
 

R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

PRIMARUL COMUNEI CERASU 

 

 

D I S P O Z I T I E  
privind reorganizarea exercitarii controlului financiar preventiv propriu 

 in cadrul Primariei comunei Cerasu 
 

 

 Vazand referatul secretarului comunei prin care se propune emiterea unei dispozitii privind 

reorganizarea controlului financiar preventiv propriu in cadrul Primariei Cerasu; 

 Avand in vedere prevederile: 

- art.1 lit.a), art.2 lit.b), c), m) si t) si ale art.13 alin.1), 5) si 7) din Legea nr.84/2003 pentru  

modificarea si completarea O.G. nr.119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar 

preventiv; 

- 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 si a Codului 

specific de norme profesioonale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control 

financiar preventiv propriu; 

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

completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art.24 alin.(1) si (3) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art.61 alin.(2)-(4), art.63 alin.(1) lit.c) coroborat cu alin.(4) lit.a) si art.68 

alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publicà localà, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 
Primarul comunei Cerasu emite  prezenta dispozitie: 

 

 
 Art.1. – (1) Incepand cu data prezentei dispozitii controlul financiar preventiv popriu la Primaria 

comunei Cerasu se exercita de catre personalul din cadrul Compartimentului finaciar contabil din aparatul 

de specialitate al primarului, astfel: 

- d-na Staicu Cristina, referent, Sectiunea “Cheltuieli” a bugetului local, va acorda viza CFPP pentru 

sectiunea “Venituri”  si 

- d-na Popa Ionela, referent, Sectiunea “Venituri” a bugetului local, va acorda viza CFPP pentru 

sectiunea “Cheltuieli”. 

(2) Controlul financiar preventiv se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr.2 - Codul specific 

de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu 

aprobata prin O.M.F.P. nr.923/2014, prin semnarea si aplicarea sigiliului personal care va cuprinde 

urmatoarele informatii: Primaria Cerasu; mentiunea “Vizat pentru control financiar preventiv propriu”; nr. 

sigiliului (nr. de identificare a titularului acesteia); data acordarii vizei (an, luna, zi).  

(3) Pentru exercitarea controlului financiar preventiv persoanele imputernicite beneficiaza de un 

spor pentru complexitatea muncii de 25 % aplicat la salariul de baza lunar. 

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. – Operatiunile care se supun in mod obligatoriu controlul financiar preventiv propriu sunt 

cele prevazute la pct.1.2 din Anexa nr.1 – Norme metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului fnanciar preventiv la O.M.F.P. nr.923/2014. 

Art.4. – Prezenta dispozitie va fi comunicatà autoritàtilor si persoanelor interesate si adusà la 

cunostinta publicà prin grija secretarului comunei. 

Art.5. – Odata cu intrarea in vigoare a prevederilor prezentei se abroga orice dispozitii contrare. 

 

 

 

 

 

     PRIMAR, 

         DUMITRU DUCA 
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               Secretar, 
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