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DISPOZITIA Nr. 272 din 22.05.2020 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Privind revocarea dispozitiei nr. 279/02.07.2018 privind organizarea si efectuarea controlului 

financiar preventiv 

 

 PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA, 

 

 Analizând referatul de aprobare nr. 4240 din data de 22.05.2020 al Secretarului general 

prin care s-a propus revocarea dispozitiei nr. 279/02.07.2018 privind organizarea si efectuarea 

controlului financiar preventiv, 

 

           Având în vedere: 

-prevederile art. 2 lit. c) si t), art.  6 si art. 7, art. 9  alin. (1), (2), (3), (5), art. 10, art. 11, art. 20 din 

Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, 

republicată, modificată şi completată, 

-prevederile anexei nr.1 pct.2.1 si pct.2.3 din O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului 

specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 

preventiv propriu, republicat, 

-prevederile pct. 3 lit. e) din Capitolul II, din Anexa 2  privind Codul specific de norme profesionale 

pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu*) din O.M.F.P. 

nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, 

-prevederile art.23 si art.24 alin.(1) din Legea nr. 500/2002, privind finantele publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

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

ulterioare, 

-prevederile art. 15 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 



- dispozitiei 279/02.07.2018 privind organizarea si efectuarea controlului financiar preventiv 

-art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

D I S P U N E: 

 

 Art.1. Începand cu 03.06.2020, se revoca dispozitia nr. 279/02.07.2018 privind organizarea si 

efectuarea controlului financiar preventiv. 

Art. 2. Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire de catre persoana nominalizata la 

art. 1, de Compartimenutul Resurse Umane si de Compartimentul Financiar-Contabil. 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică persoanei nominalizate, Instituției Prefectului Brașov si se 

publica pe pagina de internet a Primariei, pentru aducerea la cunostinta publica, prin grija 

secretarului general al comunei. 

Art. 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

                                 Vizat pentru legalitate, 

   PRIMAR,                                           SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  BUDILA, 

       Irimia MARȘAVELA                                                            Alexandra-Aveluta BENIA 

 

 


