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- privind desemnarea persoanei care va exercita controlul financiar preventiv pe parcursul anului 2020 

 
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

 
Analizând prevederile: 

- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 301/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar 

preventiv; 
- O.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, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice; 
 În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 
 

D I S P U N : 
 

Art.1: Se desemnează d-na Ganea Maria, şef Birou buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, 
patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, să exercite controlul 
financiar preventiv pe parcursul anului 2020 la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului. 

 
Art. 2: Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, la nivelul comunei 

Vama Buzăului, este cel prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
                       
 Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează persoana menţionată la 
art. 1. 
 
 Art.4: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului 
Braşov, Compartimentului resurse umane şi d-nei Ganea Maria. 
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