
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) – alin.(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 Timpu 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 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                                                                                                         
       Aviz pentru  legalitate, 

Secretar general comună, 
                                                                                       Cristina Sandu  
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