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D I S P O Z I Ţ I A nr. 129 din 21.10.2022 
 

privind aprobarea normelor proprii, documentelor, circuitul acestora și desemnarea 
persoanelor împuternicite să efectueze operațiuni legate de angajarea, lichidarea, 
ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale 
 
           Primarul comunei Calafindesti, FRINCU Adrian, 
           Având în vedere: 

− Referatului de specialitate al șefului biroului financiar contabil impozite și taxe înregistrat sub nr. 6236 din 
21.10.2022; 

−  prevederile art. 2, art. 4-6, art. 9-10, art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind  controlul 
intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

− prevederile art. 23 alin. (2) lit. c), art. 24 alin. (2) și alin. (3), art. 54 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

− prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

− prevederile art. 2 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și  completările ulterioare; 
− prevederile Ordinului nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și  

completările ulterioare; 
− prevederile art. 154 alin. (1)-(4), art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (5) lit. e), art. 197, alin. (1) și (4), art. 199 

alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările; 

 
 În temeiul art.196, alin.1, lit.,,b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, primarul comunei Calafindești emite următoarea : 

 
D I S P UN: 

 Art. 1. Se aprobă Normele proprii, documentele, circuitul acestora și persoanele împuternicite să efectueze 
operațiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și 
raportarea angajamentelor bugetare legale, conform Anexei nr. 1. 
 Art. 2. Vizarea pentru ”Bun de plată” pe documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate şi 
serviciile prestate sau din care reies obligaţii de plată certe se exercită de către primarul localității. 
 Art. 3. Conducerea angajamentelor bugetare și legale, precum și raportarea acesteia cade în sarcina șefului 
biroului financiar contabil impozite și taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de persoană 
responsabilă pe linia organizării și conducerii evidenței angajamentelor bugetare și legale. 
 Art. 4. Aprobarea documentelor privind operațiunile de angajare, lichidare, ordonanțare și plata cheltuielilor și 
circuitul acestora se face potrivit Anexelor nr. 2 și nr. 3. 
 Art.7. Prezenta dispoziție are caracter individual și poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art.8. Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei dispoziţii se însărcinează persoanele desemnate iar, comunicarea 
ei face prin grija secretarului general al comunei Calafindești. 
 

P R I M A R  
FRINCU Adrian 

                
                                                                                                                                 Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                                   CUCU Ana Florentina 
                                                                                                                                    Secretarul general,  
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