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                                            DISPOZIȚIA nr.  256 / 07.10.2021 

Privind  desemnarea  doamnei PĂUN MARIANA MIRELA, consilier grad profesional 

superior, în cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară Asistență Socială și Arhivă și 

atribuții delegate de recuperare creanțe aferente Compartimentului Contabilitate Buget 

Impozite și Taxe Locale Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, ca persoana responsabilă cu exercitarea controlului financiar preventiv, pe 

perioada efectuării concediului de odihnă de către  dna. NEAȚĂ VERGINIA, consilier 

juridic desemnată persoană responsabilă cu exercitarea controlului financiar preventiv 

 

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în 

vedere: 

-Referatul primarului comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 18418/07.10.2021;  

-Acordul înregistrat cu nr. 18434/07.10.2021, dnei. PĂUN MARIANA MIRELA, privind 

desemnarea ca persoana responsabilă cu exercitarea controlului financiar preventiv, supleant, 

pe perioada efectuării concediului de odihnă de către  dna. NEAȚĂ VERGINIA, consilier 

juridic desemnată persoană responsabilă cu exercitarea controlului financiar preventiv 

18434/07.10.2021 

-Prevederile art. 1 art. 2 lit. „c”, „m” si „t”, art. 6, art. 7, art. 8, art. 13, alin. (1), (5) si (7) din 

O.G. nr.119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, modificată și 

completată de prevederile Legii nr. 84/2003 pentru   modificarea si completarea O.G. 

nr.119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv;  

-Prevederile art. 23 din Legea nr. 500/2002, privind finantele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Prevederile Anexei 1, punctul 2.1 si 2.3 din ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea  

aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la  exercitarea controlului financiar 

preventiv si a Codului  specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara 

activitatea de control financiar preventiv propriu, actualizat; 

-Prevederile art. 15 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;  

-Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “d” și alin. (5), lit. “e”  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2020, Codul  administrativ, modificată și completată ulterior;  

 

       În temeiul prevederilor art. 196, alin.( 1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2020, Codul  administrativ, modificată și completată ulterior, emite urmatoarea,  

 

   DISPOZIȚIE  

 

Art.1. Începând cu data prezentei, respectiv 07.10.2021, dna PĂUN MARIANA 

MIRELA, consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară 
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Asistență Socială și Arhivă și atribuții delegate de recuperare creanțe aferente 

Compartimentului Contabilitate, Buget, Impozite și Taxe Locale din Aparatul de Specialitate 

al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, este desemnată persoană responsabilă 

cu exercitarea controlului financiar preventiv, supleant, pe perioada efectuării concediului 

de odihnă, de către dna. NEAȚĂ VERGINIA, consilier juridic grad profesional superior în 

cadrul Compartimentului Juridic din Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu, persoana responsabilă cu exercitarea controlului financiar preventiv, 

respectiv până la data de 20 octombrie 2021, inclusiv, deci pe lângă atribuțiile aferente funcției, 

dna. PĂUN MARIANA MIRELA, va desfășura și activitatea de controlul financiar preventiv, 

în situațiile mai susmenționate .  

 

Art.2 Personaul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de 

exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.  

 

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica în termen legal, de către secretarul general al 

comunei, prin intermediul Compartimentului Relații cu Publicul și R.E.C.L. compartimentelor 

de specialitate, dnei. Neață Verginia și  Instituției Prefectului Județul Giurgiu.  
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