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ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI  

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  A 

NR. 189 DIN 27.11.2020 

 

privind numirea Dlui GRIGOREANU IOAN și a Dnei MARDARE LOREDANA–OANA - persoane 

desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu în cadrul administrației publice locale  

a Comunei Oncești, judetul Bacău, responsabile cu  actualizarea operatiunilor și a documentelor  

care se supun controlului financiar preventiv și cu întocmirea Regulamentului  

privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu  

 

 

         Primarul Comunei Oncești, județul Bacău; 

         Având in vedere: 

         - Referatul secretarului general al Comunei, înregistrat la nr. 258/25.11.2020,  prin care se 

motivează necesitatea numirii persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu 

în cadrul administrației publice locale a Comunei Oncești, judetul Bacău, responsabile cu  actualizarea 

operatiunilor și a documentelor care se supun controlului financiar preventiv și cu întocmirea 

Regulamentului privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu;  

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 11/20.01.2020 privind reîncadrarea și numirea Dlui 

GRIGOREANU IOAN în funcţia publică generală de execuție de referent superior în cadrul 

Compartimentului Financiar-Contabil și Achiziții Publice - compartiment redenumit; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 17/22.01.2020 privind încadrarea și numirea Dnei 

MARDARE LOREDANA-OANA în funcţia contractuală de execuție de referent în cadrul 

Compartimentului Financiar-Contabil și Achiziții Publice din aparatul de specialitate al primarului 

Comunei Oncești, județul Bacău; 

         - prevederile art. 9, alin. (5) și (6) - Sectiunea II, Capitolul II, ale art. 10 și 21, alin. (1), (2), (5) și 

(6) din O.G. nr. 119/31.08.1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile 

si completarile ulterioare;  

         - prevederile Anexei nr. 1 și ale Anexei nr. 2 din Ordinul M.F.P. nr. 923/11.07.2014 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 modificările și completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 23 și 24 din Legea nr. 500/11.07.2002 privind finanţele publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare;  

         - prevederile art. 15 din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;          

         - prevederile art. 24, alin. (1), (2), (3) și (4) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         În temeiul dispozițiilor art. 155, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. e), ale art. 196, alin. (1), lit. b), ale 

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emite 

următoarea 

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  E: 

 

         Art. 1 – (1) Începând cu data de 01.11.2020, Dl. GRIGOREANU IOAN – referent superior in 

cadrul Compartimentului Financiar-Contabil și Achiziții Publice din aparatul de specialitate al 

primarului, este desemnat să exercite controlul financiar preventiv propriu la VENITURI în 

cadrul administratiei publice locale a Comunei Oncești, județul Bacău, stabilind operatiunile și 

documentele care se supun controlului financiar preventiv. 

         (2) Dl. GRIGOREANU IOAN va avea și responsabilitatea coordonãrii  controlului financiar 

preventiv propriu din instituție și numele acestuia va fi comunicat Ministerului Finantelor Publice. 

         (3) Fișa postului se modifică și se completează în mod corespunzător cu noile atribuții. 
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         Art. 2 – (1) Începând cu data de 01.11.2020, Dna MARDARE LOREDANA–OANA - referent 

treapta I în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil și Achiziții Publice din aparatul de 

specialitate al primarului, este desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu la 

CHELTUIELI în cadrul administratiei publice locale a Comunei Oncești, județul Bacău, stabilind 

operatiunile și documentele care se supun controlului financiar preventiv. 

         (2) Fișa postului se modifică și se completează în mod corespunzător cu noile atribuții. 

 

         Art. 3 – Se dispune actualizarea operațiunilor și a documentelor care se supun controlului 

financiar preventiv și întocmirea REGULAMENTULUI privind organizarea și exercitarea 

controlului financiar preventiv propriu de către persoanele numite la art. 1 și 2. 

 

         Art. 4 - Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu vor institui, 

la nivelul instituției, un REGISTRU privind operatiunile prezentate la viza de control financiar 

preventiv, fiecare pe segmentul său de control. 

 

         Art. 5 - Regulamentul prevăzut la art. 3, ce cuprinde operatiunile și documentele care se 

supun controlului financiar preventiv, precum și Registrul privind operatiunile prezentate la viza de 

control financiar preventiv, prevăzut la art. 4, se anexează la prezenta dispoziție. 

 

         Art. 6 - Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de 

exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. 
 

         Art. 7 – La data intrării în vigoare a prezentei Dispoziții îşi încetează aplicabilitatea 

Dispoziția primarului nr. 131/07.05.2010 privind desemnarea unei persoane să exercite controlul 

financiar preventiv propriu în cadrul administrației publice locale a Comunei Oncești, Județul Bacău, 

și Dispoziția primarului nr. 37/03.03.2020 privind actualizarea operatiunilor și a documentelor care 

se supun controlului financiar preventiv și întocmirea Regulamentului privind organizarea și 

exercitarea controlului financiar preventiv propriu de către Dl. referent GRIGOREANU IOAN – 

persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv în cadrul administratiei publice locale a 

Comunei Oncești, județul Bacău. 

 

         Art. 8 - Prezenta dispoziție va fi adusă la cunostință publică, în conditiile legii și se va comunica 

persoanelor nominalizate, compartimentelor de specialitate, potrivit competentelor legale, persoanelor 

interesate, precum si Institutiei Prefectului Judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii. 

 

         Art. 9 – Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu vor aduce la 

indeplinire prevederile prezentei dispoziții în termen de 30 de zile de la comunicare. 

 

 

 

 

                  P R I M A R,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL, 

     PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

             

          

 

 

 

 

 


