 la prezenta un spor de CFP în 

cuantum de 10% din salariul de încadrare.  

 Art.7. Nerespectarea prevederilor prezentei Dispozitii atrage potrivit legii răspunderea 

administrativă, materială, civilă sau penala dupa caz a persoanelor vinovate.  

         Art. 8.  Dispoziţia nr.281 din 14.11.20214 se abrogă. 

         Art. 9. Compartimentul contabilitate va duce la indeplinire prevederile prezentei Dispozitii. 

         Art. 10. Prezenta Dispozitie va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate de către 

Secretarul Comunei.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PRIMAR, 

Crețu Ion                       Contrasemneaza pentru legalitate, 

                            Secretar general al comunei 

                              Dinu Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 89 

Emisă la Alexeni. 

Astazi, 09.06.2021 

 

 


