
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 

 

DISPOZIȚIE 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

Primăriei comunei Gioseni, judeţul Bacău precum şi organizarea, 

evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

 

Primarul comunei Gioseni, județul Bacău  
Având in vedere: 
- Referatul nr.CO/186 din  14.05.2020, întocmit de Biroul contabilitate; 

 - prevederile 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 completările ulterioare;Normele metodologice generale  privind angajarea, 

lichidarea,ordonantarea şi plata cheltuielilor efectuate din bugetul comunei Gioseni, 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; 

Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale  Ordinului 

Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului 

Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, 

cuprinzând standardele de control intem/managerial la entităţile publice si pentru dezvoltarea sistemelor 

de control intern/managerial, republicat; 

 În temeiul  art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

DISPUN: 

 
Art.1 Se aprobă normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor efectuate din bugetul comunei Gioseni , conform anexei nr. 1, parte integranta a prezentei 
dispoziţii. 

Art.2 Se desemneza persoanele  pentru efectuarea operaţiunilor privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate din bugetul comunei, precum şi atribuţiile acestora , conform  
anexei  nr.2,  parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

Art.3 Se aprobă cadrul de organizare, evidenţa şi raportare a angajamentelor bugetare şi legale 
pentru operaţiunile efectuate în cadrul primăriei comunei Gioseni, conform anexelor  nr.3 - 11 ,  părți 
integrante a prezentei dispoziţii. 

Art.4 De la data emiterii prezentei dispozitii, Dispoziția primarului nr. 83 din 23.03.2020 se abrogă.  
Art.5 Prezenta dispoziţie va fi comunicata Instituţiei Prefectului și  persoanelor precizate în anexe, 

care au obligaţia aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii . 
 

PRIMAR,   

TAMAȘ BERNADIN                                                                                                         
       Contrasemneaza pentru  legalitate, 
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                                                                                                               Cristina Sandu  
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