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D I S P O Z I T I A NR. 101/ 2017
privind organizarea şi exercitarea controlului financiar
preventiv propriu în cadrul Primăriei comunei Densuş
Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul întocmit în acest sens nr. 54/101 din
28.07.2017;
În temeiul prevederilor art. 4, alin. (1) din Ordonanța Guvernului
nr. 119/ 1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar
preventiv, republicată cu modificările si completările ulterioare, a literei
B, punctul 4, subpunctul 4.1, subpunctul 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
finnaciar preventiv propriu, republicat ;
În conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 273 / 2006
privind Finanţele publice
locale cu modificările si completările
ulterioare, ale art. 15 din Legea – cadru privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, nr. 153/2017;
În temeiul dispozitiilor art. 63 alin. 1, lit. e şi art. 68 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și
completările ulteriorioare,
D I S P U N E:
Art.1.- Se organizează controlul financiar preventiv propriu
în cadrul Primăriei comunei Densuş.
Art.2.- Doamna ALB SIMONA MARIA, este desemnată să
exercite controlul financiar preventiv in cadrul Primăriei comunei
Densuş.
Art.3. Controlul financiar preventiv se va exercita asupra
tuturor operaţiunilor care afectează fondurile şi/sau patrimoniul public, în
conformitate cu cadrul general al operaţiunilor supuse controlului
financiar preventiv, conform anexei care face parte integranta din
prezenta, potrivit activităţii şi specificului unităţii, prin:
a) respectarea tuturor prevederilor legale care sunt aplicabile,
în vigoare la data efectuarii operaţiunilor;
b) îndeplinirea sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor
procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni
din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de regularitate);

c) încadrarea în limitele şi destinaţia creditelor bugetare
şi/sau de angajament după caz (controlul bugetar);
Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe
baza actelor si/sau documentelor justificative certificate în privinţa
realităţii, regularităţii şi legalităţii de către conducătorul compartimentelor
de specialitate emitente.
Se va respecta prevederea art.6 din Normele Metodologice
Generale, cu privire la refuzul de viză al controlului financiar preventiv.
Art.4. Viza de control financiar preventiv se exercită prin
semnătura persoanei desemnate la art.2, prin aplicarea sigiliului personal.
Art.5. Soluţionarea contestaţiilor este de competenţa
ordonatorului de credite.
(2)Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile
calendaristice de la data comunicării actului administrativ, la sediul
ordonatorului de credite.
(3)Ordonatorul de credite soluţionează contestaţiile în
termen de 30 de zile calendaristice.
(4)Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana
nemulţumită se poate adresa Tribunalului Hunedoara, Sectia contencios
administrativ, în termen de 30 de zile calendaristice de la data
comunicării soluţionării contestaţiei.
Art.6. Prezenta dispoziţie abrogă Dispoziţia nr. 14/2016,
emisă de primarul comunei Densuş.
Art.7. Prezenta dispoziţie se comunică doamnei Alb Simona,
Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara și compartimentului financiar
contabil din cadrul Primariei comunei Densuş.
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