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DISPOZIŢIA 
Nr. 113 din 07 Septembrie 2022

Privind reorganizarea  activității  exercitării  Controlului  Financiar  Preventiv  la  nivelul
Primăriei Comunei Obrejița, Județul Vrancea.  

Primarul comunei Obrejița, judeţul Vrancea,

Având în vedere:
      - referatul  întocmit de secretarul  general al comunei înregistrat  cu nr. 3923 din 06
Septembrie 2022;

În conformitate cu prevederile:  
-  art.6,  alin.(1),  art.8,  alin.(3)  lit.a),  art.9  și  art.11  din  O.G.  nr.119/1999  privind

controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
-  art.24,  alin.(1)  din  Legea  nr.273/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu

modificarile si completarile ulterioare;   
- art.23 si art.24 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si

completarile ulterioare;
-  Ordinului 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, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  art.15 din  Legea nr.153/2017 privind salarizarea  unitara  a  personalului  platit  din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art.34, alin.(2) din O.U.G. nr.114/2018  privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare;

În  temeiul  prevederilor  art.155,  alin.(1),  lit.c)  alin.(4),  lit.a)  și  art.196,  alin.(1),  lit.b)  din
Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.57/5  Iulie  2019  privind  Codul  Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, emite următoarea,  

DISPOZIȚIE

Art.1   Se aproba  reorganizarea activitatii de control financiar preventiv propriu în
cadrul Primariei comunei Obrejița, judetul Vrancea.

Art.2  Se aprobă şi fac parte din prezenta dispoziţie:
a) Anexa 1 – tabel cuprinzând specimenul de semnătură al persoanelor împuternicite să

exercite controlul financiar preventiv propriu;
b) Anexa  2 –  cadrul  general  al  operaţiunilor  supuse  controlului  financiar  preventiv  si

persoanele care exercita controlul financiar preventiv pentru fiecare operatiune in parte.
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Art.3 Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni, care
respectă întru totul cerinţele de legalitate, regularitate şi încadrare în limitele angajamentelor
bugetare care poartă viza de control financiar preventiv propriu.  

Art.4 Proiectele  de operaţiuni  ce se prezintă  la viza de control financiar  preventiv
propriu,  vor fi însoţite  de documentele  justificative corespunzătoare certificate în privinţa
realităţii  şi legalităţii  prin semnătura reprezentanţilor compartimentelor  de specialitate care
iniţiază operaţiunea respectivă. 

Art.5 Obţinerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documentele care se
dovedesc ulterior nelegale, nu exonerează de răspundere persoanele care le-au întocmit ori
semnat.             

Art.6 Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv propriu, poate să
refuze  motivat  vizarea  documentelor,  dacă  operaţiunile  înscrise  în  acestea  se  abat  de  la
principiile  legalităţii,  regularităţii  şi  încadrării  în limitele  angajamentelor  bugetare stabilite
potrivit legii. 

Art.7  Doamna  Ciobanu  Gemona,  consilier  superior  în  cadrul  Compartimentului
Financiar  Contabil  -  Cheltuieli   are  obligaţia  de  a  ţine  evidenţa  proiectelor  de  operaţiuni
refuzate la viza de control financiar preventiv.                   

Art.8 La data intrarii in vigoare a prezentei, se revoca Dispoziția cu numărul 63 din 23
Mai 2019 privind aprobarea organizării și exercitării controlului financiar preventiv propriu în
cadrul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea.

Art.9 Prezenta  dispoziție  se  comunică  prin  grija  secretarului  general  al  comunei
Obrejița, județul Vrancea, persoanelor și instituțiilor interesate.

           Primar,                                                                                    Contrasemnează,         
        Nicu Pardos                                                                         Secretar general al comunei,
                                                                                                        Stoica Andreea Georgiana



ANEXA Nr. 1 la Dispozitia nr. 113 din 07 Septembrie 2022 

     T A B E L

cuprinzând specimenul de semnătură al persoanelor împuternicite
 să exercite controlul financiar preventiv propriu 

la nivelul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea

Nr.
crt.

Persoanele care exercită
controlul financiar preventiv

propriu

Funcţia Specimen de
semnătură

1. Ciobanu Gemona
Consilier clasa I, 

grad profesional superior

2. Gurbet Cristina Monica
Consilier clasa I, 

grad profesional superior

           Primar,                                                                                    Contrasemnează,         
        Nicu Pardos                                                                         Secretar general al comunei,
                                                                                                       Stoica Andreea Georgiana
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