
ROMÂNIA 
JUDETUL  BACĂU 

  COMUNA  GIOSENI 
PRIMAR 

 
D I S P O Z I T I E 

privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu 
în cadrul aparatului de specialitate  

al primarului comunei Gioseni , județul Bacău 

 
Primarul comunei Gioseni , judetul Bacau, 

 Având în vedere: 
- referatul nr. CO/185  din 14.05.2020 al biroului contabilitate; 
-  art.6, art.8 alin.(3) lit.a) și art.9 – 11 din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul  

financiar preventiv, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.301/2002, republicată, cu modificările 
și competările ulterioare;Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv și a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de 
control financiar propriu, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.923/2014,republicat, cu 
modificările și completările ulterioare;art.23 și art.24 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și  completările ulterioare; art.24 alin.(1) – (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) , art.197 alin.(1), art.199 alin.(1)  din  
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
D I S P U N : 

 
 Art.1. Se desemnează doamna Buculei Cristina – Elena  – consilier superior în cadrul Biroului 
contabilitate să exercite controlul financiar preventiv propriu asupra documentelor ce cuprind 
concesionarea,inchirierea,transferul,vanzarea si schimbul bunurilor din patrimoniul UAT comuna Gioseni  , 
operaţiuni prevăzute în Anexa nr.1  care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.   
 Art.2. Se desemnează doamna Țîmpu Dorina– consilier principal  în cadrul Biroului contabilitate să 
exercite controlul financiar preventiv propriu asupra documentelor ce cuprind operaţiunile referitoare la 
deschiderea , repartizarea și modificarea creditelor bugetare, a angajamentelor legale din care rezultă 
obligații de plată, ordonanțarea cheltuielilor , precum și alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv 
,operaţiuni prevăzute în Anexa nr.1  care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
 Art.3. Viza de control preventiv se va exercita prin semnătura persoanei împuternicite în acest 
sens , precum şi prin aplicarea sigiliului personal care va cuprinde următoarele informaţii: 
 
 UAT GIOSENI 
 Vizat pentru Control Financiar Preventiv Propriu  
 Numărul sigiliului _______________ 
 Data acordării: anul________luna ___ ziua___ 
 Semnătura _____________________ 
 
 Art.4.  Se stabilesc următoarele sigilii pentru persoanele împuternicite să acorde viza de control 
financiar preventiv : 
 

Numele şi prenumele persoanei care acordă viza 
de CFP 

Numărul sigiliului personal 

Buculei Cristina – Elena   1 

Timpu Dorina 2 

 
  
 

Art.5. Proiectele de operaţiuni vor fi prezentate la viză însoţite de note justificative (de 
fundamentare sau oportunitate) şi cu precizarea cadrului legal, certificate în privinţa realităţii şi legalităţii 
prin semnătura conducătorului compartimentului de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă, 
purtând următorul însemn: 
 

CERTIFICAT ÎN PRIVINŢA REALITĂŢII, REGULARITĂŢII ŞI LEGALITĂŢII 
 

Numele şi prenumele :____________________________________ 
Data :____________________ 
Semnătura: _________________________ 
 
 
 



 
Art.6.  Documentele prezentate la viză se vor înscrie în Registrul proiectelor de operaţiuni 

prevăzute să fie prezentate la viza de control financiar preventiv, conform modelului prevăzut în Anexa nr.2 
la prezenta dispoziție. 

Art.7. Termenul în care se acordă sau se refuză viza de control financiar preventiv propriu este de 
maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data prezentării şi înregistrării documentelor. Refuzul de viză va fi 
motivat în scris. 

Art.8 . Operaţiunile asupra cărora se exercită controlul financiar preventiv sunt cele prevăzute în 
Anexa nr. 1  care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.9.  Cadrul General al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv este prevăzut în 
Anexa nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.10. Graficul privind circuitul documentelor este prevazut in Anexa nr. 2, care face parte 
integranta din prezenta dispozitie . 

Art.11. Lista cu specimenele de semnaturi ale persoanelor desemnate sa exercite controlul 
financiar preventiv este prevazuta in Anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta dispozitie . 

Art.12. Registrul privind operatiunile prezentate la faza de control financiar preventiv este prevazut 
in Anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.13. Listele de verificare (check-list) a operatiunilor prezentate la viza de control financiar 
preventiv sunt prezentate in Anexa nr. 5 din prezenta dispozitie. 

Art.14. Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea şi 
legalitatea operaţiunilor ale căror documente justificative   le-au certificat. 

Art.15. Persoanele desemnate la art.1 si 2  își exercită atribuțiile prevăzute în prezenta dispoziție 
începând cu data de 15.05.2020 și vor beneficia de o majorare cu 10% a salariului  de bază cu aceeași 
dată.  

Art.16.  Orice alte dispoziții contrare prezentei dispoziții se abrogă. 
Art.17. Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate, Biroului de specialitate şi  

Institutiei Prefectului Judeţului Bacău. 
 
 
 
PRIMAR,   

TAMAȘ BERNADIN                                                                                                         
       Contrasemneaza pentru  legalitate, 

Secretar general comună, 
                                                                                       Cristina Sandu  
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APROB,                                                    

JUDEȚUL  BACĂU                                       PRIMAR                                                                             

COMUNA  GIOSENI 

Birou contabilitate                     Tamaş Bernadin 

NR. Co/185 din 14.05.2020 
 

REFERAT 

 

 
Subsemnata  Buculei Cristina Elena- consilier superior  în cadrul  aparatului de specialitate 

al primarului  comunei  Gioseni, judetul Bacău  

Având în vedere : 
- art.6, art.8 alin.(3) lit.a și art.9 – 11 din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul  

financiar preventiv, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.301/2002, republicată, cu modificările 
și competările ulterioare; 

- Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a  
codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar 
propriu, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.923/2014,republicat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art.23 și art.24 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și  completările  
ulterioare; 

- art.24 alin.(1) – alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările  
și completările ulterioare; 
 

Vă rog să aprobați prin dispoziție organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu 

în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gioseni , județul Bacău, conform anexelor nr. 1 – 5 

anexate prezentului proiect de dispoziție. 

Față de cele relatate mai sus, va rog sa dispuneti. 

 

Consilier superior, 

Buculei Cristina Elena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







































 
 

                  ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR  

                                                                                                                       Anexa nr. 2 
        la   Dispozitia nr.119 din 15.05.2020 

    
 
 

G R A F I C 
cu privire la circuitul documentelor utilizate  

 
 
 
 

1. FISA SPECIMENELOR DE 
SEMNATURI 

 serveste ca document prin care se comunica bancii / trezoreriei  specimenele 
semnaturilor autorizate sa dispuna asupra operatiunilor de incasari si plati din 
conturile de la banca / trezorerie, precum si amprenta stampilei unitatii in 
vederea verificarii autenticitatii elementelor respective cu ocazia efectuarii 
operatiunilor de banca / trezorerie; 

 se intocmeste in doua exemplare sau mai multe in functie de numarul de 
conturi deschise de compartimentul contabilitate cu ocazia deschiderii conturilor 
bancare, de trezorerie sau ulterior cand apar schimbari in lista persoanelor 
autorizate sa dispuna de conturi la banca; 

 circula la conducerea compartimentului contabilitate pentru certificarea realitatii 
si legalitatii datelor; la conducerea unitatii pentru aprobarea persoanelor sa 
dispuna efectuarea operatiunilor din conturile la banca; la banca, trezorerie 
pentru a servi la verificarea pe parcursul prezentarii documentelor de incasari 
sau plati a autenticitatii semnaturilor si amprentei stampilei; 

 se avizeaza la banca finantatoare, trezorerie. 

2. FISA MIJLOCULUI FIX  se intocmeste intr-un exemplar, de compartimentul contabilitate, pentru fiecare 
mijloc fix, sau mai multe mijloace fixe; 

 se pastreaza in cartoteci grupate pe categorii de mijloace fixe in ordinea 
conturilor din clasificatia  fondurilor  fixe; 

 se completeaza pe baza documentelor justificative cu toate datele cerute de 
formular; 

 nu circula fiind document de inregistrare contabila; 
 se arhiveaza la compartimentul contabilitate. 

3. FISA DE MAGAZIE 
 
 

 serveste ca document de evidenta a miscarii stocurilor de valori materiale, 
sursa de informatii pentru controlul operativ si contabil al stocurilor si punctaj 
intre evidenta primara si contabilitate; 

 se intocmeste intr-un exemplar separat pentru fiecare fel de materiale, se tine 
pe feluri de materiale, grupate pe conturi, grupe si subgrupe sau ordine 
alfabetica, inregistrarile in fisa de magazie se fac in ordine cronologica pe baza 
de document justificativ; 

 nu circula fiind document de evidenta operativa; 
 se arhiveaza la magazie; 

4. FISA DE MAGAZIE A 
FORMULARELOR CU REGIM 
SPECIAL 

Formular cu regim special de tiparire, inscriere si numerotare. 
Serveste ca: 
 document de evidenta a intrarilor, iesirilor si stocurilor de formulare, care au 

regim special de inscriere, numerotare, evidenta si urmarire; 
 document de evidenta formularelor anulate; 
 sursa de informatii pt. controlul contabil al stocurilor de formulare; 
 se intocmeste 1 ex., separat pt. fiecare fel de formular cu regim special de catre 

gestionar; 
 se tin la locul de depozitare a formularelor. 

5. FISA DE CONT ANALITIC 
PENTRU VALORI MATERIALE 

 serveste la tinerea evidentei analitice (cantitativa si valorica) pe sortimente, a 
materialeler, semifabricatelor, produselor si marfurilor; 

 se intocmeste intr-un singur exemplar, separat pentru fiecare fel de material, 
semifabricat sau produs; 

 nu circula fiind document de inregistrare contabila; 
 se arhiveaza la compartimentul  contabilitate. 

6. CHITANTA TIP UNIC  serveste ca document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la 
casieria unitatii, document justificativ de inregistrare in registrul de casa si 
contabilitate; 

 se intocmeste in 3 exemplare pentru fiecare incasare; 
 circula la depunator (ex.1, cu stampila unitatii, ex. 2 se ataseaza la Registru de 

Casa si exemplarul 3  ramane in carnet); 
 se arhiveaza la compartimentul contabilitate dupa utilizarea completa a 

carnetului si aditionarea valorilor incasate. 

7. INSTIINTAREA DE PLATA  se utilizeaza la instiintarea contribuabililor privind obligatiile de plata restante ; 
 se intocmeste in 2 exemplare din care unul este transmis cu confirmare de 

primire la contribuabil iar exemplarul 2 se pastreaza la dosarul de executare 
silita ; 

 se semneaza de primar și consilierul venituri  si se inregistreaza la registratura; 
 se arhiveaza la dosarul de executare silita la serviciul venituri. 

8. TITLU EXECUTORIU  se utilizeaza pentru comunicarea debitorului a sumelor de plata restante ; 



 se intocmeste in 2 exemplare, unul se transmite debitorului si un exemplar se 
pastreaza la dosarul de executare silita; 

 se semneaza de primar și consilierul venituri   ; 
 se arhiveaza la serviciul venituri, la dosarul de executare silita. 

9. SOMATIE  se utilizeaza la somarea efectuarii platii pentru debitele restante; 
 se intocmeste in 2 exemplare din care unul la debitor si unul la dosarul de 

executare silita; 
 se intocmeste in cazul neachitarii sumelor comunicate in termen de 15 zile de la 

transmiterea titlului executoriu; 
 se semneaza de primar și consilierul venituri si se inregistreaza la registratura; 
 se arhiveaza la dosarul de executare silita la serviciul venituri; 

10. ADEVERINTA DE PRIMIRE A 
SOMATIEI 

 se utilizeaza la confirmarea primirii somatiei; 
 se intocmeste in 2 exemplare din care unul la persoana care semneaza de 

primirea somatiei  si unul la dosarul de executare; 
 se semneaza de inspectorul ce va inmana somatia si de cel care primeste 

somatia; 
 se inregistreaza atat la registratura cat si in cadrul serviciului venituri ; 
 se arhiveaza la dosarul de executare silita; 
 se arhiveaza la serviciul venituri. 

11. PROCES VERBAL DE 
COMUNICARE A SOMATIEI 

 se utilizeaza la comunicarea somatiei; 
 se intocmeste intr-un singur exemplar de catre inspectorul care a inmanat 

somatia ; 
 se inregistreaza la registratura si se pastreaza la dosarul de executare silita. 

12. PROCES VERBAL DE 
VERIFICARE 

 se intocmeste de inspectorii de specialitate cu ocazia verificarilor efectuate in 
teren; 

 se intocmeste in 2 exemplare din care unul la contribuabilul verificat si unul la 
serviciul venituri; 

 se inregistreaza in registrul special de evidenta a proceselor verbale incheiate 
de catre serviciul venituri; 

 in cazul stabilirii unor debite si neachitarea acestora la termenele stabilite prin 
procesul verbal devine titlu executoriu; 

 se semneaza de inspectorul care a efectuat verificarea si de catre 
reprezentantul legal al contribuabilului verificat. 

13. RASPUNS LA OBIECTIUNI  depuse impotriva documentelor de verificare intocmite de consilierii venituri  se 
intocmeste in termen de 30 de zile de la primirea obiectiunilor; 

 se intocmeste in 2 exemplare, unul se transmite contribuabilului cu confirmare 
de primire iar celalalt se ataseaza documentului contestat. 

14. CONTESTATIA  se depune de catre contribuabilul nemultumit de modul cum au fost solutionate 
obiectiunile ; 

 se depune in termen de 15 zile de la comunicarea solutie la obiectiunile 
depuse; 

 se depun la serviciul venituri care in termen de 5 zile de la primire inainteaza 
contestatia si dosarul cu obiectiuni la primarul comunei; 

 contestatia se solutioneaza de catre primarul comunei in termen de 30 de zile 
de la inregistrare; 

 solutionarea contestatiei se face prin dispozitie motivata, care se expediaza 
celui in cauza in termen de 5 zile de la emiterea acesteia; 

 impotriva dispozitiei primarului,  persoana fizică sau juridică nemultumita se 
poate adresa tribunalului cu actiune pentru anularea actului respectiv; 

 se arhiveaza la serviciul venituri. 

15. FOAIE DE VARSAMANT CU 
CHITANTE 

 serveste ca document pentru depunerea numerarului la trezorerie ; 
 se intocmeste intr-un exemplar ; 
 circula la trezorerie pentru depunerea numerarului  dupa care  trezoreria emite 

chitanta ca justificare de primire a banilor ; 
  se  inregistreaza  ca document justificativ in registrul de casa, urmand a fi 

arhivat la compartimentul contabilitate. 

16. CARNET C.E.C.  serveste ca document pentru ridicarea numerarului de la banca, document de 
inregistrare in registrul de casa, document justificativ de inregistrare in 
contabilitate; 

 se intocmeste intr-un singur exemplar, de compartimentul contabilitate ori de 
cate ori se ridica numerar de la banca; 

 circula la persoanele autorizate sa dispuna ridicari de numerar de la banca, 
pentru semnare la banca pentru ridicare a numerarului; 

 se arhiveaza  cotorul CEC-ului la compartimentul contabilitate . 

17. REGISTRUL NUMERELOR DE 
INVENTAR 

 se intocmeste de compartimentul contabilitate – pe categorii si serveste ca 
documente de atribuire a numerelor de inventar a mijloacelor fixe existente in 
unitate; 

 nu circula, fiind document de inregistrare contabila; 
 se arhiveaza la compartimentul contabilitate. 

18. F.A.Z.  document de evidenta operativa intocmit pt. fiecare autoturism din dotare pe 
baza foilor de parcurs; 

 se intocmeste intr-un exemplar care este semnat de viceprimarul comunei si 
poarta viza controlului finanaciar preventiv. 

 se arhiveaza la compartimentul contabilitate 

19. FOI DE PARCURS  se elibereaza zilnic pt. fiecare mijloc de transport din dotare, document ce sta la 
baza intocmirii F.A.Z.; 

 circula la conducatorii auto dupa care se restituie la viceprimarul comunei si 
trebuie sa poarte semnatura de confirmare a cursei; 

 se arhiveaza la compartimentul contabilitate. Cotorul se preda la magazie. 



20. BON DE CONSUM   serveste ca document de eliberare din magazie, document justificativ pentru 
scaderea din gestiune, de inregistrare in evidenta tehnico-operativa si in 
contabilitate; 

 se intocmeste in doua exemplare pe masura lansarii sau eliberarii materialelor 
din magazie, cat si pentru consum carburanti pe baza normelor aferente 
parcului auto; 

 circula la persoanele autorizate pentru aprobarea consumului si obtinerea 
vizelor de compartiment si control financiar preventiv, la magazia de materiale 
pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnindu-se de predare de catre 
gestionar si de primire de catre delegatul organului care primeste materialul, 
ambele exemplare, la serviciul contabilitate pentru inregistrarea in contabilitatea 
sintetica si analitica ; 

 se arhiveaza la compartimentul contabilitate. 

21. ORDIN DE DEPLASARE  serveste ca dispozitie catre salariatul delegat sa efectueze deplasarea; 
document justificativ de plata avansului aprobat si a diferentelor de primit; 
document justificativ pentru decontarea cheltuielilor efectuate si de inregistrare 
in registrul de casa si in contabilitate; 

 se intocmeste intr-un exemplar pentru fiecare deplasare, de salariatul care 
urmeaza a efectua deplasarea; 

 circula: la persoana imputernicita sa dispuna deplasarea, la persoana care 
executa deplasarea, la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar 
preventiv si sa aprobe plata avansului la plecarea in deplasare, la casieria 
unitatii pentru efectuarea platii la persoana autorizata sa verifice legalitatea 
actelor justificative, exactitatea actelor privind sumele decontate la intoarcerea 
din deplasare, calculul eventualelor majorari si inregistrarea in contabilitate. In 
cazul cand la determinarea sumelor primite pentru efectuarea deplasarilor, 
cheltuielile efective depasesc avansul primit atunci circula la contabilul sef 
pentru aprobarea platii si la casieria unitatii pentru plata diferentelor. In acest 
caz salariatul care a efectuat deplasarea semneaza de primirea diferentei fara a 
mai intocmi alt document distinct; 

 se arhiveaza la compartimentul  contabilitate. 

22. FACTURA FISCALA  este formular cu regim special; 
 se foloseste pentru facturarea impozitelor si taxelor locale de la agentii 

economici ; 
 la facturarea certificatelor de producator catre primarii ; 
 se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul in 3 exemplare; 
 circula: 1 ex. la beneficiar; 

1 ex. la compartimentul  Venituri sau  contabilitate; 
1 ex. in carnetul de facturi. 

23. ORDIN DE PLATA  serveste ca intrument de achitare a unor obligatii de plata sau incasarea unor 
creante certe din operatii comerciale si necomerciale; document justificativ 
pentru inregistrarea in contabilitate a unitatii bancare/trezorerie si a partilor ; 

 se intocmeste in doua exempare de compartimentul care efectueaza plati sau 
incasari prin acest instrument de decontare ; 

 circula la persoanele autorizate sa efectueze plati din contul unitatii la banca ; 
 un exemplar ramane la banca si exemplarul 2 ramane la unitatea emitenta ; 
 se arhiveaza la compartimentul contabilitate. 

24. STAT DE PLATA  se intocmeste intr-un exemplar, lunar pe baza foilor de prezenta colective, a 
evidentei si documentelor privind retinerile legale, concediilor de odihna, 
certificatelor medicale; 

 serveste ca document de plata a salariilor a indemnizatiilor si a altor drepturi 
conferite de lege, a obligatiilor catre bugetul statului; 

 document justificativ de inregistrare in contabilitate; 
        Circula :la persoanele autorizate sa execute CFP si sa aprobe plata ; 

               la compartimentul contabilitate, ca anexa la intocmirea notei contabile 
pt. inregistrarea in contabilitate ; 

 se arhiveaza la compartimentul  contabilitate. 

25. FISA FISCALA (F1; F2)  se intocmeste in 3 exemplare de compartimentul contabilitate: 
  circula :  1 ex. la contabilitate; 
                      1 ex. la unitatea fiscala; 
                      1 ex. la angajat; 
 se completeaza pe baza documentelor justificative; 
 pe baza acestora se completeaza in statul de plata deducerile suplimentare 

personale; 
 se arhiveaza la compartimentul contabilitate. 

26. NOTA DE CONTABILITATE  serveste ca document de inregistrare in fisa rulajelor; document de inregistrare 
in contabilitate; 

 se intocmeste intr-un singur exemplar la sfarsit de luna pt.  operatiuni 
justificative de incasari si plati primite si efectuate prin casieria unitatii sau prin 
banca/trezorerie, a centralizatoarelor pentru drepturile de personal, a retinerilor 
efectuate pe statele de retributii, a actelor document pentru calculul contributiei 
unitatii la formarea fondurilor pentru asigurarile sociale, document pentru 
calculul impozitului si efectuarea retinerilor din retributii; dispozitiile catre 
casieria pentru plata drepturilor de personal; document justificativ de 
inregistrare in contabilitate pentru alimentarea conturilor de disponibilitati din 
imprumut si buget local; 

 circula la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa 
aprobe plata (ex. 1); 

 se arhiveaza la compartimentul contabilitate la dosarele cu actele contabile din 
luna respectiva. 

 

27. PROCES VERBAL 
de casare a mijloacelor fixe si 

 se intcmeste in doua exemplare separat pentru mijloace fixe si separat pentru 
obiecte de inventar aflate in gestiunea unui singur gestionar; 



declasare sau casare a 
obiectelor de inventar 

 serveste ca document de constatare a indeplinirii conditiilor de casare; 
 circula la compartimentul care efectueaza operatia de control financiar 

preventiv (ambele exemplare). 
 la magazia pentru semnare de gestionarii primitori a valorilor materiale si a 

partilor componente din casare (ambele exemplare). 
 la compartimentul contabilitate pentru verificarea inregistrarii casarii sau 

declasarii (exemplarul 1); 
 la compartimentul care a facut propunerea de casare (exemplarul 2) pentru 

inregistrarea in evidenta operativa; 
 se arhiveaza la serviciul contabilitate (exemplarul 1). 

28. LISTA DE INVENTARIERE A 
VALORILOR MATERIALE SI 
MIJLOACELOR FIXE 

 serveste ca document pentru inventarierea valorilor materiale si a rezultatelor 
acesteia pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor, document justificativ de 
inregistrare in evidenta tehnico-operativa si in contabilitate; 

 se intocmeste in 2 exemplare; 
 circula la gestionar pentru semnarea fiecarei file, la compartimentul contabilitate 

pentru calcularea diferentelor; 
 la comisia de inventariere pentru efectuarea stabilirii lipsurilor si plusurilor, la 

conducatorul compartimentului contabilitate impreuna cu procesul verbal al 
rezultatelor inventarierii pentru vizarea propunerilor la conducatorul unitatii 
impreuna cu procesul verbal al rezultatelor inventarierii pentru a decide asupra 
solutionarii propunerilor facute; 

 se arhiveaza la compartimentul contabilitate . 

29. REFERAT MATERIALE  serveste ca document de evidenta operativa si se intocmeste intr-un singur 
exemplar; 

 se elibereaza de compartimentul care solicita scoaterea din magazie a bunurilor 
materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe; 

 circula la compartimentul care-l intocmeste, la persoana  care acorda viza de 
control financiar preventiv, la primar si la compartimentul contabilitate, pentru 
intocmirea bonului de consum ; 

 se arhiveaza ca anexa la bonul  de consum, la compartimentul contabilitate. 

30. REFERAT DE NECESITATE 
PENTRU PROCURARI DE 
BUNURI SI PRESTARI DE 
SERVICII 

 serveste ca document de stabilire a legalitatii si necesitatii procurarii bunurilor 
solicitate si serviciilor prestate si se intocmeste intr-un singur exemplar; 

 se intocmeste de compartimentul care solicita procurarea bunurilor materiale, 
obiectelor de inventar, mijl. fixe, sau prestarea de servicii ; 

 circula de  la compartimentul care-l intocmeste la serviciul contabilitate pentru 
acordarea vizei CFP, la presedinte , la serviciul achizitii publice, la serviciul 
contabilitate  pentru intocmirea notei de comanda: 

 referatul se arhiveaza ca anexa  la factura fiscala, la serv. contabilitate. 

31. DISPOZITIE BUGETARA 
SI DISPOZITIE DE RETRAGERE 
CREDITE 

 serveste ca document pt. alimentarea conturilor ordonatorilor de credite; 
 se intocmeste in 3 ex. pe baza bugetului de venituri si cheltuieli a contului de 

executie; 
 circula la: la trezorerie ( ex.1); 
                       la beneficiar (ex. 2) 
                       la serv. sinteze si cheltuieli (ex. 3) 
- se arhiveaza la serviciul sinteza cheltuielilor. 

32. DECIZIE DE IMPUTARE  serveste ca document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele 
incadrate in munca; 

 document de inregistrare in evidenta contabila; se intocmeste in 2 ex. sau mai 
multe exemplare in functie de numarul persoanelor raspunzatoare pt. paguba 
produsa, pa baza actelor de constatare (procese verbale, referate); 

 se transmite la persoana raspunzatoare de paguba produsa, pt. semnarea de 
luare la cunostinta si de primire a deciziei de imputare, de catre serviciul juridic. 

33. PROCES VERBAL DE RECEPTIE  la terminarea lucrarilor  in baza caruia se consemneaza realizarea masurilor 
prevazute in documentatia de executie, terminarea lucrarilor din punct de 
vedere tehnic-constructiv ; 

 se intocmeste in 3 ex. din care 1 ex. la serviciul Contabilitate, 1 ex. la 
executant, 1 ex. la proiectant; 

 se arhiveaza la fiecare compartiment in parte; 
 sunt vizate de fiecare membru din comisia de receptie; 

34. PROCES VERBAL DE RECEPTIA 
FINALA  

 proces-verbal de receptie finala in baza caruia se consemneaza calitatea 
lucrarii, comportamentul acesteia in perioada de la terminarea ei si pana la 
expirarea duratei de garantie a lucrarii ; 

 constituie document justificativ utilizat in contabilitate in baza caruia se 
descarca contul de « Active fixe corporale in curs de executie » si se restituie 
garantia de buna executie constituita in cont bancar ; 

 se intocmeste in 3 ex. din care 1 ex. la Serviciul contabilitate, 1 ex. la executant, 
1 ex. la proiectant; 

 se arhiveaza la fiecare compartiment in parte; 
 sunt vizate de fiecare membru din comisia de receptie. 

35. SITUATIA FINANCIARA 
TRIMESTRIALA SI ANUALA  

 serveste ca mijloc de reflectare a unei imagini fidele, clare si complete a 
modului de administrare a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor 
obtinute la data intocmirii acestuia; 

 se compune din: bilant, contul de rezultat patrimonial, anexe la situatii 
financiare, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura 
activelor/capitol, contul de executie bugetara lunara ; 

 se intocmeste in 2 ex., trimestrial si anual; 
 Consiliul Judetean in calitate de ordonator de credite, depune la Directia 

Generala a Finantelor Publice Bacau 1 exemplar din bilantul contabil trimestrial 
si anual, potrivit normelor si la termenele stabilite de acestea; 

 1. ex. circula la Directia Generala a Finantelor Publice; 
 1 ex. se arhiveaza la Serviciul Evidenta cheltuielilor si sinteza bugetului. 

36. REGISTRUL- JURNAL  serveste ca document contabil obligatoriu de inregistrare cronologica si 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

sistematica a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale unitatii ; 
 fiecare operatiune economico financiara se va inregistra prin articole contabile, 

in mod cronologic, dupa data de intocmire sau de intrare a documentelor in 
unitate ; 

 numerotarea filelor registrelor se va face in ordine crescatoare, iar volumele se 
vor numerota in ordinea completarii lor ; 

 se editeaza lunar, iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor ; 
 va fi snuruit , parafat si inregistrat  in evidenta unitatii in luna urmatoare celei in 

care numarul de file este 100, sau anual, daca numarul filelor este sub 100, 
pentru un exercitiu finanaciar. 

 nu circula, fiind document de inregistrare contabila ; 
  se arhiveaza la compartimentul finanaciar contabil, impreuna cu documentele 

justificative care au stat la baza intocmirii lui. 

37. REGISTRUL – INVENTAR 
 
 

 serveste ca document contabil obligatoariu de inregistare a rezultatelor 
inventarierii elementelor de activ si de pasiv ; 

 se intocmeste intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, 
parafat si inregistrat in evidenta unitatii ; 

 se intocmeste la inceputul activitatii, la sfarsitul exercitiului financiar sau cu 
ocazia incetarii activitatii, pe baza datelor cuprinse in listele de inventariere si 
procesele – verbale de inventariere e elementelor de activ si pasiv, prin 
gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi. 

38. REGISTRUL CARTEA – MARE 
 
 

Serveste la :  
 stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice, la unitatile care 

aplica forma de inregistrare ’’pe jurnale’’ ; 
 verificarea inregistrarilor  contabile efectuate ; 
  intocmirea balantei de verificare ; 
Se intocmeste la sfarsitul lunii ( perioadei) astfel : 
  rulajul creditor se reporteaza din jurnalul contului respectiv, intr-o singura 

suma, fara desfasurarea pe conturi corespondente ; 
 sumele cu care a fost debitat contul respectiv in diverse jurnale se reporteaza 

din acele jurnale, obtinandu-se defalcarea rulajului debitor pe conturi 
corespondente ; 

 soldul debitor sau creditor al fiecarui cont se stabileste in functie de rulajele 
debitoare si creditoare ale contului respectiv , tinandu-se seama de soldul de la 
inceputul anului . 

 poate fi inlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni diverse. 

39. 
 
 

BON DE MISCARE A 
MIJLOACELOR FIXE  

 
Serveste ca : 
 document justificativ de predare primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de 

folosinta ale unitatii (serviciu, unitati subordonate);  
 document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la sectia sau 

subunitatea predatoare la cea primitoare ; 
 document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu 

mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate ; 
 se intocmeste in doua exemplare de catre persoana desemnata de 

compartimentul care dispune miscarea mijloacelor fixe ; 
Circula : 
 la persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii (ambele 

exemplare) ; 
 la compartimentul financiar - contabil pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix( 

exemplaril 1). 
Se arhiveaza : 
 la compartimentul financiar-contabil ( exemparul 1) 
 la sectia (subunitatea) predatoare ( exemplarul 2). 

40. NOTA DE RECEPTIE SI 
CONSTATARE DE DIFERENTE 

Serveste ca : 
 document pentru receptia bunurilor aprovizionate ; 
 document justificativ pentru incarcare in gestiune ; 
 act de proba in litigii cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la 

receptie ; 
 document justificativ de inregistrare in contabilitate ; 
 se intocmeste in doua exemplare, la locul de depozitare; 
Circula : 
 la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate( 

toate exemplarele) ; 
 la compartimentul financiar contabil, pentru intocmirea formelor privind 

reglementarea diferentelor constatate, precum si pentru inregistrarea in 
contabilitatea sintetica si analitica,atasate la documentele de livrare ( factura 
sau avizul de insotire a marfii) 

 la unitatea furnizoare ( exemp 2) si la unitatea de transport ( exempl 3), pentru 
comunicarea lipsurilor stabilite ; 

 se arhiveza la compartimentul financiar- contabil . 
 

41. DISPOZITIE DE PLATA -
INCASARE CATRE CASIERIE  

Serveste ca : 
 dispozitie pentru casierie, in vederea achitarii in numerar a unor sume, potrivit 

dispozitiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de delasare, 
precum si a diferentei de incasat de catre titularul de avans in cazul justificarii 
unor sume mai mari decat avansul primit ; 

 dispozitie pentru casierie, in vederea incasarii in numerar a unor sume care nu 
reprezinta venituri din activitatea de exploatare,potrivit  dispozitiilor legale ; 

 document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate, in 
cazul platilor in numerar efectuate fara alt document justificativ. 

Se intocmeste in 2 exemplare de compartimentul financiar-contabil : 
 in cazul utilizarii ca dispozitie de plata, cand nu exista alte documente prin care 



se dispune plata (ex. stat de salarii) ; 
 in cazul utilizarii ca dispozitie de plata a avansurilor pentru cheltuieli de 

deplasare, procurare de materiale ; 
 in cazul utilizarii ca dispozitie de incasare, cand nu exista alte documente prin 

care se dispune incasarea( avize de plata, somatii de plata). 
 se semneaza de intocmire la compartimentul financiar-contabil. 
Circula la : 
 persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza in 

cazurile prevazute de lege ; 
 la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective ; 
 la casierie, pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata, si se semneaza 

de casier – in cazul platilor se semneaza si de persoane care a primit suma ; 
 la compartimentul financiar contabil, anexa  la registrul de casa, pentru 

efectuarea inregistrarilor in contabilitate ; 
 se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de casa. 

42. REGISTRUL DE CASA Serveste ca : 
 document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate 

prin casieria unitatii pe baza actelor justificative ; 
 document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa ; 
 document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa. 
 se intocmeste in doua exemplare , zilnic de casierul unitatii sau de alta 

persoana imputernicita, pe baza actelor justificative de incasari si plati ; 
 se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor 

efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar –contabil 
desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate. 

 circula la compartimentul finaniar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor 
inscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea operatiunilor de 
casa ( exemplarul 2) - exemplarul 1 ramane la casier. 

 se arhiveaza la casierie (exemplarul 1), / la compartimentul financiar-contabil ( 
exemplarul 2). 

 

43. DECONT DE CHELTUIELI  Serveste ca : 
 document pentru decontare de catre titularul de avans a cheltuielilor  efectuate( 

in valuta si in lei), cu ocazia deplasarii in strainatate ; 
 document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de 

avans ; 
 document justificativ  de inregistrare in registrul de casa (valuta ) si in 

contabiliatete ; 
 se intocmeste intr-un exemplar de titularul de avans pentru cheltuielile efectuate 

pe intreaga perioada a deplasarii. 
Circula la : 
 la persoanele autorizate sa verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli, 

care semneaza de verificare ; 
 la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe 

plata diferentei in cazul in care, la decontarea sumelor primite pentru efecuare 
deplasarii, suma cheltuielilor efective depaseste avansul primit ; 

 la casieria unitatii pentru plata diferentei, caz in care titularul de avans 
semneaza pentru primirea diferentei respective, fara a se mai intocmi document 
distinct. 

 se arhiveaza la compartimetul financiar-contabil. 
 

44. EXTRAS DE CONT  serveste la comunicarea si solicitarea de la debitor a sumelor pretinse, ramase 
neachitate, provenite din relatii economico-financiare si ca instrument de 
conciliere prearbitrala. 

 se intocmeste in trei exemplare, de compartimentul financiar-contabil al unitatii 
beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analitica ; 

Circula la : 
 conducatorul compartimentului financiar-contabil si la conducatorul unitatii 

emitente, pentru semnare (toate exemplarele) ; 
 la unitatea debitoare ( exemplarele 1 si 2), care restituie unitatii emitente 

exemplarul 2 semnat pe verso de conducatorul unitatii si conducatorul 
compartimentului financiar- contabil, pentru confirmarea debitului ; 

Se arhiveaza : 
 la compartimentul financiar-contabil al unitatii emitente ( exemplarul 3, precum 

si exemplarul 2, dupa primirea confirmarii ; 
 la compartimentul financiar-contabil al unitatii debitoare ( exemplarul 1). 
 

45. BALANTA DE VERIFICARE (cu 
patru egalitati/ 5/6)/BALANTA 
ANALITICA A STOCURILOR 

Serveste : 
 la verificarea exactitatii inregistrarilor ; 
 la controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica ; 
 la intocmirea situatiilor financiare ; 
 se intocmeste intr-un singur exemplar, lunar ; 
 nu circula fiind document de sinteza ; 
 se arhiveaza  la compartimentul financiar-contabil . 
 
 
 
 

46. ANGAJAMENT DE PLATA Serveste ca : 
 angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii ; 
 titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor ; 
 titlu pentru execuatrea silita, in caz de nerespectare a angajamentului ; 
 se intocmeste intr-un exemplar, de persoana care isi ia angajamentul in 



conditiile in care exista documente din care rezulta pagube sau alte obligatii de 
plata( proces-verbal de control, proces–verbal al comisiei de inventariere) ; 

 circula la persoana in fata careia s-a luat angajamentul (organ de control, 
juristconsult) pentru semnare. 

 se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. 
 

 
 
 
 

            PRIMAR,    
                                                                              
            Bernadin Tamaș                     Întocmit, 
          Consilier superior, 
                     Buculei Cristina - Elena                                               
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                                                                                                          ANEXA nr.3 
                                                                                                 La Dispoziţia nr. 119  din 15.05.2020 

 
 

 
 
 

LISTA CU SPECIMENELE DE SEMNĂTURI  
ALE PERSOANELOR DESEMNATE SĂ  EXERCITE CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
FUNCŢIA 

CALITATEA SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ 

0 1 2 3 

1 BUCULEI CRISTINA – ELENA  CONSILIER SUPERIOR  

2 ȚÎMPU DORINA CONSILIER PRINCIPAL  

 
 
 
 

 

PRIMAR,    

                                                                              

            Bernadin Tamaș              Întocmit, 

          Consilier superior, 

                  Buculei Cristina - Elena                                               
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Anexa nr. 4  

                                                                                             La Dispoziția nr.119  din 15.05.2020 

 

REGISTRUL 

privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv 

 

          

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

operațiunii, 

nr./data 

emiterii 

Conținutul 

operațiunii 

Compartimentul 

emitent al 

operațiunii 

Data 

prezentării 

la viză a 

operațiunii 

Valoarea 

operațiunii 

pentru 

care s-a 

acordat 

viza - lei - 

Valoarea 

operațiunii 

pentru 

care s-a 

refuzat 

viza 

Data restituirii 

operațiunii/ numele și 

prenumele/semnătura 

Observații 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

          

 

 

            PRIMAR,    
                                                                              
            Bernadin Tamaș                     Întocmit, 
          Consilier superior, 
                     Buculei Cristina - Elena                                               
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https://lege5.ro/Gratuit/ha4tsnjrhe/normele-metodologice-generale-referitoare-la-exercitarea-controlului-financiar-preventiv-din-11072014?pid=87369846#p-87369846
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                                Anexa nr.5  
        la Dispozitia nr.119 din 15.05.2020 

 
 

 
4.1. LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A CERERII PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenta actelor justificative 

1.1. Nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite       

1.2. Solicitarile ordonatorilor secundari si/sau tertiari, dupa caz, pentru repartizarea de credite bugetare                                    

1.3. Situatia creditelor bugetare deschise anterior si neutilizate 

1.4. Bugetul aprobat cu rectificările ulterioare      
                                     

2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale dupa caz, pentru:                                           

2.1. Actele justificative de la pct.1. 

2.2. Cererea pentru deschiderea de credite bugetare 

3. Incadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite in:   

3.1. Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni si detaliate conform clasificatiei bugetare                                            

3.2. Nivelul prevazut in actul normativ de aprobare a actiunii (unde este cazul)                                                                 

4. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, avand in vedere:                                  

4.1. Creditele deschise anterior si neutilizate                           

4.2. Ca intreaga suma sa fie utilizata pana la finele perioadei pentru care se solicita deschiderea                                         

4.3. Suma rămasă de deschis rezultată din diferenţa plan – deschideri de credite ulterioare 

5 Completarea corecta a cererii pentru deschiderea de credite cu privire la: 

5.1. Beneficiarul deschiderii de credite                                  

5.2. Conturile de trezorerie                                              

5.3. Suma pentru care se cere deschiderea de credite                      

5.4. Corespondenta dintre suma solicitata si detalierea de pe verso-ul formularului      

5.5. Celelalte rubrici prevazute de formular                              

 
 
4.2. LISTA DE VERIFICARE (CHECK- LIST) A DISPOZITIEI BUGETARE (ORDINULUI DE PLATĂ) PENTRU 
REPARTIZAREA (ALIMENTAREA) CREDITELOR BUGETARE 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

1. Existenta actelor justificative 

1.1. Solicitarea ordonatorului secundar sau tertiar, dupa caz             

1.2. Fundamentarea repartizarii de credite pentru bugetul propriu, in cazul ordonatorului principal   

1.3. Cererea de deschidere de credite 

1.4. Bugetul aprobat cu rectificările ulterioare                                                   

2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale dupa caz, pentru:                                                      

2.1. Actele justificative de la pct. 1.                                   

2.2. Dispozitia bugetara pentru repartizarea creditelor bugetare        

3. Incadrarea sumei prevazuta pentru repartizare, in:                     

3.1. Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni si defalcate conform clasificatiei bugetare                                  

3.2. Cererea de deschidere de credite                                     

3.3. Nivelul dispozitiei bugetare de retragere (cand este cazul)          

3.4. Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare              

4. Completarea corecta a dispozitiei bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare cu privire la:                                          

4.1. Beneficiarul creditelor repartizate                                  

4.2. Conturile de trezorerie   IBAN                                           

4.3. Suma repartizata                                                     

4.4. Corespondenta dintre suma repartizata si detalierea de pe verso-ul formularului     

4.5. Celelalte rubrici prevazute de formular                              

 
 
 

 
 

 
 



4.3. LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)  A VIRARII DE CREDITE BUGETARE INTRE SUBDIVIZIUNILE 
CLASIFICAŢIEI BUGETARE  ÎN CADRUL ACELUIAŞI CAPITOL ŞI DE LA UN CAPITOL LA ALTUL AL 
CLASIFICAŢIEI BUGETARE 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

1. Existenta actelor justificative 

1.1. Nota de fundamentare privind efectuarea virarilor de credite bugetare intre capitole ale clasificatiei bugetare                         

1.2. Bugetul aprobat                                                     

2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale dupa caz, pentru:                                                      

2.1. Actele justificative de la pct. 1.                                   

2.2. Documentul privind virarile de credite bugetare intre capitole ale clasificatiei bugetare                                                 

3. Incadrarea sumelor prevazute a se vira intre capitole in:              

3.1. Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni si detaliate conform clasificatiei bugetare                                            

3.2. Nivelurile rezultate din nota de fundamentare                        

4. Propunerea de virare sa:                                               

4.1. Nu contravina Legii privind finantele publice, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare                              

4.2. Fie in concordanta cu obligatiile ce decurg din actiuni si sarcini noi sau reprogramate  

4.3. Asigure respectarea angajamentelor anterioare                        

4.4. Sa fie sustinuta de justificari, detalieri si necesitati privind executia pana la finele anului bugetar la capitolele 
respective           

4.5. Fie efectuata dupa inceperea trimestrului al III-lea                 

 
 
4.4. LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A DISPOZIŢIEI BUGETARE DE RETRAGERE  A  CREDITELOR 
BUGETARE 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

1. Existenta actelor justificative 

1.1.  Notă de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare 

1.2.  Bugetul aprobat cu rectificările ulterioare 

1.3.  Contul de execuţie al cheltuielilor bugetare 

2.  Existenţa creditelor bugetare deschise şi neutilizate 

2.1. - dacă retragerea de credite bugetare este temeinic justificată 

2.2. - încadrarea operaţiunii de retragere în termenul legal. 

 
 

4.5. LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A CONTRACTULUI / COMENZII DE ACHIZITII PUBLICE 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

1. Existenta actelor justificative 

1.1. Programul anual al achizitiilor publice 

1.2. Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achizitie       

1.3. Anuntul/invitatia de participare la procedura 

1.4. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei 

1.5. Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere 

1.6. Ofertele 

1.7. Documentul de aprobare a hotararii comisiei de evaluare/negociere    

1.8. Comunicarile catre ofertanti a rezultatului aplicarii procedurii     

1.9. Documentul privind solutionarea contestatiilor 

1.10. Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii (in cazul investitiilor)   

1.11. Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor (in cazul 
investitiilor)         

1.12. Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr.1792/2002 

2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale dupa caz, pentru: 

2.1. Actele justificative de la pct. 1.                                   

2.2. Proiectul de contract/comanda                                        

3. Incadrarea valorii contractului/comenzii in:                           

3.1. Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz           

3.2. Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului castigator 

4. Contractul:                                                            

4.1. Sa fie cuprins in programul anual al achizitiilor publice            

4.2. Sa prevada calitatea si cantitatea produselor contractate, conform actelor justificative  

4.3. Sa prevada constituirea garantiei de buna executie                   

4.4. Sa prevada acordarea de avansuri cu respectarea legii 

4.5. Sa prevada actualizarea pretului cu respectarea legii                

4.6. Sa fie incheiat in perioada de valabilitate a ofertei                

4.7. Sa cuprinda datele de identificare a partilor contractante           

 



4.6.LISTA DE VERIFICARE (CHECK – LIST) A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZITII PUBLICE FINANTATE 
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN CREDITE EXTERNE RAMBURSABILE SI/SAU FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

1. Existenta actelor justificative 

1.1. Programul anual al achizitiilor publice                              

1.2. Acordul/comanda de finantare externa                                 

1.3. Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achizitie       

1.4. Anuntul/invitatia de participare la procedura                        

1.5. Documentele pentru elaborarea si prezentarea ofertei                 

1.6. Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere                

1.7. Ofertele    

1.8. Documentul de aprobare a hotararii comisiei de evaluare/negociere    

1.9. Comunicarile catre ofertanti a rezultatului aplicarii procedurii     

1.10. Documentul privind solutionarea contestatiilor                       

1.11. Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii (in cazul investitiilor)                                   

1.12. Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor (in cazul 
investitiilor)         

1.13. Anexele 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002                                                                     

2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale dupa caz, pentru:                                                      

2.1. Actele justificative de la pct. 1.                                   

2.2. Proiectul de contract/comanda                                        

3. Incadrarea valorii contractului/comenzii in:                           

3.1. Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz           

3.2. Nivelul angajamentului bugetar                                       

3.3. Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului            

3.4. Nivelul prevazut in actul normativ care a aprobat imprumutul         

4. Contractul:                                                            

4.1. Sa fie in programul anual al achizitiilor publice                    

4.2. Sa prevada calitatea si cantitatea produselor contractate, conform actelor justificative                                                  

4.3. Sa prevada constituirea garantiei de buna executie                   

4.4. Sa prevada acordarea de avansuri cu respectarea legii                

4.5. Sa prevada actualizarea pretului cu respectarea legii                

4.6. Sa fie incheiat in perioada de valabilitate a ofertei                

4.7. Sa cuprinda datele de identificare a partilor contractante           

4.8. Sa se incadreze din punct de vedere al obiectului in categoria cheltuielilor considerate eligibile, conform cu 
acordul/comanda de finantare externa si cu regulile fiecarui organism finantator                  

 
 

 
4.7. LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA 
ACTIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTARI CU CARACTER CULTURAL - STIINTIFIC 
SAU A ALTOR ACTIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE 
CHELTUIELI 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

1. Existenta actelor justificative 

1.1. Nota de fundamentare a actiunii de protocol a manifestarii sau a actiunii cu caracter specific, dupa caz                                   

1.2. Documente transmise de parteneri cu privire la participarea la actiune   
    

2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale dupa caz, pentru:                                                      

2.1. Actele justificative de la pct. 1.                                   

2.2. Actul intern de decizie, inclusiv devizul                            

3. Incadrarea valorii devizului in:                                       

3.1. Nivelul creditelor bugetare                                          

3.2. Nivelul angajamentului bugetar                                       

3.3. Limitele prevazute de normele legale                                 

3.4. Nivelul prevazut de actul normativ de aprobare a actiunii (unde este cazul)                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.8. LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA IN 
STRAINATATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

1. Existenta actelor justificative  

1.1. Nota de fundamentare a deplasarii in strainatate şi a cheltuielilor estimate aferente deplasării                    

1.2. Invitatii, comunicari, alte documente de la partenerul extern        

2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale dupa caz, pentru:                                                      

2.1. Actele justificative de la pct. 1.                                   

2.2. Actul intern de decizie (referat, dispoziţie)                       

2.3. Stabilirea corectă a valorii devizului 

3. Incadrarea valorii devizului in:                                       

3.1. Nivelul creditelor bugetare                                          

3.2. Nivelul angajamentelor bugetare                                      

3.3. Baremurile prevazute de normele legale                               

 
 
4.9. LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A ORDONANTARILOR DE PLATA PENTRU SUBVENTII, 
TRANSFERURI, PRIME SAU ALTE PLĂTI DIN FONDURI PUBLICE ACORDATE AGENTILOR ECONOMICI SAU 
ALTOR BENEFICIARI LEGALI 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

1. Existenta actelor justificative 

1.1. Angajamentul bugetar  

1.2. Nota de fundamentare                                                 

1.3. Documentatia specifica, conform actului normativ care reglementeaza domeniul 

2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale dupa caz, pentru:                                                      

2.1. Actele justificative de la pct. 1.                                   

2.2. Ordonantarea de plata                                      

3. Stabilirea corecta a sumei propusa pentru plata                        

4. Incadrarea sumei propusa pentru plata in:                              

4.1. Nivelul angajamentului bugetar                                       

4.2. Nivelul angajamentului legal                                         

4.3. Nivelul sumei datorate rezultat in urma operatiunii de lichidare 

4.4. Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil, dupa caz                                                   

5. Corespondenta datelor din ordonanta de plata cu cele din actele justificative pentru:                                                        

5.1. Natura platii                                                        

5.2. Beneficiarul sumei                                                   

5.3. Banca beneficiarului sumei                                           

 
 

4.10. LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A ORDONANTARII DE PLATA A SALARIILOR, A ALTOR 
DREPTURI SALARIALE ACORDATE  PERSONALULUI, PRECUM SI A ALTOR OBLIGATII FISCALE AFERENTE 
ACESTORA 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

1. Existenta actelor justificative 

1.1. Centralizatorul lunar al statelor de salarii                         

1.2. Situatia privind repartizarea pe trimestre a cheltuielilor de personal    

1.3. Statul de functii                                                    

1.4. Bugetul aprobat                                                      

2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale dupa caz, pentru:                                                      

2.1. Actele justificative de la pct. 1.                                   

2.2. Ordonantarea de plata                                     

3. Incadrarea sumei propusa la plata in:                                  

3.1. Nivelul angajamentului bugetar                                       

3.2. Valoarea cheltuielilor lichidate                                     

3.3. Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil, dupa caz                                                   

4. Incadrarea numarului de personal din statul de salarii in:             

4.1. Numarul maxim de personal stabilit prin buget                        

4.2. Numarul rezultat din statul de functii                            

5. Corespondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din actele justificative pentru:                                                     

5.1. Tipul platii                                                         

5.2. Beneficiarul sumei                                                   

5.3. Banca beneficiarului sumei                                           

4.11. LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A PLATI DOBANZILOR SI COMISIOANELOR  AFERENTE 
IMPRUMUTURILOR CONTRACTATE 



 

Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

1 Existenta documentelor justificative 

1.1.  Hotărârea de aprobare a contractării    împrumutului 

1.2. Bugetul aprobat 

1.3. Graficul de rambursare 

2 Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale după caz, pentru:                                                      

 - actele justificative de la pct 1; 

 - cererea pentru deschiderea de credite bugetare; 

 - ordonanţarea la plată. 

3 Stabilirea  corectă a sumei propuse pentru plată  

4 Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative, pentru : 

4.1. Natura plăţii 

4.2.  Beneficiarul sumei 

4.3. Banca beneficiarului sumei                                           

 
4.12. LISTA  DE  VERIFICARE  (CHECK - LIST) A  CONTRACTELOR  PRIVIND IMPRUMUTURILE  PENTRU  
INVESTITII  PUBLICE 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

0 1 

1. Existenta actelor justificative                                        

1.1  Referat de necesitate pentru contractarea imprumutului bancar  

1.2. Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achizitie      

1.3. Anuntul/invitatia de participare la procedura 

1.4. Documentatia de atribuire                 

1.5. Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere                

1.6. Ofertele depuse de participanti  

1.7. Raportul procedurii    

1.8. Comunicarile catre ofertanti a rezultatului aplicarii procedurii     

1.9 Documentul privind solutionarea contestatiilor 

1.10. Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii                                                          

1.11. Hotararea pentru aprobarea contractului imprumutului   

2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale dupa caz, pentru:                                                      

2.1. Actele justificative de la pct. 1. 

2.2. Proiectul de contract                                                

2.3. Acordcul comisie de autorizare a contractarii sau garantarii imprumutului  

3. Incadrarea valorii contractului in:                                  

3.1. Nivelul creditelor bugetare  

4. Contractul:                                                            

4.1. Valoarea imprumutului, dobanzile si comisioanele aferente 

4.2. Respectarea prevederilor din ofertă 

4.3. Sa fie incheiat in perioada de valabilitate a ofertei 

4.4. Sa cuprinda datele de identificare a partilor contractante 

 
4.13. LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A RAMBURSARII CREDITELOR CONTRACTATE  
 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

1 Existenta documentelor justificative 

1.1.  Hotărârea de aprobare a contractării    împrumutului 

1.2. Bugetul aprobat 

2 Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale după caz, pentru:                                                      

2.1. Actele justificative de la pct 1; 

2.2. Ordonanţarea la plată. 

3 Stabilirea  corectă a sumei propuse pentru plată  

4 Încadrarea sumei propuse în: 

4.1.  Nivelul angajamentului bugetar; 

4.2. Nivelul dobânzilor şi comisioanelor din ofertă; 

4.3. Creditele bugetare deschise. 

5 Corespondenţa datelor din ordonanţa de plată cu cele din actele justificative, pentru : 

5.1. Natura plăţii 

5.2.  Beneficiarul sumei 

 
 
 

 
4.14. LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A ORDONANŢĂRII DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE 
PRODUSE 



 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

1 Existenta actelor justificative   

1.1. Angajamentul bugetar global/individual 

1.2. Contractul/comanda (sau alta forma de angajament juridic)            

1.3. Factura fiscala (cod 14.4.10), factura (cod 14.4.10/a A) sau alte tipuri de facturi, aprobate conform prevederilor 
legale 

1.4. Procesul verbal de receptie (cod 14.4.2.5), sau Nota de receptie si constatare de diferente(cod 14.3.1A) 

2 Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale 
dupa caz, pentru:                                                      

2.1. Actele justificative de la pct. 1. 

2.2. Ordonantare de plata 

3 Stabilirea corecta a sumei propusa pentru plata 

4 Incadrarea sumei propusa pentru plata în: 

4.1. Nivelul angajamentului bugetar 

4.2. Nivelul angajamentului legal   

4.3. Valoarea cheltuielilor lichidate                                     

4.4. Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de  disponibil, dupa caz                                                   

5 Corespondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din actele    justificative pentru:                                                  

5.1. Natura cheltuielii 

5.2. Numarul si data emiterii facturii 

5.3. Beneficiarul sumei 

5.3. Banca beneficiarului 

6 Corespondenta dintre continutul actelor justificative în ceea ce  priveste: 

6.1. Cantitatea de produse receptionate 

6.2. Calitatea produselor receptionate 

6.3. Pretul unitar al produselor receptionate 

6.4. Termenele de livrare 

6.5. Modalitatile de plata 

 
 
4.15. LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST) A ORDONANŢĂRII DE PLATA A AVANSURILOR (IN LEI) 
ACORDATE UNOR TERŢE PERSOANE JURIDICE IN CADRUL CONTRACTELOR INCHEIATE 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

1 Existenta actelor justificative 

1.1. Angajamentul bugetar global/individual   

1.2.  Nota de fundamentare 

1.3.  Contractul de furnizare/servicii/lucrari 

1.4. Solicitarea de acordare a avansului     

1.5.  Documentul prin care se constituie garantia legala 

2 Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale  dupa caz, pentru: 

2.1.  Actele justificative de la pct. 1. 

2.2.  Ordonantarea de plata a avansului 

3  Stabilirea corecta a sumei prevazuta pentru plata 

4 Incadrarea sumei propusa pentru plata în: 

4.1.  Nivelul angajamentului bugetar 

4.2.  Nivelul angajamentului legal 

4.3.  Disponibilul din cont 

5 Corespondenta datelor din ordonantarea de plata a avansului cu cele din actele justificative pentru:                                       

5.1.  Natura platii 

5.2.  Beneficiarul sumei                                                   

5.3.  Banca beneficiarului sumei   

 
 

            PRIMAR,    
                                                                              
            Bernadin Tamaș                     Întocmit, 
          Consilier superior, 
                     Buculei Cristina - Elena                                                
 
 
 
 


