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COMUNA DANICEI 

- PRIMAR - 

 

 

 

DISPOZITIA NR. 90 

Privitor la: exercitarea activitatii de controlul financiar preventiv propriu 

 

 

 Pirneci Dumitru, primarul comunei Danicei, judetul Valcea, 

 

Avand in vedere: 

-prevederile Ordonantei nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul 

financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile Ordinului nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive si a codului specific de 

norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar 

preventiv, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-prevederile art. 23 si art. 24 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, privind finantele 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art. 23 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art. 15 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. c) si e) alin. (4) lit. c) alin. (5) lit. e)  si 

art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea 

 

DISPOZITIE: 

 

Art.1. Incepand cu data de 13.08.2021 se desemneaza doamna Preda Elena-Liana 

- consilier, gradul I, gradatia 2 in cadrul cabinetului primarului comunei Danicei, judetul 

Valcea sa exercite controlul financiar preventiv propriu.  

Art.2. In concediile si in lipsa doamnei Preda Elena-Liana controlul financiar 

preventiv propriu va fi exercitat de catre doamna Dicu Elena, inspector grad professional 

superior in cadrul Compartimentului de asistenta sociala. 

Art.3. Controlul financiar - preventiv propriu se va face cu respectarea 

prevederilor Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara 

activitatea de control financiar propriu aprobata prin O.M.F.P. nr. 923/2014 privind 

controlul intern si controlul financiar preventive, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Art.4.Pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu doamna Preda 

Elena-Liana - consilier, gradul I, gradatia 2 in cadrul cabinetului primarului comunei 

Danicei, judetul Valcea va beneficia de un spor de complexitatea muncii de 10% aplicat 

la salariul de baza. 



Art.5. Incepand cu data prezentei, orice alta dispozitie contrara isi inceteaza 

aplicabilitatea. 

Art.6. Prezenta dispoziție poate fi contestată de persoana interesată, conform 

prevederilor legale in vigoare, in 30 de zile de la data comunicării. 

Art.7. Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului, judetul Valcea, 

Compartimentului Contabilitate si persoanelor nominalizate in prezenta dispozitie. 

 

 

              PRIMAR                                Contrasemneaza pentru legalitate, 

           PIRNECI DUMITRU                  Secretar general al comunei delegat, 

                                                        Voiman Ionut Narcis 

 

 

 

                       

 

DANICEI: 13.08.2021 

                       

                       

                       

 

 

 

 

  

   

                       

                       

                       

                       

 

 

 

                                    

                      

                    

                  

                   

            


