ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr. 256 din 16.10.2015
privind delegarea calității de ordonator principal de credite
IOAN GRĂDINARU
PRIMAR AL COMUNEI DUMBRAVA ROŞIE, JUDEŢUL NEAMŢ
Avand in vedere prevederile prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
b) art. 21 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
c)
art. 14 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 17 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,
republicata ,cu modificările și completările ulterioare;
d) art. 10 alin. (1) art. 13 alin. (1) şi art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare;
e) punctul 2 alin. 6 şi punctul 3 alin. 5, alin. 8 şi alin. 19 din Normele metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
f) art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (3), art. 7 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii
nr. 82/1991, republicată,
În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi ale celor art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUN:
Art. 1. - (1) Începând cu data emiterii prezentei dispoziții şi până la încetarea mandatului
primarului comunei se deleagă calitatea de ordonator principal de credite, domnului Alexandru Vasile
viceprimarul comunei Dumbrava Rosie care devine astfel ordonator principal de credite delegat.
(2) Viceprimarul comunei exercită atribuţiile delegate, în numele primarului comunei şi nu în
nume propriu, asupra oricăror operațiuni ce revin ordonatorului principal de credite, potrivit legii.
(3) Ordonatorii principali de credite delegaţi au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele
bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea
autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea dispoziţiilor legale.
(4) Ordonatorii principali de credite delegaţi răspund de:
a) elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului local al comunei;
b) urmărirea modului de realizare a veniturilor;
c) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a
veniturilor bugetare posibil de încasat;
d) integritatea bunurilor aflate în proprietatea comunei;
e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra
situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de
investiţii publice;

g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
i) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale.
(5) Categoriile de cheltuieli aferente bugetului local asupra cărora ordonatorii principali de credite
delegaţi îşi exercită atribuţiile sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta.
(6) Se supun aprobării ordonatorilor principali de credite delegaţi numai acele operațiuni însoţite
de viza de control financiar preventiv propriu.
(7) În exercitarea atribuțiilor lor ordonatorul principal de credite delegat poate solicita sprijin
auditorului angajat cu contract de prestari servicii care exercită, prin activitățile de audit public intern, în
conformitate cu prevederile legale, iar proiectul planului anual de audit public intern, precum și misiunile
de audit ad-hoc sunt supuse aprobării ordonatorilor principali de credite delegaţi.
(8) Primarul comunei îşi rezervă dreptul de intervenţie asupra modului de realizare a atribuţiilor
delegate către viceprimarul comunei, inclusiv de anulare a aprobării oricăror operațiuni.
Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează doamna Tepes Rodica
Cristina – inspector cu atribuţii în domeniul contabilității publice, în aparatul de specialitate al primarului
comunei.
Art. 3 Secretarul unităţii administrativ teritoriale va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi
instituţiilor interesate.
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