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din 26.11.2019 
 

DISPOZIȚIE nr.264 

privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 
Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.25689/24.11.2020, întocmit de Elena-Maria FODOR, Economic; 
▪ Dispoziția Primarului nr. 206/08.08.2019 pentru aprobarea Cadrului operațiunilor supuse controlului 

financiar preventiv propriu, listelor de verificare și listei cu specimenele de semnături; 
▪ Dispoziția Primarului comunei Bod nr. 265/28.10.2019 privind încetarea raportului de serviciu al 

dnei Grațiela-Laura PARASCHIV, Inspector, clasa I, Compartimentul Investiții din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Bod; 

▪ Dispoziția Primarului comunei Bod nr. 266/28.10.2019 privind desemnarea persoanei responsabile 
cu exercitarea controlului financiar preventiv; 

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

▪ Prevederile art. 9, alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și 
controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Prevederile lit. B, pct. 4.2 din Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, 
cu modificările și completările ulterioare.  

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 
 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se aprobă  următoarele anexe privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu 
după cum urmează: 

▪ Anexa 1- Tabelul nominal cu persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv 
propriu; 

▪ Anexa 2- Cadrul general al Operațiunilor Supuse Controlului Financiar Preventiv Propriu; 
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▪ Anexa 3- Lista de verificare pe tipuri de operațiuni supuse Controlului Financiar Preventiv Propriu;  

 
▪ Anexa 4- Lista specimenelor de semnătură a persoanelor implicate în activitatea specifică 

Controlului Financiar Preventiv propriu;  
▪ Anexa 5- Lista privind limitele de competență ale persoanelor desemnate să exercite Controlul 

Financiar Preventiv Propriu. 
Cele cinci Anexe fac parte integrantă din prezenta dispoziție. 
Art.2 Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice altă dispoziție ce reglementează 

organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se desemnează persoanele menționate în Anexa 4 din 
prezenta dispoziție și Compartimentul Resurse Umane. 
 
 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


