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D I S P O Z I Ţ I A  NR.  85 

 
Privind:   desemnarea doamnei Curea Elena din cadrul Primăriei 

Roșiile pentru exercitarea controlului financiar 
preventiv în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu 
Apă și Canalizare Roșiile 

 
 
        Primarul comunei Rosiile , județul Vâlcea –Constantin Dumitru; 

Având în vedere referatul nr. 807 / 05.03.2021 al secretarului general al 
UAT Roșiile, județul Vâlcea, în baza Cererii nr. 37/05.03.2021 a Șef SPAC Roșiile 
Pătru Silvia, cu acordul primarului comunei Roșiile se propune desemnarea unei 
persone din cadrul Primăriei Roșiile care să întrunească condițiile legale pentru 
exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Serviciului Public 
de Alimentare cu Apă și Canalizare Roșiile, având gestiune directă și 
personalitate juridică în subordinea Consiliului local înființat prin HCL Roșiile 
nr. 10/2018, motivat de faptul că serviciul nu dispune de personal care să 
exercite CFP, ceea ce ar duce la blocarea întregii activități a serviciului; 

Având in vedere prevederile O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi 
controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de 
norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control 
financiar preventiv propriu (republicare 1), art. 2 ct. 23, 43-44, art. 24 alin. (1) – 
alin. (3) s.a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; art. 15 din L. 153/2017 - legea cadru 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

 În temeiul art. art. 155 alin (5) lit c), e), art. 196 alin. (1) lit. b din OUG 
nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, emit următoarea: 

 
 

D I S P O Z I Ț I E : 
 

Art. 1. Începand cu data prezentei, doamna Curea Elena, având funcția 
contractuală de execuție de Referent IA, studii superioare în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Roșiile este desemnată să exercite controlul 
financiar peventiv în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și 
Canalizare Roșiile având personalitate juridică aflat în subordinea Consiliului 
local Roșiile, având competențe și atribuții la care se referă următoarele proiecte 
de operațiuni  supuse controlului financiar preventiv propriu, ce vizează:  
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- angajamentele legale si angajamentele bugetare; 
- deschiderea si repartizarea de credite bugetare; 
- modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei 

bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite; 
- ordonantarea cheltuielilor; 
- constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si stabilirii 

titlurilor de incasare; 
- concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public 

al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale; 
- vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri 

apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor 
administrativ-teritoriale; 

- alte categorii de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului finantelor 
publice. 

Art. 2. (1). Viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura 
persoanei împuternicite în acest sens, precum și prin aplicarea sigiliului cu care 
este investită. 

(2). Persoana ce execrcită controlul financiar preventiv răspunde de 
legalitatea și eficiența operațiunilor cuprinse în documentele prezentate la viză și 
informează periodic prmarul asupra deficiențelor privind întocmirea și prezentarea 
acestor documente. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se împuterniceşte 
primarul comunei Roşiile, Șef SPAC Roșiile ca ordonator principal de credite 
având în vedere și prevederile art. 15 din L. nr. 153/2017 și personalul desemnat 
în prezenta, care beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. 
 Art. 4. Această dispoziție se va comunică  Instituției Prefectului – județul 
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, SPAC Roșiile, doamnei 
Curea Elena și va fi adusă la cunoștință publică prin internediul secretarului 
general UAT Roșiile, județul Vâlcea. 
 

Roşiile, 05.03.2021 
 

               PRIMAR,                           Contrasemnează pentru legalitate,  
           CONSTANTIN DUMITRU                    Secretar general UAT Roșiile,  
              AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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