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DISPOZITIA Nr.224
Din 06.12.2011
privind completarea Dispoziţiei primarului nr.88/2008 privind desemnarea
persoanei din cadrul serviciului contabilitate a Primăriei Copăcel, care va îndeplini
şi exercita viza de control financiar preventiv
cu norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului finaciar
preventiv propriu
Văzând referatul întocmit de secretarul comunei sub nr.3818/06.12.2011
Ţinând cont de:
- prevederile art.23 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările
ulterioare;
- prevederile art.6-10 din Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi
controlul financiar preventiv, republicată,
- prevederile art.24 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;
- partea A, B, precum şi Anexa 1 din Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.522/2003
privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv, cu modificările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale,
cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.63, alin.(4), lit.a) şi art. 68 alin.(1) din Legea
nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale,
PRIMARUL COMUNEI COPĂCEL
D I S P U N E:
Art.I La art.1 din Dispoziţia primarului cu nr.88/2008 privind desemnarea persoanei din
cadrul serviciului contabilitate a Primăriei Copăcel, care va îndeplini şi exercita viza de
control financiar preventiv, se vor introduce două noi articole, articolele 11 şi 12, cu
următorul cuprins :
Art.11 - Cadrul general al proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv
propriu, termenele de acordare a vizei, delimitarea proiectelor de operaţiuni pentru care
se acordă viza de control financiar preventiv propriu, sunt prevăzute în anexa nr.1 care
face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.12 - Persoana în drept să exercite controlul finanaciar preventiv propriu răspunde,
potrivit legii, în raport de culpa ei, pentru legalitate, regularitate şi încadrarea în limitele
angajamentelor bugetare aprobate, în privinţa operaţiunilor pentru care a acordat viza de
control financiar preventiv propriu.
Art.II Celelalte prevederi ale Dispoziţiei invocate rămân în vigoare.
Art.III Prezenta dispoziţie se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- D.G.F.P.Bihor
- D-na Bodiu Florica
- dosar profesional
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