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DISPOZITIA Nr. 273 din 22.05.2020 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Privind desemnarea unei persoane pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu in 

cadrul Primariei Comunei Budila pe sectiunea „Cheltuieli” 

  

PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA, 

 

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

prin care s-a propus desemnarea doamnei Munteanu Stefania Jeni pentru exercitarea controlului 

financiar preventiv pe sectiunea „Cheltuieli”, 

 

           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, 



-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. (1) Începand cu 03.06.2020, controlul financiar preventiv propriu la Primaria Comunei 

Budila se exercită de către doamna Munteanu Stefania Jeni, inspector principal din cadrul  

Biroului Financiar-Contabil, care va acorda viza CFPP pentru sectiunea “Cheltuieli”. 

             (2) Pe perioada exercitarii activitatii de control financiar preventiv, persoana nominalizata 

beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. 

 (3) Inlocuitor al doamnei Munteanu Stefania Jeni, pe perioada concediului de odihna sau 

concediului medical va fi doamna Tantarean Maria Marilena, referent la Biroul Financiar-

Contabil. 

Art.2. Controlul financiar preventiv se va exercita in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 

cu completarea registrului privind operatiunile supuse controlului, a listelor de verificare, a 

raportului trimestrial privind activitatea de control financiar preventiv si a celorlalte documente 

prevazute de Normele metodologice.  

Art. 3. Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operaţiuni care vizează, în 

principal: 

    a) angajamente legale şi credite bugetare sau credite de angajament, după caz; 

    b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare; 

    c) modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor 

aprobate, inclusiv prin virări de credite; 

    d) ordonanţarea cheltuielilor; 

    e) efectuarea de încasări în numerar; 

    f) constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi a stabilirii titlurilor de încasare; 

    g) reducerea, eşalonarea sau anularea titlurilor de încasare; 

    h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentând contribuţia 

viitoare a României la acest organism; 

    i) recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite; 

    j) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului 

sau al unităţilor administrativ-teritoriale; 

    k) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

    l) alte tipuri de operaţiuni, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

Art. 4. Lista cu specimenul de semnatura ale persoanelor nominalizate la art. 1 alin. (3) este 

prevazuta in Anexa 1. 



Art. 5. Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire de catre persoanele nominalizata 

la art. 1 alin. (3), de Compartimenutul Resurse Umane si de Compartimentul Financiar-Contabil. 

Art. 6. Prezenta dispoziție se comunică persoanelor nominalizate, Instituției Prefectului Brașov si 

se publica pe pagina de internet a Primariei, pentru aducerea la cunostinta publica. 

Art. 7. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 la Dispozitia nr. 273 din 22.05.2020 privind desemnarea unei persoane pentru 

exercitarea controlului financiar preventiv propriu in cadrul Primariei Comunei Budila pe 

sectiunea „Cheltuieli” 

 

 

Tabel cu specimenul de semnatura ale persoanelor care exercita controlul financiar preventiv la 

sectiunea „Cheltuieli” 

 

Nr. crt. Nume si prenume Functia Semnatura 

1. Munteanu Stefania Jeni Inspector principal  

2. Tantarean Maria Marilena Referent superior  

 

 

 

 

 

 

                                 Vizat pentru legalitate, 

   PRIMAR,                                           SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  BUDILA, 

       Irimia MARȘAVELA                                                            Alexandra-Aveluta BENIA 

 


