
        
 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 

Dispoziţia  

Nr. 38 din 04.03. 2014 
 

privind delegarea calităţii de ordonator principal de credite  
 

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

 
în aplicarea  temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia 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 şi art. 27-30 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 112 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

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

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

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

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

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

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

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

l) Acordului de cooperare nr. 1.033/21 martie 2013 încheiat la nivelul Filialei Judeţene 
Timiş a Asociaţiei Comunelor din România, 
 
          PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI emite următoarea dispoziţie: 
 

Art. 1. - (1) Începând cu data emiterii prezentei dispoziţii şi până la încetarea mandatului 
primarului comunei se deleagă calitatea de ordonator principal de credite, domnului Ion GOŞA, 
viceprimarul comunei, şi domnului Nicu-Viorel ONEŢ, administratorul public în aparatul de 
specialitate al primarului comunei, care devin astfel ordonatori principali de credite delegaţi. 

(2) Administratorul public exercită calitatea de ordonator principal de credite delegat  în 
lipsa viceprimarului sau cu aprobarea acestuia. 

(3) Viceprimarul comunei şi administratorul public exercită atribuţiile delegate, în numele 
primarului comunei şi nu în nume propriu, asupra oricăror operaţiuni ce revin ordonatorului 
principal de credite, potrivit legii.  

(4) Ordonatorii principali de credite delegaţi au obligaţia de a angaja şi de a utiliza 
creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict 



legate de activitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea dispoziţiilor 
legale.  

(5) Ordonatorii principali de credite delegaţi răspund de:  
a) elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului local al comunei;  
b) urmărirea modului de realizare a veniturilor;  
c) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate 

şi a veniturilor bugetare posibil de încasat;  
d) integritatea bunurilor aflate în proprietatea  comunei;  
e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor 

financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;  
f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a 

programului de investiţii publice;  
g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;  
h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;  
i) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale.  
(6) Categoriile de cheltuieli aferente bugetului local asupra cărora ordonatorii principali de 

credite delegaţi îşi exercită atribuţiile sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta şi care se actualizează potrivit categoriilor de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor  
locale prevăzute în Legea bugetului de stat, după caz. 

(7) Se supun aprobării ordonatorilor principali de credite delegaţi numai acele operaţiuni 
însoţite de viza de control financiar preventiv propriu. 

(8) În exercitarea atribuţiilor lor ordonatorii principali de credite delegaţi pot solicita sprijin 
auditorului din cadrul Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din România, care a 
organizat  şi exercită, prin cooperare,  activităţile de audit public intern, în conformitate cu 
prevederile legale, iar proiectul planului anual de audit public intern, precum şi misiunile de audit 
ad-hoc sunt supuse aprobării ordonatorilor principali de credite delegaţi. 

(9) Primarul comunei îşi rezervă dreptul de intervenţie asupra modului de realizare a 
atribuţiilor delegate către administratorul public şi viceprimarul comunei, inclusiv de anulare a 
aprobării oricăror operaţiuni.  

 
Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează doamna 

Ecaterina RÎPĂ – specialist resurse umane, angajată prin cooperare la nivelul Filialei Judeţene 
Timiş a Asociaţiei Comunelor din România în baza Acordului de cooperare nr. 1.033/21 martie 
2013. 

 
Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei, ordonatorii principali de 

credite delegaţi şi persoanele împuternicite să exercite controlul financiar preventiv propriu  
prezintă primarului comunei, proiectul de dispoziţie pentru aprobarea normelor privind 
documentele, circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze operaţiunile legate de 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

 
Art. 4. - Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş, persoanelor menţionate la 
art. 1 şi 2, persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu, Departamentului audit 
public intern prin cooperare din cadrul Filialei judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din 
România şi se aduce la cunoştinţă publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei 
Dudeştii Noi care se păstrează la Biblioteca Comunală Dudeştii Noi, precum şi prin publicarea 
pe pagina de internet la adresa www.pcdn.ro 

 

                   
                           
 
 
 
L.S. _______________________ 

Contrasemnează, avizând pentru legalitate: 
SECRETARUL COMUNEI, 

 

 …………………………….………………………… 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 

 

PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 
 

 …………………………….………………………… 

Alin-Adrian NICA 
 

http://www.pcdn.ro/


                                                                                                                       
                                                                                                               ANEXA 
                                                                                              la DISPOZITIA NR. 38/2014 
 

CATEGORIILE DE CHELTUIELI AFERENTE BUGETULUI LOCAL ASUPRA CĂRORA 
ORDONATORII PRINCIPALI DE CREDITE DELEGAŢI ÎŞI EXERCITĂ ATRIBUŢIILE 

 
1. Autorităţile publice şi acţiuni externe: 
    a) autorităţile executive; 
 2. Alte servicii publice generale: 
    a) fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale; 
    b) fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat; 
    c) fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale; 
    d) serviciile publice comunitare de evidenţa persoanelor; 
    e) alte servicii publice generale; 
 3. Tranzacţiile privind datoria publică şi împrumuturi; 
 4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei: 
    a) transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru instituţiile de asistenţă socială pentru 
persoanele cu handicap; 
    b) transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate; 
 5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent; 
 6. Apărare: 
    a) apărare naţională (centre militare); 
 7. Ordine publică şi siguranţă naţională: 
    a) ordine publică; 
    a1) poliţie comunitară; 
    b) protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară); 
    c) alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale; 
 8. Învăţământ: 
    a) învăţământ preşcolar şi primar; 
    a1) învăţământ preşcolar; 
    a2) învăţământ primar; 
    b) învăţământ secundar; 
    b1) învăţământ secundar inferior; 
    b2) învăţământ secundar superior; 
    b3) învăţământ profesional; 
    c) învăţământ postliceal; 
    d) învăţământ nedefinibil prin nivel; 
    d1) învăţământ special***); 
    e) servicii auxiliare pentru educaţie; 
    e1) internate şi cantine pentru elevi; 
    e2) alte servicii auxiliare; 
    f) alte cheltuieli în domeniul învăţământului; 
 9. Sănătate: 
    a) servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi; 
    a1) spitale generale; 
    a2) unităţi medico-sociale; 
    b) servicii de sănătate publică; 
    c) alte cheltuieli în domeniul sănătăţii; 
    c1) alte instituţii şi acţiuni sanitare; 
10. Cultură, recreere şi religie: 
    a) servicii culturale: 
    a1) biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale; 
    a2) muzee; 
    a3) instituţii publice de spectacole şi concerte; 



    a4) şcoli populare de artă şi meserii****); 
    a5) case de cultură; 
    a6) cămine culturale; 
    a7) centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale; 
    a8) consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice; 
    a9) alte servicii culturale; 
    b) servicii recreative şi sportive: 
    b1) sport; 
    b2) tineret; 
    b3) întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement; 
    c) servicii religioase; 
    d) alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei; 
11. Asigurări şi asistenţă socială: 
    a) asistenţă acordată persoanelor în vârstă; 
    b) asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi; 
    b1) asistenţă socială în caz de invalidităţi; 
    c) asistenţă socială pentru familie şi copii; 
    d) ajutoare pentru locuinţe; 
    e) creşe; 
    f) unităţi de asistenţă medico-sociale; 
    g) prevenirea excluderii sociale; 
    g1) ajutor social; 
    g2) cantine de ajutor social; 
    h) alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale; 
12. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică: 
    a) locuinţe; 
    a1) dezvoltarea sistemului de locuinţe; 
    a2) alte cheltuieli în domeniul locuinţelor; 
    b) alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice; 
    b1) alimentare cu apă; 
    b2) amenajări hidrotehnice; 
    c) iluminat public şi electrificări rurale; 
    d) alimentare cu gaze naturale în localităţi; 
    e) alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale; 
13. Protecţia mediului: 
    a) reducerea şi controlul poluării; 
    b) salubritate şi gestiunea deşeurilor; 
    b1) salubritate; 
    b2) colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor; 
    c) canalizare şi tratarea apelor reziduale; 
14. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă: 
    a) acţiuni generale economice şi comerciale; 
    a1) prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri; 
    a2) stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii; 
    a3) programe de dezvoltare regională şi socială; 
    a4) alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale; 
15. Combustibili şi energie: 
    a) energie termică; 
    b) alţi combustibili; 
    c) alte cheltuieli privind combustibilii şi energia; 
16. Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare: 
    a) agricultura; 
    a1) protecţia plantelor şi carantina fitosanitară; 
    a2) alte cheltuieli în domeniul agriculturii; 
17. Transporturi: 
    a) transport rutier; 



    a1) drumuri şi poduri; 
    a2) transport în comun; 
    a3) străzi; 
    b) alte cheltuieli în domeniul transporturilor; 
18. alte acţiuni economice: 
    a) Fondul Roman de Dezvoltare Socială; 
    b) zone libere; 
    c) turism; 
    d) proiecte de dezvoltare multifuncţională; 
    e) alte acţiuni economice. 
19. Servicii autofinanţate în afara bugetului local. 
  
 
 
 

 


