
 

 ROMÂNIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 
 

DISPOZIŢIA 
Nr.55 din 31.03.2015 

 
privind organizarea si exercitarea controlului financiar propriu in cadrul Primariei 

comunei Dudestii Noi 
 
           Având în vedere prevederile : 

a)  art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

b) art. 24 alin. (1) – alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

c) art. 20, alin. (4) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificarea și completările ulterioare; 

 art. 6, art. 8 alin. (3)  lit. a) şi art. 9 - 11 din Ordonanţă Guvernului nr. 119/1999 privind 

controlul intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 301/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul 923/11 iulie 2014 al ministerului finanţelor publice  pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale  referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu 

modificările și completările ulterioare, 

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

PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI emite următoarea dispoziţie. 
 

Art. 1.- Se aprobă Cadrul general al proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar 
preventiv, conform Anexei nr. 1.- 
 
Art. 2.- Se aprobă Graficul de circulaţie al documentelor ce conţin operaţiuni supuse 
controlului financiar preventiv propriu, conform Anexei nr. 2.- 
 
Art. 3.- Se aprobă Normele de organizare şi exercitare a controlului financiar preventiv 
propriu, conform Anexei nr. 3.- 
 
Art. 4.- Se aprobă Liste de verificare pentru operaţiuni supuse controlului financiar 
preventiv, conform Anexei nr. 4.- 
 
Art. 5.- Se aprobă modelul pentru Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control 
financiar preventiv, conform Anexei nr. 5.- 
 
Art. 6.- Se aprobă modelul pentru documentul care conţine refuzul de viză de control 
financiar preventiv intern, conform Anexei nr. 6.- 



Art. 7.- Se aprobă modelul Raportul trimestrial privind activitatea de control financiar 
preventiv, conform Anexei nr. 7.- 
 
Art. 8.- Se aprobă Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară 
activitatea de control financiar preventiv propriu, conform Anexei nr. 8.- 
 
Art. 9.- Se aprobă forma grafică a Circuitului documentelor  care stau la baza operaţiunilor 
supuse controlului financiar preventiv, conform Anexei nr. 9.- 

Art. 10.- Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va înmâna, sub luare de semnătură, 
salariaţilor care exercită controlul financiar preventiv propriu şi tuturor conducătorilor 
compartimentelor de resort.- 

Art. 11.- Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta dispozitie. - 

Art. 12.- Prezenta dispozitie se aplică începând cu data emiterii. Cu aceeaşi dată se abrogă 
Dispoziţia Primarului nr. 66/2012 si Dispozitia Primarului nr.43/2014. 

Art. 13.- (1) Se acordă sporul de control financiar preventiv 25% la salariul de bază 
următoarelor persoane angajate în aparatul de specialitate al primarului comunei Dudeştii 
Noi: 

Prenumele şi numele Funcţia Compartimentul 

Romelia RUSU referent Compartimentul de 
Contabilitate Publică și 
Control Intern 

Violeta CRĂCIUN referent Administrarea Fiscală şi 
Controlul Comercial 

 

(2) Se acorda un spor de 10 % aplicat la salariul de baza, reprezentand 4 clase succesive 
de salarizare urmatoarele persoane angajate in cadrul Primariei comunei Dudestii Noi: 

Prenumele şi numele Funcţia Compartimentul 

Loredana-Adina-Mihaela 
LUCIU  

Secretar comuna    - 

Ecaterina RIPA inspector Compartimentul de 
Contabilitate Publică și 
Control Intern 

 

Art. 14.- Persoanele nominalizate la art. 13 au obligaţia înscrierii tuturor operaţiunilor 
prezentate la viza de control financiar preventiv într-un registru special descris în Anexa nr. 
5.- 

Art. 15.- Refuzul de viză de control financiar preventiv se aduce la cunoştinţa odonatorului 
principal de credite după modelul prezentat în Anexa nr. 6 la prezenta dispoziţie.- 

Art. 16.- Persoanele nominalizate la art. 14 au obligaţia realizării şi prezentării ordonatorului 
principal de credite, trimestrial, a unui raport privind operaţiunile supuse controlului financiar 
preventiv, modelul fiind descris în Anexa nr. 7.- 



Art. 17.- În Anexa nr. 4 sunt prezentate listele verificare pentru diferite operaţiuni supuse 
controlului financiar preventiv pe care persoanele cu atribuţii în acest sens le vor folosi în 
operaţiunile de verificare.- 

Art. 18.- În Anexa nr. 9 este prezentat grafic circuitul documentelor supuse procedurii de 
control financiar preventiv.- 

Art. 19.- Cu ducere la îndeplinire se încredinţează persoanele nominalizate la art. 13. 

Art. 20. – Prezenta dispozitie  se comunică, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, in termenul prevazut de lege,  prefectului judetului Timis, primarului comunei 
Dudestii Noi, tuturor compartimentelor din cadrul Primariei comunei Dudestii Noi, 
persoanelor nominalizate la art.13. 
 
 
PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
          Alin – Adrian NICA  
                                                                                  Avizează pentru legalitate: 
                                                                                 SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                              Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

 

 

 

 

L.S.___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F3/A9   
L.L./L.L.                                                                                                                                             
Ex.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.1 la Dispozitia Primarului nr.55 din 31.03.2015 
 
 

 

    CADRUL GENERAL 
al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv 

 

A. Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare 
    

      

 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni supuse 
controlului financiar 

preventiv 
Cadrul legal Actele justificative 

Modul de efectuare a 
controlului financiar preventiv 

 
0 1 2 3 4 

 

1. Cerere pentru 
deschiderea de credite 
bugetare 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Legea nr. 69/2010 
(3); 
- legile bugetare 
anuale; 
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
501/2013 (81);  
- Ordinul ministrului 
delegat pentru buget 
nr. 720/2014 (87)  
- aprobări ale 
Guvernului privind 
limitele lunare de 
cheltuieli;  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota justificativă;  
- nota de fundamentare/ 
situaţia privind facturi, 
contracte, alte obligaţii 
la plată scadente în 
perioadă, conform 
prevederilor legale în 
vigoare;  
- bugetul aprobat;  
- solicitările 
ordonatorilor: principali, 
secundari şi/sau terţiari, 
după caz, pentru 
repartizarea de credite 
bugetare;  
- situaţia creditelor 
bugetare deschise 
anterior şi neutilizate;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- încadrarea creditelor 
bugetare solicitate în 
prevederile bugetului 
ordonatorului de credite, 
repartizate pe trimestre şi 
luni, după caz, şi detaliate 
conform clasificaţiei bugetare, 
precum şi existenţa temeiului 
legal al sumelor care se 
solicită pentru deschiderea de 
credite bugetare;  
- dacă sumele solicitate sunt 
stabilite şi în funcţie de 
creditele deschise, 
neutilizate;  
- dacă cererea pentru 
deschiderea de credite se 
încadrează în limitele de 
cheltuieli aprobate de Guvern 
sau în limita diminuată 
conform Legii nr. 69/2010;  
- existenţa justificărilor, 
inclusiv cu privire la 
ordonatorii principali, 
secundari şi terţiari, dacă este 
cazul, prin care ordonatorul 
principal probează că nu va 
înregistra, în sold, sume 
neutilizate la finele perioadei 
pentru care se solicită 
deschiderea de credite 
bugetare;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 



 

2. Dispoziţie bugetară 
(ordin de plată) pentru 
repartizarea creditelor 
bugetare (alimentări) 
sau borderoul 
centralizator al acestor 
documente 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Legea nr. 69/2010 
(3); 
- legile bugetare 
anuale; 
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
501/2013 (81);  
- acte de reglementare 
specifice activităţii 
ordonatorilor de 
credite, angajamente 
juridice generatoare de 
obligaţii de plată pe 
seama creditelor 
bugetare;  
- alte acte normative 
specifice. 

- solicitările 
ordonatorilor: principali, 
secundari şi/sau terţiari, 
după caz, pentru 
repartizarea de credite 
bugetare (alimentare de 
cont);  
- bugetul aprobat;  
- fundamentarea 
sumelor înscrise în 
dispoziţiile bugetare de 
repartizare pentru 
bugetul propriu şi 
bugetele  
ordonatorilor secundari, 
respectiv terţiari de 
credite, sau, după caz, 
în ordinele de plată;  
- extrasul contului de 
disponibil pentru venituri 
proprii;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- încadrarea sumelor din 
dispoziţiile bugetare în 
creditele bugetare aprobate 
ordonatorilor, repartizate 
ordonatorului principal pe 
trimestre şi luni şi detaliate 
conform clasificaţiei 
bugetare;  
- dacă sumele prevăzute 
pentru repartizare 
(alimentare) sunt cuprinse în 
cererea de deschidere de 
credite sau sunt acoperite, 
prin disponibilizări pe seama 
redistribuirii de credite 
deschise anterior, precum şi 
în disponibilităţile din conturile 
de disponibil pentru veniturile 
proprii;  
- existenţa justificărilor, 
inclusiv cu privire la 
ordonatorii secundari şi 
terţiari, dacă este cazul, prin 
care ordonatorul principal 
probează că nu va înregistra, 
în sold, sume neutilizate la 
finele perioadei pentru care 
se solicită repartizarea de 
credite bugetare;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

 

3. Document pentru 
modificarea repartizării 
pe trimestre a creditelor 
bugetare 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Legea nr. 69/2010 
(3); 
- legile bugetare 
anuale; 
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare 
a propunerii pentru 
modificarea repartizării 
pe trimestre a 
creditelor;  
- bugetul aprobat; 
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- dacă modificarea este în 
competenţa de aprobare a 
Ministerului Finanţelor Publice 
sau a ordonatorilor principali/ 
secundari, după caz; 
- dacă sumele propuse sunt 
prevăzute în bugetul anual 
aprobat şi dacă se respectă 
Legea nr. 69/2010, când este 
cazul;  
- concordanţa propunerii de 
modificare cu obligaţiile ce 
decurg din acţiuni şi sarcini 
noi sau reprogramate;  
- existenţa şi pertinenţa 
justificărilor cu privire la 
nivelul propunerilor cuprinse 
în documentul de modificare;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 



 

4. Document pentru 
efectuarea virărilor de 
credite:  
- între subdiviziunile 
clasificaţiei bugetare;  
- între programe;  
- între 
obiectivele/proiectele şi 
categoriile de investiţii 
înscrise în programul de 
investiţii. 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Legea nr. 69/2010 
(3); 
- legile bugetare 
anuale; 
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare 
a propunerii pentru 
efectuarea virărilor de 
credite;  
- bugetul aprobat;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- dacă virarea de credite nu 
contravine prevederilor legale 
în vigoare;  
- existenţa de justificări, 
detalieri şi necesităţi privind 
execuţia, până la finele anului 
bugetar, a capitolului, 
programului şi/sau 
subdiviziunii clasificaţiei 
bugetare de la care se 
propune disponibilizarea, 
respectiv a capitolului, 
programului şi/sau 
subdiviziunii clasificaţiei 
bugetare la care se 
suplimentează prevederile 
bugetare;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

 

5. Dispoziţie bugetară de 
retragere a creditelor 
bugetare deschise şi 
neutilizate 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Legea nr. 69/2010 
(3); 
- legile bugetare 
anuale; 
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
501/2013 (81);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare 
a propunerii pentru 
retragerea creditelor 
bugetare;  
- bugetul aprobat;  
- situaţia disponibilului 
de credite bugetare 
deschise, la data 
solicitării vizei. 

Se verifică:  
- existenţa creditelor bugetare 
deschise şi neutilizate;  
- dacă retragerea de credite 
bugetare este temeinic 
justificată;  
- încadrarea operaţiunii de 
retragere în termenul legal;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

 
B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată 

    
      

 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni*) supuse 
controlului financiar 

preventiv 
Cadrul legal Actele justificative 

Modul de efectuare a 
controlului financiar 

preventiv 

 
0 1 2 3 4 

 

1. Contract/Contract 
subsecvent/Comandă 
de achiziţii publice de 
produse, servicii sau 
lucrări 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999(4);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 2.195/2002 (12);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 (5);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
925/2006 (14);  
- Ordinul preşedintelui 
Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea 
şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice nr. 
313/2011 (78)  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 

- programul anual al 
achiziţiilor publice;  
- bugetul aprobat;  
- documentul de aprobare, 
de către conducătorul 
entităţii publice, a 
procedurii selectate de 
achiziţie;  
- referatul de necesitate;  
- acordul sau convenţia de 
finanţare externă;  
- contractul/decizia/ordinul 
de finanţare;  
- nota privind determinarea 
valorii estimate;  
- fişa 
obiectivului/proiectului/  
categoriei de investiţii;  
- lista detaliată pentru alte 
cheltuieli de investiţii; 
- actul de aprobare a 
documentaţiei de 
atribuire;  
- actul de aprobare a 
documentaţiei tehnico- 

Se verifică:  
- dacă achiziţia publică este 
prevăzută în programul 
anual al achiziţiilor publice;  
- dacă sunt asigurate surse 
de finanţare, existenţa 
creditelor bugetare şi/sau a 
creditelor de angajament, 
după caz;  
- rezervarea creditelor, prin 
angajament bugetar, la 
nivelul obligaţiilor financiare 
ce decurg din angajamentul 
legal;  
- încadrarea obiectului 
contractului în categoria de 
cheltuieli considerate 
eligibile, în conformitate cu 
contractul/ ordinul/decizia de 
finanţare şi/sau acordul sau 
convenţia de finanţare 
externă şi cu regulile fiecărui 
organism finanţator; 
- dacă documentele privind 
achiziţia au fost întocmite în 



1.660/2006 (15); 
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 30/2006 (7);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
921/2011 (16);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2009 (32);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
218/2012 (38);  
- Legea nr. 105/2011 
(33);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 66/2011 (34);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
875/2011 (36);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
759/2007 (35);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
457/2008 (37);  
- Legea nr. 346/2004 
(6);  
- Legea nr. 571/2003 
(8);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
44/2004 (18);  
- Codul comercial (9);  
- Legea nr. 287/2009 
(10);  
- Legea nr. 72/2013 
(82);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
13/2011 (11);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
264/2003 (13);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
28/2008 (19);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
363/2010 (20);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  
- acordul sau 
convenţia de finanţare 
externă şi legea de 
ratificare/hotărârea 
Guvernului de 
aprobare;  
- alte acte normative 
specifice. 

economice, documentaţiei 
de avizare, notei de  
fundamentare a 
cheltuielilor de investiţii, 
după caz;  
- anunţul de intenţie şi 
dovada transmiterii 
acestuia spre publicare;  
- anunţul/invitaţia de 
participare la procedură, 
după caz;  
- documentaţia de 
atribuire; 
- actul de numire a 
comisiei de 
evaluare/negociere sau a 
juriului, după caz;  
- ofertele prezentate de 
operatorii economici;  
- procesul-verbal de 
deschidere a 
ofertelor/procesul-verbal 
de negociere;  
- raportul procedurii de 
atribuire;  
- comunicarea privind 
rezultatul aplicării 
procedurii;  
- acordul-cadru, după caz;  
- contestaţiile şi 
soluţionarea lor;  
- alte documente specifice. 

conformitate cu prevederile 
legislaţiei române şi cu 
reglementările organismelor 
internaţionale;  
- respectarea legalităţii şi 
regularităţii specifice 
procedurii de achiziţie 
publică;  
- dacă sunt respectate 
condiţiile tehnice şi 
financiare stabilite în 
acordul- cadru;  
- dacă se încheie cu 
operatorul economic care 
este parte în acordul- cadru;  
- existenţa aprobării de către 
conducătorul autorităţii 
contractante a raportului 
procedurii;  
- stabilirea termenilor 
contractului în concordanţă 
cu prevederile cadrului 
normativ;  
- cuantumul şi valabilitatea 
garanţiei de participare şi 
valabilitatea ofertei la data 
încheierii contractului;  
- încheierea contractului în 
condiţiile ofertei declarate 
câştigătoare şi conform 
modelului de contract din 
documentaţia de atribuire;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 



 

2. Contract/Decizie/Ordin 
de finanţare/Acord de 
finanţare 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 1.083/2006 (51);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 1.828/2006 (52);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 1.198/2006 (63);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 498/2007 (64);  
- Legea nr. 350/2005 
(22);  
- Legea nr. 346/2004 
(6);  
- Legea nr. 321/2006 
(23);  
- Codul comercial (9);  
- Legea nr. 287/2009 
(10);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 (5);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 63/1999 (53);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2009 (32); 
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
218/2012 (38);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.328/2000 (57);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
264/2003 (13);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
759/2007 (35);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 74/2009 (60);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
442/2009 (61);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  
- alte acte normative 
specifice. 

- cererea de finanţare, 
proiectul tehnic, bugetul 
acestuia, listele de 
verificare privind evaluarea 
şi selecţia proiectelor, 
întocmite de 
compartimentele de 
specialitate;  
- bugetul aprobat;  
- hotărârea comisiei de 
evaluare cu privire la 
proiectele selectate;  
- programul, proiectul sau 
acţiunea în care se 
încadrează solicitarea 
finanţării;  
- acordul de parteneriat, 
încheiat intre liderul de 
proiect şi partenerii 
acestuia, după caz;  
- raportul privind vizita la 
faţa locului;  
- raportul de analiză a 
conformităţii proiectului 
tehnic;  
- scrisoarea de notificare 
privind raportul de analiză 
a conformităţii proiectului 
tehnic; 
- raportul de evaluare 
tehnică şi financiară;  
- nota de avizare internă a 
contractelor de 
finanţare/cofinanţare;  
- acordul de 
implementare/finanţare, 
după caz;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- existenţa creditelor 
bugetare şi/sau a creditelor 
de angajament, după caz;  
- dacă solicitarea finanţării 
are temei legal;  
- respectarea legalităţii şi 
regularităţii specifice 
procedurii de selecţie;  
- stabilirea termenilor 
contractului în concordanţă 
cu prevederile cadrului 
normativ, inclusiv cu privire 
la calitatea Curţii de Conturi 
de a exercita control, 
conform art. 38 alin. (2) din 
Legea nr. 350/2005;  
- înscrierea valorii 
contractului în limitele 
alocării bugetare aprobate 
prin programul operaţional;  
- încadrarea obiectului 
contractului în categoria de 
cheltuieli eligibile, în 
conformitate cu prevederile 
programului operaţional;  
- rezervarea creditelor prin 
angajament bugetar;  
- existenţa 
aprobărilor/andosărilor 
pentru toţi paşii premergători 
acordării contractului 
prevăzuţi de procedurile 
specifice; 
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 



 

3. Acord de împrumut 
subsidiar/Acord de 
împrumut subsidiar şi 
garanţie 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007 (65);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.470/2007 (77);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 2.005/2008 (79);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 2.509/2008 (62);  
- Ordinul ministrul 
finanţelor publice 
nr.138/2009 (48);  
- Ordinul ministrul 
finanţelor publice nr. 
505/2009 (55);  
- acordul de împrumut 
extern/contract de 
finanţare;  
- actul normativ de 
ratificare a acordului 
de împrumut extern 
sau a contractului de 
finanţare extern, după 
caz;  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice 
nr.1.792/2002 (21);  
- alte acte normative 
specifice. 

- fundamentarea 
propunerii de avizare a 
acordului de împrumut 
subsidiar;  
- hotărârea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor 
locale (dacă beneficiarul 
sau garantul este unitate 
administrativ-teritorială);  
- hotărârea Comitetului 
Interministerial de 
Finanţări, Garanţii şi 
Asigurări;  
- acordul de 
împrumut/contractul de 
finanţare;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- încadrarea obiectului 
acordului de împrumut 
subsidiar/acord de împrumut 
subsidiar şi garanţie în 
prevederile acordului de 
împrumut;  
- concordanţa termenilor 
acordului subsidiar cu cei din 
acordul de împrumut;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic; 

 

4. Convenţie de garanţie 
aferentă acordului de 
garanţie 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007 (65);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.470/2007 (77);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 9/2007 
(27);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 1.603/2008 (80);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
138/2009 (48);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 2.005/2008 (79);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 2.509/2008 (62); 
- acordul de împrumut 
extern, încheiat între 
beneficiarul garanţiei 
şi finanţatorul extern;  
- actul normativ de 
ratificare a acordului 
de garanţie/ hotărârea 
Guvernului de 
aprobare a garanţiei;  
- alte acte normative 
specifice. 

- fundamentarea 
propunerii de convenţie;  
- hotărârea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor 
locale (dacă beneficiarul 
sau garantul este unitate 
administrativ-teritorială);  
- hotărârea Comitetului 
Interministerial de 
Finanţări, Garanţii şi 
Asigurări;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- încadrarea obiectului 
convenţiei în prevederile 
acordului de împrumut 
extern, acordului de garanţie 
sau prevederilor hotărârii 
Guvernului, după caz;  
- concordanţa termenilor 
convenţiei cu cei din acordul 
de împrumut extern, acordul 
de garanţie sau cu 
prevederile hotărârii 
Guvernului, după caz;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 



 

5. Scrisoare de garanţie 
pentru împrumuturi 
externe contractate sau 
garantate de Guvern 
prin Ministerul Finanţelor 
Publice/contractate sau 
garantate de unitatea 
administrativ-teritorială 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007 (65);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.470/2007 (77);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 1.603/2008 (80);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
138/2009 (48);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 2.005/2008 (79);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 2.509/2008 (62);  
- acordul de împrumut 
extern; - alte acte 
normative specifice. 

- avizul Comitetului 
Interministerial de 
Finanţare, Garanţii şi 
Asigurări;  
- hotărârea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor 
locale;  
- convenţia de garantare;  
- memorandumul privind 
acordul de principiu pentru 
acordarea garanţiei 
statului; 
- nota rezultat al negocierii 
condiţiilor de acordare a 
garanţiei de stat;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- concordanţa termenilor 
scrisorii de garanţie cu cei 
din acordul de împrumut 
extern;  
- existenţa convenţiei de 
garantare semnată de 
garantat;  
- concordanţa între proiectul 
scrisorii de garanţie şi 
proiectul convenţiei de 
garantare;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 

 

6. Convenţie de garantare 
între Ministerul 
Finanţelor 
Publice/unitatea 
administrativ-teritorială, 
în calitate de garant, şi 
beneficiarul scrisorii de 
garanţie 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007 (65);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.470/2007 (77);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 1.603/2008 (80);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
138/2009 (48);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 2.005/2008 (79);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 2.509/2008 (62);  
- acordul de împrumut 
extern; - alte acte 
normative specifice. 

- avizul Comitetului 
Interministerial de 
Finanţare, Garanţii şi 
Asigurări;  
- hotărârea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor 
locale (dacă beneficiarul 
sau garantul este unitate 
administrativ-teritorială);  
- memorandumul privind 
acordul de principiu pentru 
acordarea garanţiei 
statului; 
- nota rezultat al negocierii 
condiţiilor de acordare a 
garanţiei de stat;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- existenţa semnăturii 
reprezentantului legal al 
unităţii administrativ-
teritoriale garantate;  
- concordanţa termenilor 
convenţiei de garantare cu 
cei din acordul de 
împrumut;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 

 

7. Scrisoare de garanţie 
pentru împrumutul 
garantat de stat, 
contractat direct de o 
unitate administrativ- 
teritorială 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007 (65);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.470/2007 (77);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 1.603/2008 (80);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
138/2009 (48); 
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 2.005/2008 (79);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 2.509/2008 (62);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 9/2007 
(27);  
- alte acte normative 

- hotărârea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor 
locale (dacă beneficiarul 
sau garantul este unitate 
administrativ-teritorială);  
- memorandumul privind 
acordul de principiu pentru 
acordarea garanţiei 
statului; 
- nota rezultat al negocierii 
condiţiilor de acordare a 
garanţiei de stat; 
- avizul Comitetului 
Interministerial de 
Finanţări, Garanţii şi 
Asigurări;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- concordanţa termenilor 
scrisorii de garanţie cu cei 
din acordul de împrumut 
extern;  
- existenţa convenţiei de 
garantare semnate de 
garantat;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 



specifice. 

 

8. Convenţie de garanţie 
între Ministerul 
Finanţelor Publice, în 
calitate de garant, şi 
reprezentantul legal al 
unităţii administrativ-
teritoriale, în calitate de 
garantat 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007 (65);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.470/2007 (77);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 1.603/2008 (80);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
138/2009 (48);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 2.005/2008 (79);  
- Ordinul ministrului 
economiei şi finanţelor 
nr. 2.509/2008 (62);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 9/2007 
(27);  
- alte acte normative 
specifice. 

- hotărârea comisiei de 
autorizare;  
- hotărârea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor 
locale (dacă beneficiarul 
sau garantul este unitate 
administrativ-teritorială);  
- memorandumul privind 
acordul de principiu pentru 
acordarea garanţiei 
statului; 
- nota rezultat al negocierii 
condiţiilor de acordare a 
garanţiei de stat;  
- avizul Comitetului 
Interministerial de 
Finanţări, Garanţii şi 
Asigurări;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- existenţa semnăturii 
reprezentantului legal al 
unităţii administrativ-
teritoriale garantate;  
- dacă sunt stabilite 
obligaţiile părţilor 
contractante;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 

 

9. Scrisoare suplimentară 
pentru acordurile de 
împrumut 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007 (65);  
- acordul de împrumut 
extern;  
- legea de ratificare;  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare;  
- acceptul Ministerului 
Finanţelor Publice privind 
condiţiile financiare;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- concordanţa dintre 
condiţiile din scrisoarea 
suplimentară şi acordul-
cadru de împrumut;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 

 

10. Contract de 
concesionare, 
cumpărare sau de 
închiriere de terenuri, 
clădiri existente, alte  
bunuri imobile sau a 
drepturilor asupra 
acestora, în care 
entitatea publică este 
concesionar, 
cumpărător sau chiriaş 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 119 
/1999 (4);  
- Legea nr. 213/1998 
(31);  
- Legea nr. 571/2003 
(8);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 (5);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
925/2006 (14);  
- Codul comercial (9);  
- Legea nr. 287/2009 
(10);  
- alte acte normative 
specifice. 

- programul anual al 
achiziţiilor publice;  
- bugetul aprobat;  
- nota de fundamentare;  
- documente specifice 
privind derularea 
operaţiunii;  
- procedura aprobată de 
ordonator, aplicabilă 
achiziţiilor nereglementate 
de legislaţia achiziţiilor 
publice;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- dacă achiziţia este 
prevăzută în programul 
anual al achiziţiilor publice;  
- existenţa creditelor 
bugetare si/sau de 
angajament;  
- rezervarea creditelor, prin 
angajament bugetar, la 
nivelul obligaţiilor financiare 
ce decurg din angajamentul 
legal;  
- respectarea prevederilor 
legale şi a procedurilor 
privind concesionarea, 
cumpărarea sau închirierea;  
- stabilirea termenilor 
contractului în concordanţă 
cu prevederile cadrului 
normativ;  
- rezervarea creditelor, prin 
angajament bugetar, la 
nivelul obligaţiilor financiare 
ce decurg din angajamentul 
legal;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 



 

11. Acord pentru schimb de 
experienţă sau 
documentare, pe bază 
de reciprocitate, fără 
transfer de valută 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
80/2001 (24);  
- Legea nr. 590/2003 
(66);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
552/1991 (25);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare a 
proiectului de acord;  
- devizele de cheltuieli 
aferente acţiunilor ce 
urmează a fi derulate în 
cadrul acordului;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- existenţa creditelor 
bugetare şi/sau de 
angajament;  
- concordanţa termenilor din 
acord privind obligaţiile 
financiare cu prevederile 
cadrului legal existent 
(cheltuieli de protocol, 
delegare, taxe);  
- încadrarea devizelor de 
cheltuieli ale acţiunilor ce 
urmează a fi derulate în 
cadrul acordului, în limitele 
legale de cheltuieli;  
- rezervarea creditelor prin 
angajament bugetar la 
nivelul obligaţiilor financiare 
decurgând din angajamentul 
legal;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 

 

12. Act intern de decizie 
privind organizarea 
acţiunilor de protocol, a 
unor manifestări cu 
caracter cultural-ştiinţific 
sau a altor acţiuni cu 
caracter specific, 
inclusiv devizul 
estimativ, pe categorii 
de cheltuieli 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
80/2001 (24);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
552/1991 (25);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
189/2001 (26);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare a 
acţiunii de protocol, a 
manifestării cu caracter 
cultural-ştiinţific sau a 
acţiunii cu caracter 
specific;  
- bugetul aprobat;  
- documente transmise de 
parteneri cu privire la 
participarea la acţiune;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- existenţa creditelor 
bugetare şi/sau de 
angajament;  
- concordanţa dintre natura 
obligaţiilor financiare care 
fac obiectul actului intern de 
decizie şi prevederile 
cadrului legal existent;  
- încadrarea valorii 
devizului/categoriei de 
cheltuieli în limitele 
prevăzute de normele 
legale;  
- rezervarea creditelor, prin 
angajament bugetar, la 
nivelul obligaţiilor financiare 
decurgând din angajamentul 
legal;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 



 

13. Act intern de decizie 
privind deplasarea în 
străinătate, inclusiv 
devizul estimativ de 
cheltuieli 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 248/2005 
(28);  
- Hotărârea 
Guvernului. nr. 
518/1995 (29);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.860/2006 (30);  
- Hotărârea 
Guvernului. nr. 
189/2001 (26);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare a 
deplasării în străinătate;  
- bugetul aprobat;  
- documente, invitaţii şi 
comunicări scrise de la 
partenerul extern, 
privitoare la acţiunea şi 
condiţiile efectuării 
deplasării în străinătate;  
- notă-mandat privind 
deplasarea;  
- memorandum, după caz;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- existenţa creditelor 
bugetare şi/sau de 
angajament;  
- concordanţa dintre natura 
şi cuantumul obligaţiilor 
financiare care fac obiectul 
actului intern de decizie şi 
prevederile cadrului normativ 
existent (transport, cazare, 
diurnă, alte cheltuieli);  
- rezervarea creditelor, prin 
angajament bugetar, la 
nivelul obligaţiilor financiare 
decurgând din angajamentul 
legal;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 

 

14. Act intern de decizie 
privind delegarea sau 
detaşarea în ţară a 
personalului, inclusiv 
devizul estimativ de 
cheltuieli 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 53/2003 
(42);  
- Legea nr. 188/1999 
(44);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.860/2006 (30);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare a 
delegării/detaşării;  
- bugetul aprobat;  
- acceptul scris al 
persoanei detaşate;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- existenţa creditelor 
bugetare şi/sau de 
angajament;  
- concordanţa dintre natura 
şi cuantumul obligaţiilor 
financiare care fac obiectul 
actului de decizie privind 
delegarea sau detaşarea şi 
prevederile cadrului normativ 
existent (transport, cazare, 
diurnă, alte cheltuieli);  
- rezervarea creditelor prin 
angajament bugetar la 
nivelul obligaţiilor financiare 
decurgând din angajamentul 
legal; 
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 

 

15. Ordin/Act intern de 
decizie privind:  
- angajarea sau 
promovarea/avansarea 
personalului;  
- numirea cu caracter 
temporar a personalului 
de execuţie pe funcţii de 
conducere;  
- acordarea altor 
drepturi salariale 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 53/2003 
(42);  
- Legea nr. 188/1999 
(44);  
- Legea-cadru nr. 
284/2010 (43);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
32/1998 (67);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare şi 
dosarul angajării/avansării 
personalului;  
- bugetul aprobat;  
- propunerea pentru 
acordarea altor drepturi 
salariale;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- existenţa creditelor 
bugetare şi/sau de 
angajament;  
- respectarea reglementărilor 
legale privind angajarea, 
promovarea/avansarea, 
stabilirea drepturilor salariale 
şi încadrarea personalului în 
limita posturilor aprobate;  
- rezervarea creditelor prin 
angajament bugetar la 
nivelul obligaţiilor financiare 
decurgând din angajamentul 
legal;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 



 

16. Contract de comodat în 
care entitatea publică 
are calitatea de 
comodatar 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 287/2009 
(10);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare;  
- devizul cheltuielilor ce 
urmează a fi suportate de 
comodatar, aprobat de 
conducătorul entităţii 
publice;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- existenţa creditelor 
bugetare şi/sau de 
angajament;  
- dacă devizul/categoriile de 
cheltuieli se încadrează în 
limitele legale;  
- rezervarea creditelor prin 
angajament bugetar la 
nivelul cheltuielilor ce 
urmează a fi suportate de 
entitatea publică;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 

 

17. Contract de parteneriat 
public-privat 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 213/1998 
(31);  
- Legea nr. 33/1994 
(70);  
- Legea nr. 178/2010 
(68);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.239/2010 (69);  
- alte acte normative 
specifice. 

- studiul de prefezabilitate 
sau fundamentare;  
- nota justificativă pentru 
selectarea procedurii de 
dialog competitiv;  
- anunţul de selecţie;  
- documentul ataşat;  
- comisia de evaluare a 
ofertelor/scrisorilor de 
intenţie, aprobată;  
- comisia de negociere 
pentru semnarea acordului 
de proiect, aprobată;  
- oferta/scrisorile de 
intenţie;  
- raportul de evaluare a 
scrisorilor de intenţie şi 
selectarea investitorilor;  
- acordurile de proiect;  
- invitaţiile la negociere;  
- procesele-verbale ale 
comisiei de 
evaluare/negociere;  
- ofertele finale;  
- raportul de evaluare a 
ofertelor şi desemnarea 
ofertei câştigătoare 
(raportul procedurii de 
atribuire);  
- comunicarea privind 
rezultatul procedurii 
transmisă investitorilor 
participanţi;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- existenţa creditelor 
bugetare şi/sau de 
angajament;  
- respectarea legalităţii şi 
regularităţii specifice 
contractului de parteneriat 
public-privat;  
- stabilirea termenilor 
contractului în concordanţă 
cu prevederile cadrului 
normativ;  
- rezervarea creditelor prin 
angajament bugetar la 
nivelul valorii angajamentului 
legal;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 



 

18. Convenţie pentru 
acordarea de 
împrumuturi, conform 
art. 69 din Legea nr. 
500/2002 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 287/2009 
(10);  
- actul normativ de 
înfiinţare a unor 
instituţii 
publice/activităţi 
finanţate integral din 
venituri proprii;  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare 
privind acordarea 
împrumutului;  
- solicitarea instituţiei 
publice interesate;  
- graficul de rambursare a 
împrumutului;  
- alte documente specifice. 

Se verifică:  
- rezervarea creditelor, prin 
angajament bugetar, la 
nivelul împrumutului;  
- dacă instituţia publică 
solicitantă a împrumutului se 
încadrează în prevederile 
art. 69 din Legea nr. 
500/2002;  
- dacă instituţia publică 
solicitantă a împrumutului a 
întocmit un program credibil 
de realizare a veniturilor 
proprii, în vederea 
rambursării împrumutului;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 

 
 

C. Ordonanţarea cheltuielilor 
    

      

 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni supuse 
controlului financiar 

preventiv 
Cadrul legal Actele justificative 

Modul de efectuare a 
controlului financiar preventiv 

 
0 1 2 3 4 

 

1. Ordonanţare de plată 
privind achiziţiile 
publice de produse, 
servicii sau lucrări 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 82/1991 
(39);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 (5);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a  
Guvernului nr. 64/2009 
(32);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 218/2012 (38);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 66/2011 (34);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 875/2011 (36);  
- Legea nr. 571/2003 
(8);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 44/2004 (18);  
- Legea nr. 72/2013 
(82);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 264/2003 (13);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  
- alte acte normative 
specifice. 

- contractul de achiziţii 
publice;  
- contractul/decizia/ 
ordinul de finanţare, după 
caz;  
- bugetul aprobat;  
- angajamentul bugetar;  
- factura fiscală sau 
factura externă, însoţită 
de documente justificative 
care atestă livrarea 
produselor, prestarea 
serviciilor sau executarea 
lucrărilor, după caz;  
- declaraţia vamală de 
import. 

Se verifică:  
- dacă documentele 
justificative sunt cele 
prevăzute de normele legale;  
- dacă operaţiunea de 
lichidare privind realitatea 
faptelor şi exactitatea sumei 
datorate este certificată prin 
"Bun de plată";  
- concordanţa valorii 
cheltuielilor lichidate cu suma 
ordonanţată la plată şi 
încadrarea acesteia în 
angajamentul legal;  
- încadrarea sumei 
ordonanţate la plată în 
subdiviziunea 
corespunzătoare a clasificaţiei 
bugetare pentru care există 
angajament bugetar;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 



 

2. Ordonanţare de plată 
pentru avansuri 
acordate în cadrul 
contractelor încheiate 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 571/2003 
(8);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 44/2004 (18);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 66/2011 (34);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 875/2011 (36);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2009 (32); 
- Hotărârea Guvernului 
nr. 218/2012 (38);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 264/2003 (13);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  
- alte acte normative 
specifice. 

- contractul/comanda de 
achiziţie publică;  
- contractul/decizia/ 
ordinul de finanţare;  
- bugetul aprobat;  
- angajamentul bugetar;  
- avizul de plată;  
- nota de aprobare a 
cheltuielilor eligibile;  
- solicitarea de acordare 
a avansului;  
- documentul prin care se 
constituie garanţia legală; 
- nota de fundamentare/  
autorizare;  
- documentul justificativ 
(factura, convenţia de 
plată etc.);  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- dacă acordarea avansului 
respectă condiţiile specifice 
de legalitate şi regularitate;  
- existenţa documentelor 
justificative întocmite în 
conformitate cu procedurile 
specifice;  
- încadrarea sumei 
ordonanţate în limitele 
prevăzute în contract, precum 
şi încadrarea în termenul legal 
de plată;  
- încadrarea sumei 
ordonanţate la plată în 
subdiviziunea 
corespunzătoare a clasificaţiei 
bugetare pentru care există 
angajament bugetar şi legal; 
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

 

3. Ordonanţare de plată 
privind prefinanţări, 
plăţi intermediare, plăţi 
finale în cadrul 
contractelor/ 
deciziilor/ordinelor de 
finanţare/acorduri de 
finanţare 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 1.083/2006 (51);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 1.828/2006 (52);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 1.198/2006 (63);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 498/2007 (64);  
- Legea nr. 571/2003 
(8);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 44/2004 (18);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 (5);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 63/1999 (53);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2009 (32);  
- Legea nr. 105/2011 
(33);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 1.328/2000 (57);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 264/2003 (13);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 759/2007 (35);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 74/2009 (60);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 442/2009 (61);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  

- contractul/decizia/ 
ordinul de finanţare;  
- bugetul aprobat;  
- angajamentul bugetar;  
- cererea de plată privind 
prefinanţări, plăţi 
intermediare, plăţi finale;  
- nota de autorizare a 
plăţii;  
- notificarea privind 
depunerea cererii de 
plată; 
- avizul de 
plată/rambursare;  
- nota de aprobare a 
cheltuielilor eligibile;  
- decont privind 
prefinanţarea acordată;  
- documentaţia 
justificativă specifică care 
rezultă din actul normativ 
ce reglementează 
operaţiunea şi/sau 
domeniul respectiv;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- existenţa documentelor 
justificative întocmite în 
conformitate cu procedurile 
specifice;  
- dacă operaţiunea de 
lichidare privind realitatea 
faptelor şi exactitatea sumei 
datorate este certificată prin 
"Bun de plată".  
- încadrarea sumei 
ordonanţate la plată în limitele 
prevăzute în contract, precum 
şi încadrarea în termenul legal 
de plată;  
- încadrarea sumei 
ordonanţate la plată în 
subdiviziunea 
corespunzătoare a clasificaţiei 
bugetare pentru care există 
angajament bugetar;  
- legalitatea, regularitatea, 
precum şi condiţiile 
acordării/recuperării 
prefinanţării;  
- respectarea destinaţiilor 
stabilite prin contract;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 



- alte acte normative 
specifice. 

 

4. Ordin de plată valută 
pentru achitarea la 
extern a ratelor de 
capital, a dobânzilor, a 
comisioanelor şi a altor 
costuri provenite din 
împrumuturi externe 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 312/2004 
(71);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007 (65);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 1.470/2007 (77);  
- legea de ratificare a 
împrumutului;  
- alte acte normative 
specifice. 

- notificarea de plată 
înaintată de organismul 
internaţional finanţator;  
- bugetul aprobat;  
- adresa de confirmare a 
obligaţiei de plată din 
partea beneficiarului final 
al creditului extern sau 
ordin de plată/extras de 
cont atestând virarea 
echivalentului în lei a 
obligaţiei de plată la 
extern în contul entităţii 
publice;  
- nota de fundamentare;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- concordanţa dintre obligaţiile 
înscrise în acordul de 
împrumut, avizul de plată 
înaintat de organismul 
internaţional finanţator şi 
cererea de valută a entităţii 
publice;  
- dacă operaţiunea de 
lichidare privind realitatea 
faptelor şi exactitatea sumei 
datorate este certificată prin 
"Bun de plată";  
- încadrarea sumei 
ordonanţate la plată în 
subdiviziunea 
corespunzătoare a clasificaţiei 
bugetare pentru care există 
angajament bugetar şi legal;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

 

5. Ordonanţare de plată 
privind virarea către 
bancă a contravalorii 
în lei a valutei 
disponibilizate pentru 
achitarea la extern  
a obligaţiilor de plată 
rezultate din 
împrumuturile externe 
contractate direct sau 
garantate de stat 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 312/2004 
(71);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007 (65);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 1.470/2007 (77);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  
- acordul de împrumut;  
- legea de ratificare a 
împrumutului;  
- alte acte normative 
specifice. 

- notificarea de plată 
emisă de finanţatorul 
extern;  
- bugetul aprobat;  
- mesajul swift emis de 
bancă;  
- ordinul de plată valută;  
- nota de fundamentare 
privind sursele interne de 
acoperire a datoriei faţă 
de bancă;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- concordanţa dintre obligaţiile 
înscrise în acordul de 
împrumut, avizul de plată 
trimis de finanţatorul extern şi 
mesajul swift al băncii şi 
ordinul de plată valută;  
- existenţa surselor de 
finanţare a contravalorii în lei 
a sumei disponibilizate de 
bancă; 
- dacă operaţiunea de 
lichidare privind realitatea 
faptelor şi exactitatea sumei 
datorate este certificată prin 
"Bun de plată";  
- încadrarea sumei 
ordonanţate la plată în 
subdiviziunea 
corespunzătoare a clasificaţiei 
bugetare pentru care există 
angajament bugetar şi legal;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 



 

6. Ordonanţare de plată 
în lei, ordonanţare de 
plată externă sau 
ordonanţare a 
transferului valutar 
pentru plăţi care se 
efectuează  
din conturile speciale 
ale împrumuturilor 
externe 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007 (65);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 1.470/2007 (77);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  
- legea de ratificare a 
acordului de împrumut; 
- alte acte normative 
specifice. 

- facturile emise de 
furnizori, cu certificarea 
de către beneficiar a 
efectuării operaţiunii 
pentru care se solicită 
plata;  
- bugetul aprobat;  
- documentele justificative 
de transport, vămuire sau 
situaţii de lucrări ori 
recepţia  
bunurilor, după caz;  
- nota de fundamentare;  
- acordul de împrumut 
extern;  
- acordurile subsidiare de 
împrumut;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- legalitatea şi regularitatea 
documentaţiei justificative, 
corespunzător prevederilor 
actului normativ care 
reglementează operaţiunea;  
- dacă operaţiunea de 
lichidare privind realitatea 
faptelor şi exactitatea sumei 
datorate este certificată prin 
"Bun de plată";  
- încadrarea sumei 
ordonanţate la plată în 
subdiviziunea 
corespunzătoare a clasificaţiei 
bugetare pentru care există 
angajament bugetar şi legal;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

 

7. Ordonanţare de plată 
prin acreditiv simplu 
sau documentar în 
cadrul unui contract 
extern finanţat printr-
un împrumut extern 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- legile de ratificare a 
acordurilor de 
împrumut;  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare;  
- contractul extern;  
- acreditivul simplu sau 
documentar emis de 
banca depozitară a 
contului special;  
- acord de împrumut 
extern;  
- acorduri subsidiare de 
împrumut;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- concordanţa condiţiilor 
incluse în acreditivul emis cu 
prevederile contractuale;  
- condiţiile de plată incluse în 
contractul extern;  
- încadrarea sumei 
ordonanţate la plată în 
subdiviziunea 
corespunzătoare a clasificaţiei 
bugetare pentru care există 
angajament bugetar şi legal;  
- dacă operaţiunea de 
lichidare privind realitatea 
faptelor şi exactitatea sumei 
datorate este certificată prin 
"Bun de plată";  
- regularitatea completării 
documentului;  
- existenţa semnăturii 
autorizate pe cererea de 
confirmare a acreditivului;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

 

8. Ordonanţare de plată 
externă pentru 
cotizaţii, respectiv 
contribuţii, taxe etc. la 
diverse organisme 
internaţionale 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/1994 
(40);  
- protocoale, acorduri 
sau convenţii încheiate 
de entitatea publică cu 
organismele 
internaţionale;  
- legile de ratificare; 
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  
- alte acte normative 
specifice. 

- acordul, convenţia sau 
protocolul;  
- bugetul aprobat;  
- avizul de plată transmis 
de organismul 
internaţional;  
- angajamentul bugetar;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- concordanţa dintre 
prevederile acordului, 
convenţiei sau protocolului şi 
avizul de plată transmis de 
organismul internaţional, 
inclusiv a termenului de plată;  
- încadrarea sumei 
ordonanţate la plată în 
subdiviziunea 
corespunzătoare a clasificaţiei 
bugetare pentru care există 
angajament bugetar şi legal; 
- dacă operaţiunea de 
lichidare privind realitatea 
faptelor şi exactitatea sumei 
datorate este certificată prin 
"Bun de plată";  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 



 

9. Ordonanţare de plată 
pentru subvenţii, 
transferuri, prime sau 
alte plăţi din fonduri 
publice, acordate 
agenţilor economici 
sau altor beneficiari 
legali 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 22/2002 
(41);  
- Legea nr. 571/2003 
(8);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare;  
- bugetul aprobat;  
- documentaţia specifică 
ce rezultă din actul 
normativ, ce 
reglementează 
operaţiunea şi/sau 
domeniul respectiv;  
- angajamentul bugetar;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- legalitatea şi regularitatea 
documentaţiei justificative, 
corespunzător prevederilor 
actului normativ care 
reglementează operaţiunea 
şi/sau domeniul respectiv;  
- dacă operaţiunea de 
lichidare privind realitatea 
faptelor şi exactitatea sumei 
datorate este certificată prin 
"Bun de plată";  
- încadrarea sumei 
ordonanţate la plată în 
subdiviziunea 
corespunzătoare a clasificaţiei 
bugetare pentru care există 
angajament bugetar şi legal;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

 

10. Ordonanţare de plată 
privind redevenţe, 
chirii sau alte cheltuieli 
legate de 
concesionare sau 
închiriere 

- Legea nr. 500/2002 
(1)  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 571/2003 
(8);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare;  
- bugetul aprobat;  
- contractul de 
concesionare sau de 
închiriere;  
- documentele justificative 
emise de concedent sau, 
după caz, de proprietarul 
bunului închiriat;  
- angajamentul bugetar;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- dacă documentele 
justificative sunt cele 
prevăzute de normele legale;  
- dacă operaţiunea de 
lichidare privind realitatea 
faptelor şi exactitatea sumei 
datorate este certificată prin 
"Bun de plată";  
- concordanţa valorii 
cheltuielilor lichidate cu suma 
ordonanţată la plată şi 
încadrarea acesteia în 
angajamentul legal;  
- încadrarea sumei 
ordonanţate la plată în 
subdiviziunea 
corespunzătoare a clasificaţiei 
bugetare pentru care există 
angajament bugetar;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

 

11. Ordonanţare de plată 
externă privind alte 
plăţi decât cele 
aferente 
împrumuturilor externe 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 571/2003 
(8);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare;  
- bugetul aprobat;  
- documentaţia 
justificativă specifică ce 
rezultă din actul normativ 
ce reglementează 
operaţiunea şi/sau 
domeniul respectiv;  
- angajamentul bugetar;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- dacă justificările sunt 
corespunzătoare prevederilor 
din normele legale, inclusiv a 
celor stipulate în 
angajamentul legal;  
- dacă operaţiunea de 
lichidare privind realitatea 
faptelor şi exactitatea sumei 
datorate este certificată prin 
"Bun de plată";  
- încadrarea sumei 
ordonanţate la plată în 
subdiviziunea 
corespunzătoare a clasificaţiei 
bugetare pentru care există 
angajament bugetar şi legal;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 



 

12. Ordonanţare de plată 
privind cheltuielile ce 
se efectuează din 
fonduri primite de la 
persoane juridice sau 
fizice cu titlu de 
donaţie sau 
sponsorizare 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- alte acte normative 
specifice. 

- actul de donaţie sau 
sponsorizare;  
- angajamentul legal  
(contract, comandă etc.);  
- documentele care 
atestă livrarea 
produselor, prestarea 
serviciilor sau executarea 
lucrărilor, după caz;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- dacă cheltuielile respectă 
destinaţiile stabilite de 
transmiţători;  
- dacă documentele 
justificative sunt cele 
prevăzute de normele legale;  
- dacă operaţiunea de 
lichidare privind realitatea 
faptelor şi exactitatea sumei 
datorate este certificată prin 
"Bun de plată"; 
- concordanţa valorii 
cheltuielilor lichidate cu suma 
ordonanţată la plată şi 
încadrarea acesteia în 
angajamentul legal;  
- încadrarea sumei 
ordonanţate la plată în 
subdiviziunea 
corespunzătoare a clasificaţiei 
bugetare pentru care există 
angajament bugetar;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

 

13. Ordonanţare de plată 
privind avansuri sau 
sume cuvenite 
titularului de decont, 
care se acordă prin 
casierie 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Decretul nr. 209/1976 
(72);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 1.860/2006 (30);  
- Hotărârea Guvernului 
nr. 518/1995 (29);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare;  
- documentul specific prin 
care s-a aprobat acţiunea 
şi devizul acesteia;  
- decontul justificativ al 
cheltuielilor;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- concordanţa sumelor ce 
urmează a fi eliberate ca 
avans cu cele prevăzute în 
documentul de aprobare a 
acţiunii sau, după caz, 
încadrarea sumelor cuvenite 
titularului de decont în limita 
cheltuielilor justificate prin 
decontul aprobat;  
- dacă operaţiunea de 
lichidare privind realitatea 
faptelor şi exactitatea sumei 
datorate este certificată prin 
"Bun de plată";  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 



 

14. Ordonanţări de plată a 
salariilor, a altor 
drepturi salariale 
acordate personalului, 
precum şi a obligaţiilor 
fiscale aferente 
acestora 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 69/2010 
(3);  
- Legea nr. 53/2003 
(42);  
- Legea-cadru nr. 
284/2010 (43);  
- Legea nr. 188/1999 
(44);  
- Legea nr. 571/2003 
(8);  
- Legea nr. 263/2010 
(45);  
- Legea nr. 76/2002 
(46);  
- Legea nr. 346/2002 
(47);  
- Legea nr. 95/2006 
(83);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 48/2005 (49);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
166/2006 (50);  
- alte acte normative 
specifice. 

- centralizatorul lunar al 
statelor de salarii;  
- statele de salarii;  
- bugetul aprobat;  
- situaţia privind 
repartizarea pe luni a 
cheltuielilor de personal 
aprobate;  
- situaţia privind 
monitorizarea cheltuielilor 
de personal finanţate de 
la buget, pe luna 
anterioară;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- încadrarea în prevederile 
bugetului privind numărul 
maxim de posturi şi creditele 
bugetare destinate 
cheltuielilor de personal 
(cheltuieli cu salariile, 
contribuţii pentru asigurările 
sociale de stat, contribuţii 
pentru asigurările de şomaj, 
contribuţii pentru asigurările 
sociale de sănătate etc.);  
- dacă au fost aplicate cotele 
legale de contribuţii;  
- dacă pentru acordarea 
sporurilor, premiilor, altor 
drepturi salariale există bază 
legală;  
- dacă operaţiunea de 
lichidare privind realitatea 
faptelor şi exactitatea sumei 
datorate este certificată prin 
"Bun de plată";  
- regularitatea completării 
documentului supus vizei;  
- încadrarea sumei 
ordonanţate în valoarea 
cheltuielilor lichidate;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

    
D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice 

    
      

 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni supuse 
controlului financiar 

preventiv 
Cadrul legal Actele justificative 

Modul de efectuare a 
controlului financiar preventiv 

 
0 1 2 3 4 

 

1. Contract de 
concesionare/închiriere 
sau de administrare a 
bunurilor proprietate 
publică (entitatea publică 
este concedent/titular al 
dreptului de proprietate) 

- Legea nr. 
500/2002 (1);  
- Legea nr. 
273/2006 (2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 
213/1998 (31);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului nr. 
54/2006 (58); 

- studiul de oportunitate;  
- documentul de 
aprobare a studiului de 
oportunitate;  
- caietul de sarcini;  
- documentaţia de 
atribuire; 
- anunţul de 
licitaţie/negociere 
directă;  
- documentul de 
constituire a comisiei de 
evaluare; 
- procesul-verbal al 
comisiei de evaluare;  
- raportul comisiei de 
evaluare;  
- comunicarea privind 
rezultatul aplicării 
procedurii;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- încadrarea obiectului 
contractului în lista cuprinzând 
bunurile care, potrivit legii, pot fi 
concesionate/închiriate;  
- respectarea prevederilor 
legale referitoare la 
desfăşurarea licitaţiei/negocierii 
directe;  
- stabilirea termenilor 
contractuali în concordanţa cu 
cadrul normativ; 
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 



 

2. Contract de concesiune 
de lucrări publice sau 
servicii, în care entitatea 
publică este concedent 

- Legea nr. 
500/2002 (1);  
- Legea nr. 
273/2006 (2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 
213/1998 (31);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului nr. 
34/2006 (5);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
925/2006 (14);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
71/2007 (84). 

- studiul de fundamentare 
a deciziei de 
concesionare;  
- raportul de avizare a 
finalizării studiului de 
fundamentare a deciziei 
de concesionare;  
- documentaţia de 
atribuire; 
- anunţul de participare şi 
dovada transmiterii spre 
publicare;  
- actul de numire a 
comisiei de 
evaluare/negociere;  
- ofertele prezentate de 
operatorii economici;  
- procesul-verbal de 
deschidere a 
ofertelor/procesul-verbal 
de negociere;  
- raportul procedurii de 
atribuire;  
- comunicarea privind 
rezultatul aplicării 
procedurii de atribuire;  
- contestaţiile şi 
soluţionarea lor, după 
caz;  
- alte documente 
specifice. 

- existenţa creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, după 
caz;  
- existenţa aprobării studiului de 
fundamentare a deciziei de 
concesionare;  
- respectarea legalităţii şi 
regularităţii specifice procedurii 
de atribuire şi evaluare a 
ofertelor;  
- stabilirea termenilor 
contractului în concordanţă cu 
prevederile cadrului normativ;  
- cuantumul şi valabilitatea 
garanţiei de participare şi 
valabilitatea ofertei câştigătoare 
la data încheierii contractului;  
- rezervarea creditelor prin 
angajament bugetar la nivelul 
obligaţiilor financiare decurgând 
din angajamentul legal;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 

 

3. Proces-verbal de 
predare- preluare având 
ca obiect transmiterea 
bunului fără plată 

- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
19/1995 (73);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
841/1995 (74);  
- alte acte 
normative specifice. 

- referatul de 
disponibilizare;  
- adresele către/de la 
instituţiile publice care 
doresc să utilizeze bunul 
disponibil;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- respectarea prevederilor 
legale referitoare la 
desfăşurarea procedurii de 
transmitere fără plată a 
bunurilor;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 

 

4. Contract de 
vânzare/cumpărare a 
bunurilor disponibilizate 
(entitatea publică are 
calitatea de vânzător) 

- Legea nr. 
500/2002 (1);  
- Legea nr. 
273/2006 (2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
19/1995 (73);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
841/1995 (74);  
- alte acte 
normative specifice. 

- referatul de 
disponibilizare;  
- decizia de numire a 
comisiei de evaluare;  
- raportul de evaluare a 
bunurilor ce urmează a fi 
disponibilizate;  
- documentaţia licitaţiei 
cu strigare;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- respectarea prevederilor 
legale referitoare la 
desfăşurarea procedurii de 
valorificare prin licitaţie cu 
strigare;  
- stabilirea termenilor 
contractuali în concordanţă cu 
cadrul normativ;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E. Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv 
    

      

 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni supuse 
controlului financiar 

preventiv 
Cadrul legal Actele justificative 

Modul de efectuare a 
controlului financiar preventiv 

 
0 1 2 3 4 

 

1. Acord-cadru de achiziţii 
publice 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale; 
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 (5);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
925/2006 (14);  
- Legea nr. 346/2004 
(6);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 2.195/2002 (12);  
- alte acte normative 
specifice. 

- programul anual al 
achiziţiilor publice;  
- documentul de aprobare 
de către conducătorul 
entităţii 
publice a procedurii de 
achiziţie selectate;  
- nota privind 
determinarea valorii 
estimate;  
- anunţul/invitaţia de 
participare la procedură;  
- documentaţia de 
atribuire;  
- actul de numire a 
comisiei de 
evaluare/negociere, după 
caz;  
- ofertele prezentate;  
- procesul-verbal de 
deschidere a 
ofertelor/procesul-verbal 
de negociere;  
- raportul procedurii de 
atribuire;  
- comunicarea privind 
rezultatul aplicării 
procedurii;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- dacă achiziţia publică este 
prevăzută în programul anual 
al achiziţiilor; 
- respectarea legalităţii şi 
regularităţii specifice 
procedurii de achiziţie 
publică;  
- existenţa aprobării de către 
conducătorul autorităţii 
contractante a raportului 
procedurii;  
- stabilirea termenilor 
acordului-cadru în 
concordanţă cu prevederile 
cadrului normativ;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 

 

2. Document de 
actualizare a valorii 
obiectivului/proiectului 
de investiţii şi a lucrărilor 
de intervenţii, în funcţie 
de evoluţia indicilor de 
preţuri 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
28/2008 (85);  
- Ordinul ministrului 
dezvoltării, lucrărilor 
publice şi locuinţelor 
nr. 863/2008 (86);  
- alte acte normative 
specifice. 

- programul de investiţii 
publice, după caz;  
- actul de aprobare a 
documentaţiei tehnico- 
economice a 
obiectivului/proiectului de 
investiţii sau a 
documentaţiei de avizare 
a lucrărilor de intervenţii;  
- fişa 
obiectivului/proiectului de 
investiţii, după caz;  
- devizul general al 
obiectivului/proiectului de 
investiţii sau al lucrărilor 
de intervenţii;  
- angajamentele legale 
încheiate;  
- situaţia cheltuielilor 
efectuate conform 
evidenţelor contabile până 
la data actualizării;  
- situaţia restului de 
executat la data 
actualizării;  
- baza de date statistice a 
Institutului Naţional de 
Statistică;  
- nota de calcul al 
actualizării;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- înscrierea în programul de 
investiţii publice a 
obiectivului/proiectului de 
investiţii şi a lucrărilor de 
intervenţii, după caz;  
- realitatea valorii cheltuielilor 
legal efectuate până la data 
actualizării;  
- realitatea valorii restului de 
executat;  
- valoarea actualizată a 
obiectivului/proiectului de 
investiţii sau a lucrărilor de 
intervenţii în funcţie de 
evoluţia indicelui preţurilor de 
consum lunar (total), 
comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică; 
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 



 

3. Proces-verbal de 
scoatere din funcţiune a 
mijlocului fix/de 
declasare a unor bunuri 
materiale 

- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
19/1995 (73);  
- Legea nr. 15/1994 
(75);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
909/1997 (54);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota privind starea 
tehnică  
a mijlocului fix propus a fi 
scos din funcţiune;  
- actul constatator al 
avariei;  
- devizul estimativ al 
reparaţiei capitale;  
- alte acte justificative. 

Se verifică:  
- existenţa actelor 
justificative;  
- dacă actele justificative au 
fost întocmite şi semnate de 
persoanele în drept;  
- dacă sunt îndeplinite 
condiţiile scoaterii din 
funcţiune;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

 

4. Decont privind 
cheltuielile ocazionate 
de organizarea 
acţiunilor de protocol, a 
manifestărilor cu 
caracter cultural-ştiinţific 
sau a altor acţiuni cu 
caracter specific 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
80/2001 (24); 
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
552/1991 (25);  
- Legea nr. 82/1991 
(39);  
- Decretul nr. 
209/1976 (72);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  
- alte acte normative 
specifice. 

- actul intern de decizie 
privind organizarea 
acţiunilor de protocol, a 
unor manifestări cu 
caracter cultural-ştiinţific, 
sau a altor acţiuni cu 
caracter specific; 
- documente justificative 
specifice diferitelor 
categorii de cheltuieli;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- prezentarea în termenul 
legal a documentelor 
justificative pentru cheltuielile 
efectuate;  
- dacă documentele 
justificative sunt cele 
prevăzute de normele legale 
din 
punct de vedere al formei şi 
conţinutului;  
- corectitudinea calculului 
privind cheltuielile justificate 
şi, după caz, a penalităţilor de 
întârziere;  
- încadrarea cheltuielilor în 
plafoanele legale;  
- dacă valoarea cheltuielilor 
justificate prin decont se 
încadrează în angajamentul 
bugetar;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

 

5. Decont de cheltuieli 
privind deplasarea în 
străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni 
cu caracter temporar 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Decretul nr. 
209/1976 (72);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
518/1995 (29)  
- alte acte normative 
specifice. 

- actul intern de decizie 
privind deplasarea în 
străinătate;  
- documente justificative 
specifice diferitelor 
categorii de cheltuieli;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- dacă documentele 
justificative sunt cele 
prevăzute de normele legale 
din punct de vedere al formei 
şi conţinutului;  
- prezentarea în termenul 
legal a documentelor 
justificative pentru cheltuielile 
efectuate;  
- corectitudinea calculului 
privind cheltuielile justificate 
şi, după caz, a penalităţilor de 
întârziere;  
- documentul de restituire a 
avansurilor nejustificate şi, 
după caz, a penalităţilor;  
- încadrarea cheltuielilor în 
plafoanele legale;  
- dacă valoarea cheltuielilor 
justificate prin decont se 
încadrează în angajamentul 
bugetar;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 



 

6. Decont de cheltuieli 
privind justificarea 
avansului acordat 
pentru deplasări în ţară 
şi/sau pentru achiziţii 
prin cumpărare directă 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Decretul nr. 
209/1976 (72)  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.860/2006 (30);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
925/2006 (14);  
- alte acte normative 
specifice. 

- actul intern de decizie 
privind deplasarea în ţară 
sau, după caz, referatul 
aprobat privind achiziţia 
directă;  
- documente justificative 
specifice diferitelor 
categorii de cheltuieli;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- dacă documentele 
justificative sunt cele 
prevăzute de normele legale 
din punct de vedere al formei 
şi conţinutului;  
- prezentarea în termenul 
legal a documentelor 
justificative pentru avansul 
primit;  
- corectitudinea calculului 
privind sumele justificate şi, 
după caz, a penalităţilor de 
întârziere;  
- documentul de restituire a 
avansurilor nejustificate şi, 
după caz, a penalităţilor;  
- încadrarea cheltuielilor în 
plafoanele legale;  
- dacă valoarea cheltuielilor 
justificate prin decont se 
încadrează în angajamentul 
bugetar;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

 

7. Contract de 
sponsorizare în care 
entitatea publică este 
beneficiar al 
sponsorizării 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 32/1994 
(17);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare a 
contractului de 
sponsorizare;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- dacă entitatea publică 
desfăşoară sau urmează să 
desfăşoare o activitate dintre 
cele prevăzute la art. 4 din 
Legea nr. 32/1994, cu 
modificările şi completările 
ulterioare;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 

 

8. Act de donaţie, în care 
entitatea publică are 
calitatea de donatar 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Legea nr. 287/2009 
(10);  
- Decretul nr. 
478/1954 (76);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare a 
actului de donaţie;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- regimul juridic al 
bunului/bunurilor care fac 
obiectul donaţiei;  
- dacă bunul/bunurile 
respective sunt grevate de 
datorii;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate;  
- existenţa avizului 
compartimentului juridic. 

 

9. Dispoziţie de încasare 
către casierie 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Decretul nr. 
209/1976 (72);  
- Legea nr. 82/1991 
(39);  
- alte acte normative 
specifice. 

- decontul de cheltuieli 
prezentat de titularul de 
avans;  
- decizia de imputaţie;  
- alte acte din care rezultă 
obligaţii de plată în 
sarcina unor persoane;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- aprobarea de către 
conducătorul entităţii publice 
a decontului de cheltuieli;  
- modul de calcul al sumei ce 
urmează a fi încasată;  
- dacă dispoziţia de încasare 
este întocmită pentru suma 
ce urmează a fi încasată;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 



 

10. Notificare de 
prefinanţare din fonduri 
comunitare 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 1.083/2006 (51);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 1.828/2006 (52);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 1.198/2006 (63);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 498/2007 (64);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 63/1999 (53);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2009 (32);  
- Legea nr. 105/2011 
(33);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.011/1999 (56);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.328/2000 (57);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
264/2003 (13);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
759/2007 (35);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 74/2009 (60);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
442/2009 (61);  
- alte acte normative 
specifice. 

- documentele ce însoţesc 
notificarea de prefinanţare 
(prognoza fluxului de 
prefinanţare, copie extras 
cont disponibil din fonduri 
comunitare, copie extras 
cont trezorerie, după caz); 
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- încadrarea fondurilor 
solicitate în limitele bugetului 
programului;  
- respectarea mecanismului 
stabilit în acordurile de 
finanţare;  
- certificarea şi aprobarea 
cererii de către persoana 
autorizată;  
- existenţa documentelor 
justificative;  
- completarea corectă a 
documentelor;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 



 

11. Cerere de fonduri 
comunitare 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 1.083/2006 (51);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 1.828/2006 (52); 
- Regulamentul (CE) 
nr. 1.198/2006 (63);  
- Regulamentul (CE) 
nr. 498/2007 (64);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 63/1999 (53);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2009 (32);  
- Legea nr. 
105/2011(33);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.011/1999 (56);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
1.328/2000 (57);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
264/2003 (13);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
759/2007 (35);  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 74/2009 (60);  
- Hotărârea 
Guvernului nr. 
442/2009 (61);  
- Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 
1.792/2002 (21);  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota justificativă;  
- documentele ce însoţesc 
cererea de transfer de 
fonduri (declaraţia de 
cheltuieli, cash- flow sume 
previzionate, raportarea 
financiară, raportul asupra 
progresului înregistrat, 
situaţia cofinanţării de la 
bugetul de stat, 
reconcilierea bancară, 
copie extras cont 
trezorerie);  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- încadrarea fondurilor 
solicitate în limitele prevăzute 
în bugetul 
programului/deciziei de 
finanţare/fişei de proiect;  
- respectarea mecanismului 
stabilit în acordurile de 
finanţare;  
- respectarea 
condiţionalităţilor impuse 
pentru alimentarea conturilor; 
- certificarea şi aprobarea 
cererii de către persoana 
autorizată;  
- existenţa documentelor 
justificative;  
- completarea corectă a 
documentelor;  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

 

12. Cerere de tragere şi 
cerere de alimentare a 
contului special în 
cadrul împrumuturilor 
externe (inclusiv a 
avansului) 

- Legea nr. 500/2002 
(1);  
- Legea nr. 273/2006 
(2);  
- legile bugetare 
anuale;  
- Ordonanţa 
Guvernului nr. 
119/1999 (4);  
- legea de ratificare a 
acordului de 
împrumut extern;  
- Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007 (65);  
- procedura 
finanţatorului extern 
cu privire la tragerile 
din împrumut;  
- alte acte normative 
specifice. 

- nota de fundamentare;  
- contractele interne sau 
externe;  
- ordinele de plată prin 
care s-au efectuat plăţi în 
cadrul procedurilor de 
refinanţare;  
- alte documente 
specifice. 

Se verifică:  
- legalitatea şi regularitatea 
documentelor justificative;  
- încadrarea plăţilor solicitate 
în prevederile contractului 
intern sau extern;  
- existenţa documentului 
organismului finanţator 
internaţional de acceptare a 
contractului intern sau extern 
(no objection);  
- dacă operaţiunea de 
lichidare privind realitatea 
faptelor şi exactitatea sumei 
datorate este certificată de 
compartimentul de 
specialitate prin "Bun de 
plată";  
- existenţa semnăturii 
conducătorului 
compartimentului de 
specialitate. 

    
 
 
 



Anexa nr.2 la Dispozitia Primarului nr.55 din 31.03.2015 

 
GRAFIC DE CIRCULAŢIE 

a documentelor ce conţin operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu 
(CFP) 

Nr. 

Crt. 

Documente supuse CFP Crt. 

din 
anexă 

Compartimentul de 
specialitate/ 

persoana care 
întocmește şi  dă 
viza de certificare  

Persoana care 
exercită CFP  

Limită 
valorică 

0 1 2 3 4 5 

1.  Cerere de deschidere de 
credite bugetare 

A/1 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern 

Romelia RUSU nelimitat 

2.  Dispoziţia bugetară (OP) 
pentru repartizarea 
creditelor bugetare 
(alimentări)   

A/2 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Romelia RUSU nelimitat 

3.  Documentul pentru 
modificarea repartizării pe 
trimestre a creditelor 
bugetare  

A/3 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

4.  Documentul pentru 
efectuarea, incepand cu 
trimestrul al III-lea, a 
virărilor de credite 
bugetare: 
- de la un capitol la alt 
capitol al clasificatiei 
bugetare in cadrul 
aceluiasi capitol, pentru 
bugetul propriu si 
bugetele institutiilor 
subordonate; 
- intre programe. 

A/4 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

5.  Documentul pentru 
efectuarea virărilor de 
credite între subdiviziunile 
clasificaţiei bugetare 
pentru bugetul propriu al 
ordonatorului principal de 
credite precum şi cele 
între unităţile subordonate  

A/4 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

6.  Dispoziţia bugetară de 
retragere şi cea de 
repartizare în situaţia 
virărilor între unităţi 

A/5 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 



7.  Contract achiziţii publice, 
bunuri  

B/1 Mihaela-Grațiana 
TISAN 

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

8.  Contract investiţii, dotări B/1 Mihaela-Grațiana 
TISAN 

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

9.  Contract investiţii 
- drumuri 
- reparaţii capitale 
drumuri 
- reparaţii curente drumuri 
- dotări drumuri  

B/1 Mihaela-Grațiana 
TISAN  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

10.  Contract investiţii 
construcţii 
- reparaţii curente 
construcţii 
- reparaţii capitale 
construcţii 
- investiţii construcţii 
montaj 

B/1 Mihaela-Grațiana 
TISAN  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

11.  Comandă de achiziţii 
publice bunuri  

B/1 Toate 
compartimentele  

Viza privind achizițiile 
publice: Mihaela-
Grațiana TISAN 

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

12.  Contract de achiziţii 
publice finanţate integral 
sau parţial din credite 
externe acordată statului 
român de organisme şi 
organizaţii internaţionale, 
instituţii financiar-bancare 
sau direct de furnizori   

 

B/2 Mihaela-Grațiana 
TISAN 

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

13.  Acord subsidiar de 
împrumut  

B/4 Mihaela-Grațiana 
TISAN 

Romelia RUSU nelimitat 

14.  Contract de concesionare 
sau închiriere în care 
instituţia publică este 
concesionar sau chiriaş   

B/12 Compartimentul 
Agricol, Urbanism și 
Organizarea 
Teritoriului 

Mihaela-Grațiana 
TISAN 

Secretarul comunei 

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

15.  Protocoale de afiliere 
convenţii, acorduri de 
participare la organizaţii 
internaţionale şi interne  

B/13  Mihaela-Grațiana 
TISAN 

Secretarul comunei 

Romelia RUSU nelimitat 



16.  Acorduri pt. schimb de 
experienţă sau 
documentare pe bază de 
reciprocitate fără transfer 
de valută  

B/14 Toate 
compartimentele  

Romelia RUSU nelimitat 

17.  Actul intern de decizie 
privind organizarea 
internă a acţiunilor de 
protocol a unor 
manifestări cu caracter 
cultural ştiinţific precum  
şi a unor manifestări cu 
caracter specific  

B/15 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern 

Romelia RUSU nelimitat 

18.  Contract sau convenţie 
pentru activ. prestată de 
însoţitorii delegaţiilor sau 
invitaţiilor din străinătate  

B/16 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern 

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

19.  Dispoziția Primarului de:  

- angajare sau avansare 
a personalului inclusiv pt. 
cumul de funcţii 

- acordarea salariului de 
merit 

- numirea cu caracter 
temporar a personalului 
de execuţie pe funcţii de 
conducere 

- alte drepturi salariale  

B/19 Biroul de Resurse 
Umane  

Loredana-Adina-
Mihaela LUCIU 

nelimitat 

20.  Actul intern de decizie 
privind delegări şi 
detaşări din alte localităţi 
din ţară  

B/18 Toate 
compartimentele  

Violeta CRĂCIUN nelimitat 

21.  Actul intern de decizie 
privind deplasarea în 
străinătate  

B/17 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Violeta CRĂCIUN nelimitat 

22.  Contract individual de 
muncă şi contract civil de 
prestări servicii  

B/24 Biroul de Resurse 
Umane  

Loredana-Adina-
Mihaela LUCIU 

nelimitat 

23.  Contracte de finantare 
nerambursabila din 
fonduri publice alocate 
pentru activitati non profit  

B/3 Mihaela-Grațiana 
TISAN  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

24.  Contracte de finantare 
nerambursabila post 
aderare din FEADR, 
FEDER, FSE si Fond de 

B/2 Mihaela-Grațiana 
TISAN  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 



coeziune 

25.  Contract de 
concesionare/închiriere 
(comuna este 
concedentul/ titularul 
dreptului de proprietate)  

D/1 Compartimentul 
Agricol, Urbanism și 
Organizarea 
Teritoriului 

Mihaela-Grațiana 
TISAN 

Secretarul comunei 

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

26.  Proces verbal de predare 
transferul bunurilor fără 
plată  

D/2 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Loredana-Adina-
Mihaela LUCIU 

nelimitat 

27.  Contract de vanzare / 
cumparare sau 
concesionare a bunurilor 
disponibilizate (entitatea 
publica are calitatea de 
vanzator) 

D/3 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Compartimentul 
Agricol, Urbanism și 
Organizarea 
Teritoriului 

Mihaela-Grațiana 
TISAN 

Secretarul comunei 

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

28.  Actul de valorificare, prin 
schimb, a unor bunuri 
scoase din functiune 

D/4 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Loredana-Adina-
Mihaela LUCIU 

nelimitat 

29.  Ordonanţarea de plată 
aferentă achiziţiei publice 
de bunuri  

C/1 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

30.  Ordonanţarea de plată 
aferentă  investiţiilor-
dotări  

C/1 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

31.  Ordonantare de plata 
privind acordarea de 
avansuri (in lei) catre terte 
persoane juridice in 
cadrul contractelor 
incheiate 

D/11 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

32.  Ordonanţarea de plată 
aferentă  investiţiilor 
dotări drumuri 
- reparaţii curente drumuri 
- reparaţii capitale 
drumuri 

C/1 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

33.  Ordinul de plată 
ptr.investiţii construcţii 

C/1 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 



- reparaţii curente 
construcţii 
- reparaţii capitale 
construcţii 
- investiţii construcţii 
montaj  

și Control Intern  

34.  Decontul privind 
cheltuielile ocazionate de 
organizarea în ţară a 
acţiunilor de protocol 
precum şi decontul 
privind cheltuieli pentru 
manifestări cu caracter 
specific   

E/2 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Violeta CRĂCIUN nelimitat 

35.  Ordonanţarea de plată 
reprezentând cotizaţii, 
contribuţii, taxe, etc. la 
diverse organisme  
interne şi internaţionale  

C/16 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

36.  Ordonantare de plata 
privind cheltuielile ce se 
efectueaza din fonduri 
primite de la persoane 
juridice sau fizice cu titlu 
de donatie sau 
sponsorizare. 

C/12 
 

Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

37.  Ordonanţarea de plată şi 
dispoziţia de plată 
valutară externă după caz 
privind virarea către BNR 
a contravalorii în lei, a 
valutei disponibilizată pt 
.achitarea la extern a 
obligaţiilor de plată  

C/8 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

38.  Ordonanţarea de plată pt. 
subvenţii transferuri prin 
sau alte plăţi din fonduri 
publice acordate agenţilor 
economici sau altor 
beneficiari legali  

C/5 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

39.  Ordonanţarea de plată 
privind redevenţe, chirii 
sau alte cheltuieli legate 
de concesionare sau 
închiriere 

C/6 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

40.  Situaţia lunară (stat) 
privind salariile şi sau alte 
drepturi legale acordate 
personalului   

C/15 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Loredana-Adina-
Mihaela LUCIU 

nelimitat 



41.  Situaţia (stat) privind plata 
avansului şi a concediului 
de odihnă  

C/15 
 

Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Loredana-Adina-
Mihaela LUCIU 

nelimitat 

42.  Situaţia (stat) privind plata 
altor drepturi băneşti 
cuvenite personalului 

C/15 
 

Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Loredana-Adina-
Mihaela LUCIU 

nelimitat 

43.  Ordonanţarea de plată pt. 
virarea din cont a 
impozitului pe salarii, 
contribuţii pt. pensia 
suplimentară, contribuţie 
pt. constituirea fondului 
pt. plata ajutorului de 
şomaj, contribuţiei de 
asigurări sociale şi 
contribuţiei de asigurări 
de sănătate   

C/15 
 

Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Loredana-Adina-
Mihaela LUCIU 

nelimitat 

44.  Ordonanţarea/Decontul 
de cheltuieli privind plăţile 
în valută pt. reprezentaţi 
ai României în 
străinătate, deplasări în 
străinătate  

C/14 
E/3 

Toate 
compartimentele  

Romelia RUSU nelimitat 

45.  Cerere de retragere şi 
cerere de alimentare a 
contului special în cadrul 
împrumuturilor 
guvernamentale externe 
(inclusiv a avansului)   

C/10 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Loredana-Adina-
Mihaela LUCIU 

nelimitat 

46.  Ordonanţarea de plată în 
lei sau dispoziţia de plată 
valutară externă ori 
dispoziţia de transfer 
valutar pt. plata care se 
efectuează din conturile 
speciale ale 
împrumuturilor 
guvernamentale externe  

C/10 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

47.  Cererea de confirmare a 
acreditivelor deschise în 
cadrul unui contract 
extern  finanţat printr-un 
împrumut guvernamental 
extern  

C/9 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Loredana-Adina-
Mihaela LUCIU 

nelimitat 

48.  Documente de plată 
valutară altele decât cele 
aferente împrumuturilor 
externe  

C/8 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Violeta CRĂCIUN nelimitat 



49.  Dispoziţia de plată către 
casierie în vederea 
acordării de avansuri pt. 
deplasare  

C/14 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Violeta CRĂCIUN nelimitat 

50.  Decontul de cheltuieli 
privind justificarea 
avansului acordat pentru 
deplasări în ţară şi/sau 
pentru achiziţii prin 
cumpărare directă 

E/4 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Violeta CRĂCIUN nelimitat 

51.  Dispoziţia de încasare 
către casierie pt. 
recuperarea de chelt. 
comune  

E/7 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Loredana-Adina-
Mihaela LUCIU 

Romelia RUSU 

nelimitat 

52.  Dispoziţia de încasare 
către casierie pt. avizele 
emise pentru 
documentaţiile de 
urbanism şi amenajarea 
teritoriului şi pt. extrasele 
copii de pe planurile 
existente  

E/7 Compartimentul 
Agricol, Urbanism și 
Organizarea 
Teritoriului 

 

Romelia RUSU nelimitat 

53.  Dispoziţia de încasare 
către casierie pt. avizări 
de lucrări, proiecte de 
urbanism  

E/7 Compartimentul 
Agricol, Urbanism și 
Organizarea 
Teritoriului 

Romelia RUSU nelimitat 

54.  Dispoziţie de încasare 
către casierie pentru 
acorduri prealabile şi 
autorizaţii privind 
amplasarea de lucrări în 
zona drumurilor 

E/7 Compartimentul 
Agricol, Urbanism și 
Organizarea 
Teritoriului 

Romelia RUSU nelimitat 

55.  Dispoziţie de încasare 
către casierie pentru 
închirierea suprafeţelor 
din zona drumurilor   

E/7 Compartimentul 
Agricol, Urbanism și 
Organizarea 
Teritoriului 

Romelia RUSU nelimitat 

56.  Dispoziţia de încasare 
către casierie pentru 
servicii publice  

E/7 Administrarea Fiscală 
şi Controlul Comercial 

Romelia RUSU nelimitat 

57.  Dispoziţie de încasare 
către casierie pentru 
impozite şi taxe locale  

E/7 Administrarea Fiscală 
şi Controlul Comercial 

Romelia RUSU nelimitat 

58.  Dispoziţie de încasare 
către casierie pentru 
diverse venituri  

E/7 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern  

Romelia RUSU nelimitat 

59.  Dispoziţie de încasare 
către casierie pentru 
prestări de servicii 

E/7 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 

Romelia RUSU nelimitat 



efectuate pentru 
persoane fizice şi juridice  

și Control Intern 

60.  Dispoziţie de plată către 
casierie pentru avansuri 
cheltuieli  

C/14 
E/4 

Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern 

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

61.  Referat, notă de 
necesitate pt. materiale 
consumabile, obiecte de 
inventar, rechizite, 
echipament de lucru, 
echipament de protecţie, 
prestări servicii, lucrări a 
căror valoare nu 
depăşeşte 15.000€ 

E/11 Toate 
compartimentele 

Ecaterina RÎPĂ 

Violeta CRĂCIUN 

Loredana-Adina-
Mihaela LUCIU 

Sub 

15.000€ 

fără TVA 

62.  Facturi pentru investiţii 
sau achiziţii publice ce 
depăşesc valoarea de 
15.000 € + TVA 

E/10 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern 

Ecaterina RÎPĂ Peste sau 

egal cu 

15.000 € + 

TVA 

63.  Proces verbal de casare, 
declasare a bunurilor şi 
scoaterea din uz, 
referate, procese verb. pt. 
lipsuri în gestiune, 
deteriorări de bunuri, 
pierderi din calamităţi,  

E/12 Compartimentul de 
Contabilitate Publică 
și Control Intern 

Romelia RUSU nelimitat 

64.  Contractul de 
sponsorizare în care 
entitatea publică este 
beneficiar al sponsorizării 

E/5 Toate 
compartimentele 

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

65.  Actul de donaţie, în care 
entitatea publică are 
calitatea de donatar 

E/6 Toate 
compartimentele 

Ecaterina RÎPĂ nelimitat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Anexa nr.3 la Dispozitia Primarului nr.55 din 31.03.2015 

 

N O R M E 

de organizare şi exercitare a controlului financiar preventiv propriu 

 

 În baza prevederilor O.G. 119/1999 privind privind controlul intern/managerial 

şi controlul financiar preventiv se stabilesc următoarele norme: 

Art. 1.- Controlul financiar preventiv urmăreşte să preîntâmpine încălcarea 

dispoziţiilor legale în vigoare şi producerea de pagube şi se exercită asupra 

documentelor care conţin operaţiile de utilizare a fondurilor sau din care derivă 

drepturi sau obligaţii patrimoniale  în faza de angajare şi de plată în raporturile cu alte 

persoane juridice sau fizice.- 

Art. 2.- Documentele ce conţin operaţiuni supuse controlului financiar preventiv 

şi circuitul acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile ce revin conducătorilor 

compartimentelor de specialitate în care s-au întocmit, sunt cele prevăzute în Anexele 

nr. 1 şi 2.- 

Art. 3.- (1) Documentele semnate de şeful compartimentului de specialitate, sau 

împuternicitul acestuia, în care s-au întocmit acestea, răspund de realitatea şi 

exactitatea datelor şi legalitatea operaţiunilor consemnate în acestea. 

(2) Obţinerea vizei de control financiar preventiv pe documentele care se 

dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere persoanele care au dat viza 

de compartiment, sau pe cele care le-au întocmit. 

(3) Contractele precum şi documentele privind trecerea la cheltuieli sau la 

pierderi a daunelor aduse instituţiei pentru care potrivit legii nu se iau măsuri de 

stabilire a răspunderii materiale, precum şi alte documente care, conform normelor 

legale, trebuie avizate de către Oficiul juridic, vor fi prezentate pentru controlul 

financiar preventiv după ce au fost vizate de către acestea.- 

Art. 4.- (1) Persoanele care exercită  controlul financiar preventiv prin avizele 

acordate răspund pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunii cuprinse în documentele 

prezentate de compartimentele de specialitate. 

(2) Documentele ce se supun controlului financiar preventiv să fie în prealabil 

semnate de şefii compartimentelor în care se efectuează operaţiile respective ori în 

lipsa acestora de către împuterniciţii lor, semnătura acestora confirmând în cadrul 

atribuţiilor lor de serviciu, legalitatea, necesitatea, economicitatea şi realitatea 

operaţiilor.- 



Art. 5.- (1)Şeful compartimentului financiar contabil sau din celelalte 

compartimente în situaţiile în care el sau celelalte persoane desemnate să exercite 

controlul financiar preventiv constată că operaţiile prezentate la control sunt nelegale 

sau neeficiente, iar conducătorul instituţiei dispune pe proprie răspundere efectuarea 

lor, va informa în scris atât Consiliul Judeţean cât şi Curtea de Conturi. 

 (2) Salariaţii însărcinaţi cu exercitarea controlului financiar preventiv sunt 

obligaţi să refuze motivat în scris vizarea documentelor dacă operaţiile sunt nelegale 

sau dacă constată că sunt neeconomicoase sau nereale.- 

Art. 6.- Documentele referitoare la operaţii supuse controlului preventiv şi care 

nu au fost vizate, nu pot fi înregistrate în contabilitate. Ele vor fi evidenţiate separat. 

De asemenea, se va întocmi o evidenţă separată a documentelor vizate pentru 

control preventiv din dispoziţia conducătorului unităţii.- 

Art. 7.-  Viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura persoanei 

desemnate şi prin aplicarea sigiliului personal, care va cuprinde următoarele 

informaţii: denumirea entităţii publice; menţiunea "vizat pentru control financiar 

preventiv"; numărul sigiliului (numărul de identificare a titularului acestuia); data 

acordării vizei (an, lună, zi).- 

Art. 8.- Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu 

în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.- 

Art. 9.- Termenele de verificare şi acordare a vizei de către persoanele care 

exercită controlul financiar preventiv sunt următoarele : 

 a) în ziua primirii pentru documentede plată privind prestări de servicii, bonuri 

de consum, aviz de expediţie, dispoziţie de plată către casierie; 

 b)  până la două zile de la primire pentru contracte, comenzi, decizii de 

imputare, angajament de plată, documentele privind plata sumelor pentru munca 

prestată şi a altor drepturi cuvenite personalului, deviz de cheltuieli pentru plăti din 

fondul  de protocol; 

 c) până la trei zile pentru facturi privind plata lucrărilor executate pentru 

investiţii şi reparaţii, documentele privind trecerea pe cheltuieli a pierderilor de orice 

fel şi a daunelor cauzate care nu s-au produs cu vinovăţie, deschideri de credite 

bugetare respectiv cerere de admitere la finanţare, documentele privind transferul de 

bunuri, referat pentru lipsuri în gestiune, decizii de imputare, angajament de plată; 

 d) până la patru zile pentru proiecte, dispoziţii pentru suplimentarea unor 

venituri pe seama cheltuielilor, referat privind virările de credite bugetare.- 



Art. 10.-  Instituţiilor publice care administrează patrimoniul public şi 

gestionează fonduri publice le este aplicabil Cadrul general al operaţiunilor supuse 

controlului financiar preventiv. De asemenea, conducătorii entităţilor publice vor 

dispune detalierea, prin liste de verificare (check-lists) conform modelelor prezentate 

in Anexa nr.4  a prezentelor Norme . În efectuarea controlului financiar preventiv de 

către persoanele desemnate, parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii, 

primită la viză, este obligatorie, dar nu şi limitativă. După efectuarea controlului 

formal, persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv înregistrează 

documentele în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar 

preventiv şi efectuează, de asemenea, prin parcurgerea listei de verificare, controlul 

operaţiunii din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în 

limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament.- 

Art. 11.-  (1) În aplicarea prevederilor art.2, din Legea nr.285/2010 privind 

salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, nivelul de salarizare 

al persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu se stabileşte, 

conform funcţiilor similare aflate în plată, respectiv prin includerea în salariul de bază 

aferent lunii decembrie 2009 a sporului de complexitate de 25%. 

(2) Reîncadrarea în funcţia publică a persoanelor care exercită controlul financiar 

preventiv propriu, în conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 se modifică 

corespunzător, acestea beneficiind de 4 clase de salarizare suplimentare, cu 

coeficientul de ierarhizare corespunzător.- 

Art. 12.-  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor privind normele de 

organizare şi exercitare a controlului financiar se face în conformitate cu  Legea 

84/2003 privind modificarea şi completarea O.G. 119/1999 privind privind controlul 

intern/ managerial  şi controlul financiar preventiv.- 



Anexa nr.4 la Dispozitia Primarului nr.55 din 31.03.2015 

 

Liste de verificare pentru operaţiuni  
supuse controlului financiar preventiv 

 
LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

A CERERII PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE 
COD A.1.  
 

   

 
Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

 
1. Existenta actelor justificative 

 
1.1. - Nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite 

 
1.2. - Solicitarile ordonatorilor secundari si/sau tertiari, dupa caz, 

pentru repartizarea de credite bugetare 

 
1.3. - Situatia creditelor bugetare deschise anterior si neutilizate 

 
1.4. - Bugetul aprobat 

 
2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, 

dupa caz, pentru: 

 
2.1. - Actele justificative de la pct. 1. 

 
2.2. - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare 

 
3. Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite în: 

 
3.1. - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni si detaliate 

conform clasificatiei bugetare 

 
3.2. - Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern 

 
3.3. - Nivelul prevazut în actul normativ de aprobare a actiunii (unde 

este cazul) 

 
3.4. - Nivelul rezultat din Nota de fundamentare 

 
4. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, 

având în vedere: 

 
4.1. - Creditele deschise anterior si neutilizate 

 
4.2. - Ca întreaga suma sa fie utilizata pâna la finele perioadei pentru 

care se solicita deschiderea 

 
5. Completarea corecta a cererii pentru deschiderea de credite cu 

privire la: 

 
5.1. - Beneficiarul deschiderii de credite 

 
5.2. - Conturile de trezorerie 

 
5.3. - Suma pentru care se cere deschiderea de credite 

 
5.4. - Corespondenta dintre suma solicitata si detalierea de pe verso-

ul formularului 

 
5.5. - Celelalte rubrici prevazute de formular 

 



 
 

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 
A DISPOZIŢIEI BUGETARE PENTRU REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE  

COD A.2.  
 

   

 
Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

 
1. Existenta actelor justificative 

 
1.1. - Solicitarea ordonatorului secundar sau tertiar, dupa caz 

 
1.2. - Fundamentarea repartizarii de credite pentru bugetul propriu, în 

cazul ordonatorului principal 

 
1.3. - Cererea de deschidere de credite 

 
1.4. - Bugetul aprobat 

 
2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, 

dupa caz, pentru: 

 
2.1. - Actele justificative de la pct. 1. 

 
2.2. - Dispozitia bugetara pentru repartizarea creditelor bugetare 

 
3. Încadrarea sumei prevazuta pentru repartizare, în: 

 
3.1. - Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni si 

defalcate conform clasificatiei bugetare 

 
3.2. - Cererea de deschidere de credite 

 
3.3. - Nivelul dispozitiei bugetare de retragere (când este cazul) 

 
3.4. - Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare 

 
4. Completarea corecta a dispozitiei bugetare pentru repartizarea 

creditelor bugetare cu privire la: 

 
4.1. - Beneficiarul creditelor repartizate 

 
4.2. - Conturile de trezorerie 

 
4.3. - Suma repartizata 

 
4.4. - Corespondenta dintre suma repartizata si detalierea de pe 

verso-ul formularului 

 
4.5. - Celelalte rubrici prevazute de formular 

 
 
NOTA: În cazul în care se prezintă la viză Ordin de plată pentru alimentări de conturi, Borderoul 
centralizator al Dispoziţiilor bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare sau Borderoul 
centralizator al Ordinelor de plată pentru alimentări de conturi, prezenta listă de verificare (CHECK-
LIST) se va adapta corespunzător documentelor respective.  



 
LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

A VIRĂRII DE CREDITE BUGETARE ÎNTRE CAPITOLE ALE CLASIFICAŢIEI BUGETARE  
COD A.4.  
 

   

 
Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

 
1. Existenta actelor justificative 

 
1.1. - Nota de fundamentare privind efectuarea virarilor de credite 

bugetare între capitole ale clasificatiei bugetare 

 
1.2. - Bugetul aprobat 

 
2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, 

dupa caz, pentru: 

 
2.1 - Actele justificative de la pct. 1. 

 
2.2. - Documentul privind virarile de credite bugetare între capitole ale 

clasificatiei bugetare 

 
3. Încadrarea sumelor prevazute a se vira între capitole în: 

 
3.1. - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni si detaliate 

conform clasificatiei bugetare 

 
3.2. - Nivelurile rezultate din nota de fundamentare 

 
4. Propunerea de virare sa: 

 
4.1. - Nu contravina Legii privind finantele publice, legilor bugetare 

anuale sau actelor normative de rectificare 

 
4.2. - Fie în concordanta cu obligatiile ce decurg din actiuni si sarcini 

noi sau reprogramate 

 
4.3. - Asigure respectarea angajamentelor anterioare 

 
4.4. - Sa fie sustinuta de justificari, detalieri si necesitati privind 

executia pâna la finele anului bugetar la capitolele respective 

 
4.5. - Fie efectuata dupa începerea trimestrului al III-lea 

 
 
NOTA: În cazul în care se prezintă la viză documente privind virarea de credite bugetare între 
subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, pentru bugetul propriu şi bugetele 
instituţiilor subordonate, sau documente privind virarea de credite bugetare între programe, prezenta 
listă de verificare (CHECK-LIST) se va adapta corespunzător documentelor respective.  



LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 
A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZIŢII PUBLICE  

COD B.1.  
 

   

 
Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

 
1. Existenta actelor justificative 

 
1.1. - Programul anual al achizitiilor publice 

 
1.2. - Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achizitie 

 
1.3. - Anuntul/invitatia de participare la procedura 

 
1.4. - Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei 

 
1.5. - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere 

 
1.6. - Ofertele 

 
1.7. - Documentul de aprobare a hotarârii comisiei de 

evaluare/negociere 

 
1.8. - Comunicarile catre ofertanti a rezultatului aplicarii procedurii 

 
1.9. - Documentul privind solutionarea contestatiilor 

 
1.10. - Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a 

obiectivului de investitii (în cazul investitiilor) 

 
1.11. - Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea 

efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor (în cazul investitiilor) 

 
1.12. - Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 

1.792/2002 

 
2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, 

dupa caz, pentru: 

 
2.1. - Actele justificative de la pct. 1. 

 
2.2. - Proiectul de contract/comanda 

 
3. Încadrarea valorii contractului/comenzii în: 

 
3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz 

 
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

 
3.3. - Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului 

câstigator 

 
4. Contractul: 

 
4.1. - Sa fie cuprins în programul anual al achizitiilor publice 

 
4.2. - Sa prevada calitatea si cantitatea produselor contractate, 

conform actelor justificative 

 
4.3. - Sa prevada constituirea garantiei de buna executie 

 
4.4. - Sa prevada acordarea de avansuri cu respectarea legii 

 
4.5. - Sa prevada actualizarea pretului cu respectarea legii 

 
4.6. - Sa fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei 

 
4.7. - Sa cuprinda datele de identificare a partilor contractante 

 

lnk:NME%20MFB%201001792%202002%200
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LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZIŢII PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL 
SAU PARŢIAL DIN CREDITE EXTERNE RAMBURSABILE 

ŞI/SAU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  
COD B.2.  
 

   

 
Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

 
1. Existenta actelor justificative 

 
1.1. - Programul anual al achizitiilor publice 

 
1.2. - Acordul/comanda de finantare externa 

 
1.3. - Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achizitie 

 
1.4. - Anuntul/invitatia de participare la procedura 

 
1.5. - Documentele pentru elaborarea si prezentarea ofertei 

 
1.6. - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere 

 
1.7. - Ofertele 

 
1.8. 

- Documentul de aprobare a hotarârii comisiei de 
evaluare/negociere 

 
1.9. - Comunicarile catre ofertanti a rezultatului aplicarii procedurii 

 
1.10. - Documentul privind solutionarea contestatiilor 

 
1.11. 

- Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a 
obiectivului de investitii (în cazul investitiilor) 

 
1.12. 

- Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea 
efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor (în cazul investitiilor) 

 
1.13. 

- Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 
1.792/2002 

 
2. 

Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, 
dupa caz, pentru: 

 
2.1. - Actele justificative de la pct. 1. 

 
2.2. - Proiectul de contract/comanda 

 
3. Încadrarea valorii contractului/comenzii în: 

 
3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz 

 
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

 
3.3. - Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului 

 
3.4. - Nivelul prevazut în actul normativ care a aprobat împrumutul 

 
4. Contractul: 

 
4.1. - Sa fie în programul anual al achizitiilor publice 

 
4.2. 

- Sa prevada calitatea si cantitatea produselor contractate, 
conform actelor justificative 

 
4.3. - Sa prevada constituirea garantiei de buna executie 

 
4.4. - Sa prevada acordarea de avansuri, cu respectarea legii 

 
4.5. - Sa prevada actualizarea pretului, cu respectarea legii 

 
4.6. - Sa fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei 

 
4.7. - Sa cuprinda datele de identificare a partilor contractante 

 
4.8. 

- Sa se încadreze din punct de vedere al obiectului în categoria 
cheltuielilor considerate eligibile, conform cu acordul/comanda de 
finantare externa si cu regulile fiecarui organism finantator 

lnk:NME%20MFB%201001792%202002%200
lnk:ORN%20MFB%201792%202002%200
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LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, 
A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC 

SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC, 
INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI  

COD B.15.  
 

   

 
Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

 
1. Existenta actelor justificative 

 
1.1. - Nota de fundamentare a actiunii de protocol a manifestarii sau a 

actiunii cu caracter specific, dupa caz 

 
2.2. - Documente transmise de parteneri cu privire la participarea la 

actiune 

 
2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, 

dupa caz, pentru: 

 
2.1. - Actele justificative de la pct. 1. 

 
2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul 

 
3. Stabilirea corecta a valorii devizului 

 
4. Încadrarea valorii devizului în: 

 
4.1. - Nivelul creditelor bugetare 

 
4.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

 
4.3. - Limitele prevazute de normele legale 

 
4.4. - Nivelul prevazut de actul normativ de aprobare a actiunii (unde 

este cazul) 

 
 

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 
A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE, 

INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI 
COD B.16.  
 

   

 
Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

 
1. Existenta actelor justificative 

 
1.1. - Nota de fundamentare a deplasarii în strainatate 

 
1.2. - Invitatii, comunicari, alte documente de la partenerul extern 

 
1.3. - Nota-mandat privind deplasarea 

 
2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, 

dupa caz, pentru: 

 
2.1. - Actele justificative de la pct. 1. 

 
2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul 

 
3. Stabilirea corecta a valorii devizului 

 
4. Încadrarea valorii devizului în: 

 
4.1. - Nivelul creditelor bugetare 

 
4.2. - Nivelul angajamentelor bugetare 

 
4.3. - Baremurile prevazute de normele legale 



 
 

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 
A ORDONANŢĂRII DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE PRODUSE  

Cod C.1.  
 

   

 
Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

 
1. Existenta actelor justificative 

 
1.1. - Angajamentul bugetar global/individual 

 
1.2. - Contractul/comanda (sau alta forma de angajament juridic) 

 
1.3. - Factura fiscala (cod 14.4.10), factura (cod 14.4.10/a A) sau alte 

tipuri de facturi, aprobate conform prevederilor legale 

 
1.4. - Procesul-verbal de receptie (cod 14.2.5) sau Nota de receptie si 

constatare de diferente (cod 14.3.1 A) 

 
2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, 

dupa caz, pentru: 

 
2.1. - Actele justificative de la pct. 1. 

 
2.2. - Ordonantare de plata 

 
3. Stabilirea corecta a sumei propusa pentru plata 

 
4. Încadrarea sumei propusa pentru plata în: 

 
4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

 
4.2. - Nivelul angajamentului legal 

 
4.3. - Valoarea cheltuielilor lichidate 

 
4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi 

de disponibil, dupa caz 

 
5. Corespondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din 

actele justificative pentru: 

 
5.1. - Natura cheltuielii 

 
5.2. - Numarul si data emiterii facturii 

 
5.3. - Beneficiarul sumei 

 
5.4. - Banca beneficiarului 

 
6. Corespondenta dintre continutul actelor justificative în ceea ce 

priveste: 

 
6.1. - Cantitatea de produse receptionate 

 
6.2. - Calitatea produselor receptionate 

 
6.3. - Pretul unitar al produselor receptionate 

 
6.4. - Termenele de livrare 

 
6.5. - Modalitatile de plata 

 
 
NOTA: În cazul ordonanţărilor de plată privind achiziţia publică de servicii sau lucrări, prezenta listă 
de verificare (check-list) se va adapta corespunzător.  

 



LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 
A ORDONANŢĂRILOR DE PLATĂ PENTRU SUBVENŢII, TRANSFERURI, 

PRIME SAU ALTE PLĂŢI DIN FONDURI PUBLICE ACORDATE 
AGENŢILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI  

COD C.5.  
 

   

 
Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

 
1. Existenta actelor justificative 

 
1.1. - Angajamentul bugetar global/individual 

 
1.2. - Nota de fundamentare 

 
1.3. - Documentatia specifica, conform actului normativ care 

reglementeaza domeniul 

 
2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, 

dupa caz, pentru: 

 
2.1 - Actele justificative de la pct. 1. 

 
2.2. - Ordonantarea de plata 

 
3. Stabilirea corecta a sumei propusa pentru plata 

 
4. Încadrarea sumei propusa pentru plata în: 

 
4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

 
4.2. - Nivelul angajamentului legal 

 
4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operatiunii de lichidare 

 
4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi 

de disponibil, dupa caz 

 
5. Corespondenta datelor din ordonanta de plata cu cele din actele 

justificative pentru: 

 
5.1. - Natura platii 

 
5.2. - Beneficiarul sumei 

 
5.3. - Banca beneficiarului sumei 

 
 

 
LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

A ORDONANŢĂRII DE PLATĂ EXTERNĂ PRIVIND ALTE PLĂŢI DECÂT 
CELE AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE  

COD C.8.  
 

   

 
Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

 
1. Existenta actelor justificative 

 
1.1. - Angajamentul bugetar global/individual 

 
1.2. - Nota de fundamentare 

 
1.3. - Contractul de furnizare/servicii/lucrari 

 
1.4. - Factura externa 

 
1.5. - Documente de transport, vamuire, receptie, situatii de lucrari, 

dupa caz 

 
1.6. - Documente specifice care rezulta din actul normativ ce 

reglementeaza domeniul 

 
2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, 

dupa caz, pentru: 



 
2.1. - Actele justificative de la pct. 1. 

 
2.2. - Ordonantarea de plata externa 

 
3. Stabilirea corecta a sumei propusa pentru plata 

 
4. Încadrarea sumei prevazuta pentru plata în: 

 
4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

 
4.2. - Nivelul angajamentului legal 

 
4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operatiunii de lichidare 

 
4.4. - Disponibilul în cont 

 
5. Corespondenta datelor din ordonantarea de plata externa cu cele 

din actele justificative pentru: 

 
5.1. - Natura platii 

 
5.2. - Beneficiarul sumei 

 
5.3. - Banca beneficiarului sumei 

 
 

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 
A ORDONANŢĂRII DE AVANSURI (ÎN LEI) ACORDATE UNOR TERŢE 

PERSOANE JURIDICE ÎN CADRUL CONTRACTELOR ÎNCHEIATE  
COD C.11.  
 

   

 
Nr. 
crt. 

Obiectivele verificarii 

 
1. Existenta actelor justificative 

 
1.1. - Angajamentul bugetar global/individual 

 
1.2. - Nota de fundamentare 

 
1.3. - Contractul de furnizare/servicii/lucrari 

 
1.4. - Solicitarea de acordare a avansului 

 
1.5. - Documentul prin care se constituie garantia legala 

 
2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, 

dupa caz, pentru: 

 
2.1. - Actele justificative de la pct. 1. 

 
2.2. - Ordonantarea de plata a avansului 

 
3. Stabilirea corecta a sumei prevazuta pentru plata 

 
4. Încadrarea sumei propusa pentru plata în: 

 
4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

 
4.2. - Nivelul angajamentului legal 

 
4.3. - Disponibilul din cont 

 
5. Corespondenta datelor din ordonantarea de plata a avansului cu 

cele din actele justificative pentru: 

 
5.1. - Natura platii 

 
5.2. - Beneficiarul sumei 

 
5.3. - Banca beneficiarului sumei 

 



 
 

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 
A ORDONANŢĂRII DE PLATĂ ALE SALARIILOR, ALTOR DREPTURI SALARIALE 

ACORDATE PERSONALULUI, PRECUM ŞI ALE OBLIGAŢIILOR 
FISCALE AFERENTE ACESTORA  

COD C.15.  
 

   

 
Nr. 
Crt. 

Obiectivele verificarii 

 
1. Existenta actelor justificative 

 
1.1. - Centralizatorul lunar al statelor de salarii 

 
1.2. - Situatia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal 

 
1.3. - Situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal 

 
1.4. - Statul de functii 

 
1.5. - Bugetul aprobat 

 
2. Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, 

dupa caz, pentru: 

 
2.1. - Actele justificative de la pct. 1. 

 
2.2. - Ordonantarea de plata 

 
3. Încadrarea sumei propusa la plata în: 

 
3.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

 
3.2. - Valoarea cheltuielilor lichidate 

 
3.3. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi 

de disponibil, dupa caz 

 
4. Încadrarea numarului de personal din statul de salarii în: 

 
4.1. - Numarul maxim de personal stabilit prin buget 

 
4.2. - Numarul rezultat din statul de functii 

 
5. Corespondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din 

actele justificative pentru: 

 
5.1. - Tipul platii 

 
5.2. - Beneficiarul sumei 

 
5.3. - Banca beneficiarului sumei 

 



Anexa nr.5 la Dispozitia Primarului nr.55 din 31.03.2015 

 

 
 

COMUNA DUDEŞTII NOI 

 

 

REGISTRUL  
privind operaţiunile prezentate la viza de control 

financiar preventiv 
          

 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
operatiunii, 

nr./data 
emiterii 

Conţinutul 
operaţiunilor 

înscrise în 
documente 

Compartimentul 
emitent al 
operatiunii  

Data 
prezentării 

la viză a 
operatiunii 

Valoarea 
operaţiunii 
pentru care 
s-a acordat 

viza 
- Lei - 

Valoarea 
operaţiunilor 
pentru care 
s-a refuzat 

viza 

Data restituirii 
operatiunii/ numele si 
prenumele/semnatura 

Observaţii 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

          
 
 

 



Anexa nr.6 la Dispozitia Primarului nr.55 din 31.03.2015 

 

        
 
 
COMUNA DUDEŞTII NOI 

 
    Nr. ........../............. 
 
               Domnului/Doamnei primar................................ 

                                (prenumele şi numele) 

 
   În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, privind 
controlul/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  vă aduc la cunoştinţă   refuzul de viză de control financiar preventiv propriu pentru suma 
de . . . . . . . . . . lei, la . . . . . . . . . ., (datele de identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea 
operaţiunii; nr. /dată; compartimentul emitent) deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege 
pentru a fi efectuată, după cum urmează: . . . . . . . . . . . . . (Se vor preciza actele normative şi 
condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea 
înscrisă în documente.) 
    În situaţia în care dispuneţi efectuarea operaţiunii pe propria răspundere, conform art. 21 alin. 
(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate. 
    Actul (ordin, decizie) prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii . . . . . . . . . . (Se nominalizează 
operaţiunea.) va însoţi documentele justificative pe baza cărora operaţiunea se înregistrează în 
contul de ordine şi evidenţă 804 40 00 "Documente respinse la viza de control financiar preventiv" şi 
se întocmesc informările prevăzute de lege. 
    

  

 

Persoana desemnată cu exercitarea  
controlului financiar preventiv propriu, 

. . . . . . . . . . . 
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Anexa nr.7 la Dispozitia Primarului nr.55 din 31.03.2015 
 

  

COMUNA DUDEŞTII NOI 
 

 

 

RAPORT 
privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul ____ /anul ________ 

 
Cap. I - Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv  
 

 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni cu efect 
financiar asupra fondurilor 
publice sau a patrimoniului 
public 

Corespondenţa 
operaţiunilor din col. 1 cu 
documentele supuse 
controlului financiar 
înscrise în col. 1 din Anexa 
nr. 1 - Cadrul general 

Total Operaţiuni 
supuse vizei de 
control financiar 
preventiv 

din care: 
din acestea: 

 

Refuzate la viză 

 

Neefectuate ca 
urmare a refuzului 
de viză 

 
Număr 
operaţiuni 

Valoare 
(mii. lei) 

Număr 
operaţiuni 

Valoare 
(mii. lei) 

Număr 
operaţiuni 

Valoare 
(mii. lei) 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + 
rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7): 

 

      

 

1. Deschideri, repartizări, 
alimentări, retrageri şi 
modificări ale creditelor 
bugetare - total (1.1 + 1.2 + 
1.3 + 1.4), din care: 

 

      

 
1.1. Deschideri de credite A1 

      

 

1.2. Repartizări de 
credite/alimentări de conturi 

A2 

      



 
1.3. Virări de credite bugetare A4 

      

 
1.4. Alte operaţiuni A3; A5 

      

 

2. Angajamente legale - total 
(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 
2.6 + 2.7), din care: 

 

      

 

2.1. Acte administrative din care 
rezultă obligaţii de plată 

B14; B15; B16; B17; B18; 
B19       

 

2.2. Contracte de prestări servicii, 
furnizări de bunuri, execuţii 
de lucrări 

B1; B2 

      

 

2.3. Contracte/acorduri de 
finanţare sau cofinanţare 

B3 

      

 

2.4. Contracte/acorduri de 
împrumut; prospecte de 
emisiune 

B4; B10; B23 

      

 
2.5. Contracte/acorduri de 

garantare 
B5; B6; B7; B8; B9 

      

 

2.6. Contracte de închiriere, 
concesionare, participare, 
parteneriat etc. 

B12; B20; B21; B22 

      

 

2.7. Alte acte juridice din care 
rezultă obligaţii de plată 

B11; B13; B24 

      

 
3. Ordonanţări de avansuri C11; C14 

      

 

4. Ordonanţări de plăţi - total 
(4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 
4.6 + 4.7), din care: 

 

      

 

4.1. Drepturi de personal şi 
obligaţii fiscale aferente 

C15 

      



 

4.2. Pensii, ajutoare, rente 
viagere şi alte asemenea 

 

      

 

4.3. Servicii prestate, bunuri 
livrate, lucrări executate 

C1; C9; C12 

      

 

4.4. Rambursări, dobânzi, 
comisioane şi alte costuri 
aferente împrumuturilor 

C2; C3 

      

 

4.5. Subvenţii, transferuri, prime, 
alte forme de sprijin 

C5 

      

 
4.6. Finanţări/cofinanţări C11; C13 

      

 
4.7. Alte obligaţii C4; C6; C7; C8; C16 

      

 
5. Operaţiuni financiare/de 

plasament 
E8; E9 

      

 

6. Operaţiuni privind activele 
(vânzări, închirieri, 
concesionări, gajări, 
transferuri de bunuri etc.) 

D1; D2; D3; D4; E1 

      

 
7. Alte operaţiuni E2; E3; E4; E5; E6; E7; E10; 

E11       

 



 
Cap. II. - Sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză  
 

       
 

Nr. crt. 

Continutul 
operatiunii 
refuzate la 
viza 

Valoarea refuzata 
la viza (mii lei) 

Motivatiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viza 

 
Nerespectarea 
prevederilor legale 

Neîndeplinirea 
conditiilor de 
regularitate 

Neîncadrarea în limitele 
si destinatia creditelor 

 
0 1 2 3 4 5 

 
 TOTAL 

    

 
1. 

     

 
2. 

     

 
▪ 

     

 
▪ 

     

 
▪ 

     

 
▪ 

     

 
n 

     
   
 
 
Primar, 

 



 
Precizări:  
1. Pentru operaţiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabileşte utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele aduse la viză. 
Dacă în documentele respective nu este o astfel de prevedere, se va utiliza cursul de schimb calculat de Banca Naţională a României, valabil în 
ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv.  
 
2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în "Registrul operaţiunilor prezentate la viza de control financiar preventiv".  
Gruparea altor operaţiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se va face după conţinutul acestora (coloana 1), procedându-se 
în mod similar cu gruparea operaţiunilor din Cadrul general (coloana 2).  
În situaţia în care va fi necesar ca unele dintre operaţiunile specifice să fie reflectate în mod distinct în raportare, Direcţia Generală a Controlului 
Financiar Preventiv din Ministerul Finanţelor Publice va proceda, împreună cu entitatea publică elaboratoare a Normei metodologice specifice, la 
completarea corespunzătoare a capitolului I.  
 
3. Capitolul II se completează astfel:  
• coloanele 1-5, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;  
• în coloana 3 vor fi menţionate actele normative ale căror prevederi nu au fost respectate în proiectul de operaţiune;  
• coloanele 4 şi 5, prin înscrierea semnului "X" în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de regularitate sau/şi nu se încadrează în limitele şi 
destinaţia creditelor bugetare.  
 
4. Ordonatorii principali de credite completează anexa nr. 7 prin însumarea datelor din raportările primite de la ordonatorii secundari şi/sau terţiari 
din subordine cu cele pentru activitatea proprie. În mod similar procedează şi ordonatorii secundari cu raportările ordonatorilor terţiari din subordine.  
 
5. Ordonatorii principali de credite transmit la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală de Control Financiar Preventiv, anexa 7, pe total şi 
distinct pentru activitatea proprie, până la finele lunii următoare trimestrului raportat.  



Anexa nr.8 la Dispozitia Primarului nr.55 din 31.03.2015 

        
 

 
COD SPECIFIC 

de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea 
de control financiar preventiv propriu 

 
CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale  
 
1. Prevederile prezentului cod se aplică persoanelor numite pentru exercitarea controlului financiar 
preventiv propriu şi persoanelor care îndeplinesc această atribuţie pe bază de contract, în condiţiile 
legii, la entităţile publice, aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind 
controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.  
2. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate 
cu exercitarea acestei activităţi trebuie să le îndeplinească, precum şi crearea cadrului unitar pentru 
numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care desfăşoară activităţi de control 
financiar preventiv propriu la entităţile publice.  
 
CAPITOLUL II 
Condiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în 
activitatea de control financiar preventiv propriu şi principiile 
care stau la baza exercitării acestei activităţi  
 
3. Pot fi numite, în vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt 
angajate ale entităţii publice sau, după caz, au capacitatea legală de a încheia un contract pentru 
îndeplinirea acestei atribuţii şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  
a) au cetăţenie română şi domiciliul în România;  
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;  
c) au capacitate deplină de exerciţiu;  
d) au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;  
e) au studii superioare economice sau juridice. Prin excepţie, când nu există persoane cu pregătire 
superioară care să îndeplinească prezentele condiţii, pot fi numite pentru exercitarea controlului 
financiar preventiv propriu şi persoane cu studii medii de specialitate economică;  
f) au o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituţiilor publice, 
şi de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil, în cazul celorlalte entităţi publice;  
g) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni care le-ar face incompatibile cu 
exercitarea acestei activităţi;  
h) prezintă minimum două scrisori de recomandare.  
Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu sunt, de regulă, numite din cadrul 
compartimentului financiar-contabil, putând însă face parte şi din alte compartimente de specialitate; 
persoanele respective trebuie să fie altele decât cele care iniţiază, aprobă şi efectuează operaţiunea 
supusă vizei.  
4. Exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv de către persoanele desemnate se realizează 
pe baza următoarelor principii:  
a) Competenţă profesională. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu 
trebuie să cunoască şi să aplice cu consecvenţă şi fermitate prevederile legale în domeniu, 
asigurând legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, precum şi 
încadrarea acestora în limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. În acest scop, 
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aceasta are obligaţia să cunoască în permanenţă toate reglementările legale specifice domeniului în 
care îşi exercită atribuţiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu.  
b) Independenţă decizională în condiţiile separării atribuţiilor. Persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv propriu este independentă în luarea deciziilor şi acesteia nu i se poate 
impune în nici un fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele 
sale, întreprinse cu bunăcredinţă, în exerciţiul atribuţiilor sale şi în limita acestora, cu respectarea 
prevederilor legale, persoana respectivă nu poate fi sancţionată sau schimbată din această activitate. 
Conducerea entităţii publice în care se exercită activitatea de control financiar preventiv propriu este 
obligată să ia măsurile necesare pentru separarea atribuţiilor de aprobare, efectuare şi control al 
operaţiunilor, astfel încât acestea să fie încredinţate unor persoane diferite.  
c) Obiectivitate. În exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu şi, mai ales, în luarea 
deciziei de a acorda sau respinge viza, persoana desemnată trebuie să verifice sistematic şi temeinic 
proiectele de operaţiuni, să nu cedeze unor prejudecăţi, presiuni sau influenţe ce i-ar putea afecta 
aprecierea corectă a acestora, să dea dovadă de imparţialitate, să aibă o atitudine neutră, lipsită de 
subiectivism.  
d) Conduită morală. Persoana desemnată cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv 
propriu trebuie să fie de o probitate morală recunoscută, să aibă o conduită corectă, să dea dovadă 
de comportare profesională ireproşabilă, la nivelul celor mai înalte standarde. Aceasta trebuie să aibă 
o comportare demnă în societate, să-şi desfăşoare activitatea astfel încât să aibă o bună reputaţie.  
e) Confidenţialitate. Persoana desemnată să exercite activitate de control financiar preventiv propriu 
este obligată să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, după caz, în legătură cu conţinutul 
proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, să nu divulge în nici un fel informaţiile unei terţe 
persoane, cu excepţia cazurilor în care este autorizată în mod expres de către cei în drept sau în 
situaţia în care furnizarea informaţiei reprezintă o obligaţie legală sau profesională.  
f) Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu 
persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate, pentru fapte 
privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, dare sau luare de mită şi alte infracţiuni prin 
care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.  
Dacă în cazul urmăririi penale, al judecăţii sau după condamnare a intervenit amnistia, persoana în 
cauză nu poate să fie desemnată pentru exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu 
timp de doi ani de la data aplicării amnistiei. Persoana căreia i s-a suspendat condiţionat executarea 
pedepsei nu poate să exercite această activitate în cursul termenului de încercare şi pe parcursul a 
doi ani de la expirarea acestui termen.  
Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt 
soţi sau rude de gradul I cu conducătorul entităţii publice pe lângă care urmează să exercite această 
activitate, precum şi acele persoane care pot să se afle într-o situaţie de conflict de interese în 
legătură cu operaţiunile care îi sunt supuse spre avizare. Persoana desemnată să exercite activitatea 
de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicată, prin sarcinile de serviciu, în aprobarea, 
efectuarea şi înregistrarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.  
5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să-şi 
îmbunătăţească cunoştinţele şi practica profesională printr-o pregătire continuă.  
Conducerea entităţii publice va asigura condiţiile necesare pregătirii profesionale.  
 
CAPITOLUL III 
Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate 
să exercite activitate de control financiar preventiv propriu  
 
6. Persoanele care urmează să exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite 
astfel:  
a) la instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de 
stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, de către 
conducătorul instituţiei, prin act de decizie internă şi cu acordul Ministerului Finanţelor Publice - 
Direcţia generală de control financiar preventiv, acord ce se emite conform următoarei proceduri:  



- ordonatorul principal de credite stabileşte, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile de la pct. 3 
din prezentul cod, pe acelea care urmează să fie numite pentru exercitarea controlului financiar 
preventiv propriu şi solicită, în scris, Ministerului Finanţelor Publice emiterea acordului pentru numire, 
transmiţând şi următoarele documente:  
• curriculum vitae;  
• minimum două scrisori de recomandare;  
• lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în 
condiţiile specifice instituţiei respective;  
• declaraţie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile prevăzute la pct. 4 lit. f) 
din prezentul cod.  
La stabilirea persoanelor care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu, ordonatorul 
principal de credite va avea în vedere limitarea numărului acestora la strictul necesar, în funcţie de 
volumul şi complexitatea operaţiunilor supuse vizei;  
- Direcţia generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice analizează 
documentele primite, după caz poartă consultări directe cu persoana propusă pentru numire şi, în 
termen de 10 zile de la primirea solicitării, se pronunţă;  
- după obţinerea acordului, conducătorul instituţiei poate emite decizia internă de numire a 
persoanei/persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. 
Emiterea deciziei interne de numire fără acordul Ministerului Finanţelor Publice este nelegală.  
La instituţiile publice la care se numesc două sau mai multe persoane care să exercite activitatea de 
control financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va nominaliza dintre acestea o 
persoană care va avea şi responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv propriu din 
instituţia publică respectivă şi va comunica Ministerului Finanţelor Publice numele acestei persoane;  
b) la celelalte entităţi publice, prin decizia conducătorului acestora, cu acordul entităţii publice ierarhic 
superioare.  
7. Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atribuţiilor de control 
financiar preventiv propriu se face prin act de decizie internă a conducătorului entităţii publice, cu 
acordul entităţii publice ierarhic superioare.  
În cazul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de 
stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, suspendarea, 
schimbarea sau destituirea se face cu acordul Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de 
control financiar preventiv, acord ce se emite conform următoarei proceduri:  
- conducătorul instituţiei publice respective notifică Ministerului Finanţelor Publice intenţia de 
suspendare, schimbare sau destituire a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar 
preventiv propriu, precum şi motivele avute în vedere;  
- Direcţia generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice analizează 
motivele, poate avea consultări directe cu persoana propusă pentru suspendare, schimbare sau 
destituire şi, în termen de 10 zile, se pronunţă în scris;  
- în cazul obţinerii acordului, conducătorul instituţiei publice procedează la emiterea deciziei interne. 
Emiterea deciziei interne de suspendare, schimbare sau, după caz, destituire din exercitarea 
atribuţiilor de control financiar preventiv propriu, fără acordul Ministerului Finanţelor Publice, este 
nelegală.  
Pe durata suspendării, schimbării sau, după caz, destituirii, conducătorul entităţii publice numeşte o 
altă persoană pentru îndeplinirea activităţii de control financiar preventiv propriu, pentru o perioadă 
care nu poate depăşi 30 de zile consecutive.  
8. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu poate fi suspendată sunt:  
- se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;  
- efectuează serviciul militar;  
- este în curs de urmărire penală, de judecată sau este arestată preventiv, în condiţiile Codului de 
procedură penală;  
- se află în alte situaţii în care intervine suspendarea raporturilor de muncă.  



9. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu poate fi schimbată sunt:  
- a devenit incompatibilă pentru această activitate;  
- a săvârşit o abatere disciplinară (a încălcat normele legale, regulamentul intern etc.) faţă de care 
această schimbare reprezintă sancţiune disciplinară pentru persoana respectivă;  
- la cererea persoanei în cauză, pe motiv de boală sau din alte considerente;  
- în urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operaţiuni vizate pentru control financiar 
preventiv propriu care s-au dovedit nelegale şi/sau neregulate;  
- la modificarea locului de muncă de către angajator.  
10. Destituirea din funcţie a persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv 
propriu se face pentru cauze care conduc la încetarea raporturilor de muncă.  
 
CAPITOLUL IV 
Evaluarea activităţii persoanei care exercită 
control financiar preventiv propriu  
 
11. Evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu se face de către 
conducătorul entităţii publice, cu acordul entităţii publice care a avizat numirea.  
Instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, 
bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al oricărui fond special transmit Ministerului 
Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi 
control, în vederea emiterii acordului, următoarele documente:  
- propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu 
exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;  
- extrase din rapoartele auditului public intern şi Curţii de Conturi, unde este cazul, privind activitatea 
de control financiar preventiv propriu.  
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 Anexa nr.9 la Dispozitia Primarului nr.55 din 31.03.2015 

 

P R I M A R 

Documente 
operaţiune însoţit de 

referat de la 
solicitantul 
operaţiunii 

Conducătorul 

serviciului 

Spre 

aprobare 

aprobat 

COMPARTIMENTUL DE 

CONTABILITATE PUBLICĂ ȘI 

CONTROL INTERN 

Viza 
CFP 

Efectuare 
operaţiune 

aprobat 

respins 

DA 

NU 

respins 

aprobat 
realizare 
plată fără 

CFP 

respins 
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