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 ROMÂNIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 
 

 
DISPOZIŢIA 

Nr. 134  din 05.08.2015 
privind completarea Dispoziției nr. 38/2014 privind delegarea calității de ordonator principal 

de credite  
 

În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) și ale celor art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
în aplicarea  temeiurilor juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
d) art. 21, art. 24 și art. 27-30 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 112 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
f) art. 21 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
g) art. 14 alin. (1) și alin. (2)  și art. 17 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public 

intern, cu modificările și completările ulterioare; 
h) art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1) și ale art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 

privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

i) punctul 2 alin. 6 și punctul 3 alin. 5, alin. 8 și alin. 19 din Normele metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, 
precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale 
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și 
completările ulterioare; 

j) art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (3), art. 7 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 10 alin. (1) din Legea 
contabilității nr. 82/1991, republicată, 

k) art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

l) Acordului de cooperare nr. 1.033/21 martie 2013 încheiat la nivelul Filialei Județene 
Timiș a Asociației Comunelor din România, 

 
analizând prevederile Dispoziției nr. 38/2014 privind delegarea calității de ordonator 

principal de credite, 
 

PRIMARUL COMUNEI DUDEȘTII NOI emite următoarea dispoziție: 
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Art. I. - Dispoziția nr. 38/2014 privind delegarea calității de ordonator principal de credite se 
completează după cum urmează: 

1.după litera h) a aliniatului (5) al articolului 1 se introduc literele h1-3),  care vor avea 
următorul cuprins: 
h1) implementarea programelor/proiectelor finanțate atât din fonduri externe 

nerambursabile, cât și din orice alte resurse financiare; 
h2) punerea în aplicare a prevederilor acordurilor de cooperare interne sau externe la care 

comuna Dudeștii Noi este parte; 
h3) punerea în aplicare a prevederilor hotărârilor consiliului local referitoare la primar sau a 

însărcinărilor date de către consiliul local primarului, din orice domeniu de activitate, care au 
legătură cu calitatea de ordonator principal de credite; 

2.după aliniatul (3) al articolului 1 se introduc două noi aliniate (31) și (32), care vor avea 
următorul cuprins: 
(31) Semnarea oricăror documente de către ordonatorii principali de credite delegați se face 

prin utilizarea formulei de atestare a autenticității: „p. PRIMARUL COMUNEI DUDEȘTII NOI”, sub 
care se înscrie prenumele și numele viceprimarului sau administratorului public căruia i s-au 
delegat unele atribuții, lăsându-se spațiul necesar pentru semnătura sa, după care se înscrie, 
după caz: „VICEPRIMAR” sau „ADMINISTRATORUL PUBLIC”, unde „p.”, reprezintă forma 
abreviată a prepoziției „pentru”. 

(32) Întreaga răspundere juridică pentru documentele semnate de ordonatorii principali de 
credite delegați aparține: 

a) ordonatorului principal de credite delegat, în cazul în care documentul respectiv este 
semnat numai de acesta; 

b) atât ordonatorului principal de credite delegat, cât și a cosemnatarului/cosemnatarilor, în 
cazul în care documentul respectiv poartă semnăturile acestora. 

1. după articolul 3 se introduce un nou articol 31, care va avea următorul cuprins: 
Art. 31. - Ordonatorii principali de credite delegați sunt abilitați să emită dispoziții în numele 

primarului cu privire la încadrarea, promovarea și salarizarea personalului. 
 
Art. II. - Prezenta dispoziție se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Timiș, viceprimarului comunei, 
administratorului public al comunei, Departamentului audit public intern prin cooperare din cadrul 
Filialei județene Timiș a Asociației Comunelor din România și se aduce la cunoștință publică prin 
depunere la Monitorul Oficial al Comunei Dudeștii Noi care se păstrează la Biblioteca Comunală 
Dudeștii Noi, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.pcdn.ro 

 
 

PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI  
                 Alin-Adrian NICA                                                            Avizează pentru legalitate, 

Secretarul comunei Dudeştii Noi 
            Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 
 
L.S.___________________                       
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