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D I S P O Z I T I E  
pentru modificarea art.1 din Dispozitia primarului nr.1/2019 privind reorganizarea 

Controlului Financiar Preventiv in cadrul Primariei comunei Cerasu 
 

 

 Avand in vedere ca: 

- d-na Sandru Georgeta, angajata la Compartimentul fianciar-contabil in postul de referent 

contabil, este in concediu pentru cresterea copilului de pana la doi ani; 

- d-na Staicu Cristina si-a prezentat demisia din functia de referent contabil aprobata prin 

Dispozitia primarului nr.58/19.03.2019; 

- d-na Popa Ionela, referent contabil la acelasi compartiment, a revenit din concediul pentru 

crestearea copilului de pana la doi ani incepand cu 1 aprilie 2019; 

 In baza prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 

profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu si O.G. 

nr.119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventive, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art.61 alin.(2), art.63 alin.(1) lit.c) si alin.(4) lit.a), art.68 alin.(1) coroborat 

cu art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

 
Primarul comunei Cerasu emite  prezenta dispozitie: 

 

 
 Art.unic. – Art.1 alin.(1)  din Dispozitia primarului nr.1/2019 privind reorganizarea Controlului 

Financiar Preventiv in cadrul Primariei comunei Cerasu se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“(1) Controlul financiar preventiv la Primaria comunei Cerasu se exercita de catre angajatele 

Compartimentului finaciar-contabil, impozite si taxe, din aparatul de specialitate al primarului, astfel: 

- d-na Popa Ionela, referent contabil, pentru Sectiunea “Cheltuieli” a bugetului local si 

- d-na Toader Camelia, referent contabil, pentru Sectiunea “Venituri”.” 

Art.2. - Prezenta dispozitie va fi comunicatà autoritàtilor si persoanelor interesate si adusà la 

cunostinta publicà prin grija secretarului comunei. 

Art.3. – Prevederile prezentei dispozitii vor intra in vigoare incepand cu 1 aprilie 2019, data la care 

se abroga orice dispozitie contrara. 
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