
 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

PRIMAR 
 

 

DISPOZIŢIE Nr. 117 
privind exercitarea activității de control financiar preventiv propriu 

 
 

Primarul comunei Ziduri, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul compartimentului de specialitate, inreg. sub nr. 
3868/09.06.2020; 

- prevederile Ordonanței nr. 119/1999 privind controlul intern și 

controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv și a codului specific de norme profesionale pentru persoanele 

care desfășoară activitatea de control financiar preventiv, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 82/1991, legea contabilității, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art. 23 și art. 24 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 23 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normelor de tehică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

      Luând în considerare prevederile art. 155 alin. (1) lit .c )și e), alin. (4) lit. 
c), alin. (5  lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, prind Codul administrativ, 
      În temeiul art. 196, alin. (1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
 
 

DISPUN: 
 

              Art.1.(1) Începând cu data de 10.06.2020 controlul financiar 
preventiv propriu, operațiunile care vizează cheltuielile publice efectuate prin 
casă și prin bancă, se exercită de către d-na Buzea Dorina – referent -  



Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului. 
                       (2) Controlul financiar – preventiv propriu se va face cu 

respectarea prevederilor Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfășoară activitatea de control financiar propriu aprobată 
prin O.M.F.P. nr. 923/2014 privind controlul intern și controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin 
semnarea și aplicarea sigiliului personal nr.1, care va cuprinde următoarele 
informații: COMUNA ZIDURI, mențiunea ,,Vizat pentru controlul financiar 

preventiv propriu” (nr. de identificare a titularului acesteia) data acordării 
vizei (data, luna, anul) și semnătura. 

                      (3) Pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu 
persoana nominalizată mai sus va beneficia de un spor pentru complexitatea 
muncii de 10% aplicat la salariul de bază. 

                     (4) In perioada concediului de odihnă a titularului, se  deleagă 
atribuția de ,,controlul financiar preventiv propriu” d-nei Nica Cornelia – 

referent Compartimentul financiar contabil. 
                    (5) Pe data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Dispoziția 
cu nr. 367/07.07.2004. 

         Art.2. Controlul financiar preventiv propriu se va exercita în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu completarea registrului 
privind operațiunile suspuse controlului, a listelor de verificare, a 

raportului trimestrial privind activitatea de control financiar preventiv 
propriu și a celorlalllte documente prevăzute de Normele metodologice.                    

          Art. 3. Secretarul comunei Ziduri, judeţul Buzău va comunica 
prezenta dispoziţie  persoanelor și autorităţilor interesate. 
 

 
               Primar,                                            Avizat, 

         Nedelcu Nicolaie                               Secretar general,                                                                                                                     
                                                Racovanu Mariana 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


