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CĂTRE,
INSTITUŢIA PREFECTULUI GORJ

Va inaintam dispoziţia nr.21,22,23din 06.02,2019 emise de primarul 
Comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe,in vederea exercitării 
controlului legalităţii si CD-UL .

PRIMAR,^ 6', 
BILEA GHEARE

\

SECRETAR,
FOAMETE LUCRETIA ANCUTA



ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 

COMUNA BOLBOSI 
PRIMAR

DISPOZIŢIE nrM /..^ .,Q .^  2^3^ .

privind constituirea Comisiei de evaluare a oferteior in vederea atribuirii 
contractuiui de iucrari pentru obiectivui

"EXTINDERE ,MODERNIZARE SI DOTARE ŞCOALA GENERALA NR.l VALEA"
Cod CPV: 71322000-1 Lucrări de proiectare

Primarul Comunei Boibosi, Judeţui Gorj,

Având in vedere referatul Compartimentului Achiziţii publice inregistrat cu nr.500 din 
06.02.2019

- Având in vedere prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica / acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- Având in vedere invitaţia de participare SCN nr. 103585/din 17.01.2019 publicata in SEAP. 
în temeiul drepturilor conferite de art.63 alin. (1) lit.c şi lit. e, alin 4 lit.a şi art.68 alin.l din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.
etapa pe 
DOTA RE

1. (1) Se numeşte Comisia de evaluare a ofertelor privind Procedura simplificata - intr-o singura 
ntru atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul ..EXTINDERE .MODERNIZARE SI 

ŞCOALA GENERALA NR.I VALEA"
Cod CPV: 71322000-1 Lucrări de proiectare in următoarea componenta:

Numeie si prenumele Funcţia la locul de 
o) nea

Locul de munca Funcţia in 
comisie

1. VH CEANU VICTOR VICEPRIMAR Primăria Boibosi Preşedinte
2. MA

IO^
RGINEANU DRAGULESCU 
1ELA

RESP. ACHIZIŢII 
PUBLICE

Primăria Boibosi Membru

3. MARESI RAMONA CONSILIER UAT Primăria Boibosi Membru

(2) Se vor nominaliza următorii membrii de rezerva pe langa comisia de evaluare a ofertelor:



Numele si preuumeie Funcţia ia iocui de 
munca

Locui de munca Funcţia in 
comisie

1. DAVID DUMITRU
ALEXANDRU

INSPECTOR
URBANISM-

AMENAJARE
TERITORIU

Primăria Boibosi Membru de 
rezerva

2. EFTENIE TATIANA REFEREND 
RESURSE UMANE

Primăria Boibosi Membru de 
rezerva

Art. 2. (1) înlocuirea unui membru ai comisiei de evaiuare cu un membru de rezervă se poate realiza 
numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-şi 
îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare.

(2) în cazul aplicării înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de 
către membrul de rezervă, care îşi va exercita atribuţiile corespunzătoare până la finalizarea precesului de 
evaluare.

Art. 3. Comisia isi va desfăşura activitatea in conformitate cu prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederiior referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publica / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Art. 4. - Prezenta dispoziţie se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Botbosi, în termenu) 
prevăzut de lege, prefectului judeţului Gorj , membrilor com isiei.

Primar
Biiea Gheorghe Avizat, Secretar

^  CC



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR...' ci
PRIVIND ACORDAREA ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI DOMNULUI BRAIA DUMITRU

Primarul com unei Bolbosi,dom nul Bilea Gheorghe 
Având in vedere  :
-prevederile  Legii 277 /2010  privind alocaţia pen tru  susţinerea  familiei cu modificările si completările  
ulterioare;
-cererea  si declaraţia pe propria ră spundere  a solic itan tu lu i;
-anche ta  sociala e fec tua ta  de membrii Comisiei de an ch e te  sociale din cadrul Primăriei B olbosi; 
-celelalte acte  justif ica tive ;
In tem eiul art .68 din Legea nr.215 /2001  privind administraţia  publica locala , republicata ,cu modificările 
si completările  ulterioare

ART.l începând cu da ta  de 01.02.2019 se acorda alocaţia de susţinere  a familiei domnului 
Braia Dumitru,domiciliat in com una  BOLBOSI,sat BĂLĂCEŞTI,judeţul Gorj ,CNP1871030180772 si va 
primi 164LE!pentru 2copii.
ART.2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi d use la indeplinire de că tre  dom nul Vilceanu Ion - in sp e c to r  
,care va inainta situaţia AJPIS-ULUI si de  doam na  Tinica Ioana ,care va comunica dispoziţia beneficiarului

DISPUNE



ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 

COMUNA BOLBOSÎ
PRIMAR

D I S P O Z I T I E

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul general propriu a! 
UAT COMUNA BOLBOSI şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale

Primarul Comunei Bolbosi, Judeţul Gorj,

Văzând referatul Compartimentului resurse umane şi recomandările Auditului Curţii de 
Conturi Goij privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul general 
propriu al UAT Comuna Bolbosi precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale

Având în vedere dispoziţiile :
* Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
* Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;
* Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;
* Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordinului pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordinului nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările 
ulterioare:

* Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intem/managerial. 
cuprinzând standardele de control intem/managerial la entităţile publice si pentru 
dezvoltarea sistemelor de control intem/managerial. republicat

Pentru respectarea dispoziţiilor din Decizia nr. 2007/29.08.20132 si Decizia de prelungire 
nr.21 din 29.01.2015 cu privire la inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in raportul de 
audit financiar .
în temeiul drepturilor conferite de art.63 alin. (1) lit.c şi lit. e. alin 4 lit.a şi art.68 alin.l din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 1. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul general propriu al UAT 
Comuna Bolbosi, se organizează de către Primarul Comunei Bolbosi cu inlocuitor prin dispoziţie 
delegare atribuţii viceprimarul şi se execută de compartimentele din aparatul de specialitate al 
Primăriei Comunei Bolbosi, Judeţean Goij.
Art. 2. (1) Proiectele de operaţiuni specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor se 
întocmesc pe baza propunerilor iniţiate de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 
Primăriei Comunei Bolbosi, Judeţul Goij.

(2) Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control 
financiar preventiv propriu, potrivit dispoziţiilor legale.

D I S P U N E :



Art.3. Se aprobă Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor din bugetul general propriu al Primăriei Comunei Bolbosi, Judeţul Gorj cuprinse în 
Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 4. (1) în faza de lichidare a cheltuielilor se delegă acordarea vizei „Ru/i pe
documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies 
obligaţii de plată certe, următoarelor persoane din cadrul compartimentelor aparatului de specialitate 
al Primăriei Comunei Bolbosi, Judeţul Gorj, în funcţie de specificul activităţii acestor compartimente:

1. Margineanu Dragulescu Ionela - Compartiment Achiziţii publice
2. Maresi Ramona -Compartiment Registru agricol si cadastru

(2) în lipsa persoanelor prevăzute la alineatul (1), viza se acordă de
înlocuitorii de drept desemnaţi prin fişa postului.
(3) în procesul execuţiei bugetare, persoana delegată de către ordonatorul principal de
credite cu atribuţii pentru p/ută " certifică verificarea îndeplinirii condiţiilor de exigibilitate
ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative şi atestă operaţiunile respective, prin 
aplicarea sigiliului cu menţiunea
(4) După obţinerea certificării prevăzute la alin. (1), documentele se prezintă de către 
compartimentul de specialitate persoanei delegate de către ordonatorul principal de credite cu 
atribuţii pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu.
Art. 5. (1) Plata cheltuielilor - faza finală a execuţiei bugetare se va face de către Compartimentul 
Financiar-contabil pentru toate capitolele de cheltuieli, iar alimentarea conturilor instituţiilor de sub 
subordonarea/autoritatea Primăriei Comunei Bolbosi, Judeţul Gorj şi plăţile pentru următoarele 
capitole de cheltuieli: 65.02. se face de către director, contabil al Şcolii Gimnaziale „Nicolae 
Costescu" Bolbosi
(2) Instrumentul de plată va purta două semnături, după cum urmează:

* la prima semnătură - ordonatorul principal de credite sau înlocuitorul acestuia;
* la a doua semnătură -Contabil buget sau înlocuitorul acestuia, conform specimenelor de 

semnături depuse la bănci.
Art. 6. (1) Compartimentul contabilitate buget-taxe impozite organizează şi conduce evidenţa 
angajamentelor bugetare şi legale.
(2) Se aprobă Normele metodologice de organizare, evidenţă şi raportare a angajamentelor bugetare 
şi legale pentru operaţiunile efectuate din bugetul general propriu al Primăriei Comunei Bolbosi, 
Judeţul Gorj cuprinse în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 7. Angajamentele legale care se iniţiază şi în care Primăria Comunei Bolbosi, Judeţul Gorjşi/sau 
Consiliului Local Bolbosi judeţul Goij este parte, vor fi semnate de către următoarele persoane: 

-Primarul UAT Comuna Bolbosi, Judeţul Goij;
-Conducătorii proiectelor cu finanţare internă sau externă desemnaţi prin Dispoziţie a Primarului 

Comunei Bolbosi, jud Goq sau contabil buget;
-Persoana care exercită controlul de legalitate şi acordă viza juridică;
-Persoana care exercită şi acordă viza de control financiar preventiv propriu.

Art. 8. (1) Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 
încredinţează persoanele nominalizate la articolul 4, persoanele care exercită şi acordă viza de control 
financiar preventiv propriu numite prin dispoziţia Primarului Comunei Bolbosi,judetulGorjşi 
personalul compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bolbosi, 
Judeţul Goij.
(2) Conducătorii compartimentelor funcţionale vor asigura aducerea la cunoştiinţa personalului 
tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bolbosi, judeţul 
Gorj, a prevederilor prezentei dispoziţii, precum şi prelucrarea prevederilor acesteia.
Art. 10. Prezenta dispoziţie se comunică Compartimentului Contabilitate şi Achiziţii publice, 
secretarului, persoanelor nominalizate la art.4;7, persoanelor care exercită şi acordă viza de control 
financiar preventiv propriu precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Goij.



R O M Â N I A  Anexa nr. 1
JUDEŢUL GORJ ia Dispoziţia nr.&'A../.^.€'.fZ; ^ ^

UAT COMUNA BOLBOSI 
PRIMAR

Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi piaţa 
cheituieiiior efectuate din bugetui generai propriu ai UAT Comuna Boibosi,

Judeţui Gorj

1. Angajarea cheituieiiior
Sumeie aprobate, la partea de cheltuieli, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul cărora se 
angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.

Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă două forme de angajamente:
a) Angajamentui iegai - faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din 

care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice.
b) Angajamentui bugetar - orice act prin care UAT Comuna Boibosi, Judeţul Gorj, potrivit 

legii, afectează fonduri publice unor anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate.
Angajamentele bugetare pot fi:
b l) angajamente bugetare individuale - angajamente specifice unei anumite operaţiuni noi care 

urmează să se efectueze;
b2) angajamente bugetare globale -  angajamente bugetare aferente angajamentelor legale 

provizorii care privesc cheltuielile curente de funcţionare de natură administrativă, cum ar fi: 
cheltuieli de deplasare, cheltuieli de protocol, cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, cheltuieli cu 
asigurările, cheltuieli cu chiriile, cheltuieli cu abonamentele la reviste, buletine lunare etc.

Operaţiunile şi circuitul documentelor privind angajarea cheltuielilor:
1. Serviciile de specialitate din cadrul UAT Comuna Boibosi întocmesc proiectul de angajament 

legal pe care-1 prezintă Compartimentul Contabilitate buget şi Achiziţii publice.
2. Pe baza proiectului de angajament legal. Compartimentul Contabilitate buget şi achiziţii

publice emite formularele Propunere &  angq/are a ane/ şi .4aga/'aa:^a/ Za/ge/ar. respectiv
anexa 1 şi anexa 2, conform modelului prezentat în Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Compartimentui Achiziţii, emite formularele Propunere anga/are a  ane; cAePzae/; şi 
^aga/'awea/ Zwgetar pentru cheltuielile privind alimentările de cont ale instituţiilor din subordine şi 
susţinerea unor programe.

3. Proiectul de angajament legal împreună cu anexele Prapaagrg &  aaga/'are a şi
^nga/'awga/ Zwg<??ar sunt înaintate spre avizare persoanei desemnate să exercite controlul financiar 
preventiv propriu. Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face după îndeplinirea 
următoarelor condiţii:

a) proiectul de angajament legal a fost prezentat în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare;

b) existenţa creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul 
aprobat;

c) proiectul de angajament legal se încadrează în limitele angajamentului bugetar, stabilite 
potrivit legii;



d) proiectul de angajament legal respectă toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în 
vigoare la data efectuării sale (controlul de legalitate);

e) proiectul de angajament legal respectă sub toate aspectele ansamblul principiilor şi 
regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care 
iac parte (controlul de regularitate).

4. Proiectul de angajament legal se semnează de către ordonatorul principal de credite, devenind 
astfel angajament legal.

Angajamentul legal ia forma unui contract de achiziţie publică, comandă, convenţie, contract de 
muncă, acte de control, contract de împrumut etc.

Ordonatarul de credite aprobă formularele Propunere Je anga/are u r/ne; cPe/mie/i şi

5. După încheierea acestui circuit, anexele PropMHere afg auga/arg a aug/' cAg/aa'g/;' şi 4 uga/'aweu/ 
&Hgg?ar, în original, împreună cu o copie a angajamentului legal se predau Compartimentul 
Contabilitate buget şi achiziţii publice, în vederea înregistrării în evidenţa cheltuielilor angajate.

Formularele Propangre Jg aaga/arg a  aug; cAgpzagp şi daga/'awgar &aggtar emise de către 
Compartimentul achiziţii se păstrează în original în cadrul acestui serviciu, iar o copie se predă 
Compartimentului contabilitate buget în vederea înregistrării în evidenţa cheltuielilor angajate.

2. Lichidarea cheltuielilor
Lichidarea cheltuielilor este faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa 

angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de 
exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile 
respective.

Operaţiunile şi circuitul documentelor privind lichidarea cheltuielilor:
1. Ordonatorul de credite sau persoanele desemnate să efectueze operaţiunile legate de 

lichidarea cheltuielilor verifică:
a) existenţa angajamentului legal şi bugetar aprobate de către ordonatorul principal de 

credite;
b) condiţiile de exigibilitate a obligaţiei, pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale, 

care trebuie să cuprindă şi date cu privire la termenele de plată a obligaţiei;
c) realitatea obligaţiei de plată, prin verificarea documentelor justificative din care să 

rezulte pretenţia creditorului, precum şi realitatea "serviciului efectuat" (bunurile au fost 
livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau, după caz, existenţa unui titlu care să 
justifice plata: titlu executoriu, acord de împrumut, acord de grant etc.). Salariile şi 
indemnizaţiile vor fi lichidate în baza statelor de plată colective, cu excepţia cazurilor în 
care este necesară lichidarea individuală.

d) realitatea sumei datorate, pe baza datelor înscrise în factură şi a documentelor întocmite 
de comisia de recepţie constituită potrivit legii (Proces-verbal de recepţie, Proces-verbal 
de recepţie provizorie, Proces-verbal de punere în funcţiune, în cazul mijloacelor fixe. 
Nota de recepţie şi constatare de diferenţe, în cazul bunurilor de natura stocurilor, şi alte 
documente prevăzute de lege, după caz).

2. Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile privind lichidarea cheltuielilor, documentele care atestă 
bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obligaţii de plată certe se 
vizează pentru ".Bun p /a tă"  de ordonatorul principal de credite sau de persoanele delegate cu 
aceste atribuţii, prin care se confirmă că:

-  bunurile furnizate au fost recepţionate, cu specificarea datei şi a locului primirii;
-  lucrările au fost executate şi serviciile prestate;
-  bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate, cu specificarea 

gestiunii şi a notei contabile de înregistrare;
-  condiţiile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a plăţilor de dobânzi 

la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite;
-  alte condiţii prevăzute de lege sunt îndeplinite.

3. Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor se predau 
Compartimentului contabilitate buget în vederea înregistrării în contabilitatea patrimonială a 
instituţiei, pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obligaţiei de plată faţă de terţii creditori.



3. Ordonanţarea cheltuielilor
Ordonanţarea cheltuielilor este faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările 

de bunuri au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată. Persoana 
desemnată de ordonatorul de credite confirmă că există o obligaţie certă şi o sumă datorată, exigibilă 
la o anumită dată, şi în acest caz ordonatorul principal de credite bugetare poate emite 

pentru efectuarea plăţii.

Operaţiunile şi circuitul documentelor privind ordonanţarea cheltuielilor:
1. Compartimentul contabilitate buget emite formularul Or&wan/are &  jp/atu, respectiv anexa 

3, conform modelului prezentat în Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Ordonanţarea de plată se vizează de persoanele autorizate din compartimentele de specialitate, 
care confirmă corectitudinea sumelor de plată, livrarea şi receptionarea bunurilor, executarea 
lucrărilor şi prestarea serviciilor, existenţa unui alt titlu care să justifice plata, precum şi, după caz, 
înregistrarea bunurilor în gestiunea instituţiei şi în contabilitatea acesteia.

2. formularul Or&wrwţure &  jp/ata, împreună cu documentele justificative se înaintează spre
avizare persoanei desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu pentru a stabili
dacă:
-  ordonanţarea de plată a fost emisă corect;
-  ordonanţarea de plată corespunde cu cheltuielile angajate şi suma respectivă este exactă;
-  cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat;
-  există credite bugetare disponibile;
-  documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare;
-  numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte.

3. Formularul OrJonanfare &  p/afd se transmite ordonatorului principal de credite spre
aprobare.

4. După aprobare, formularul &  p/a/d împreună cu toate documentele justificative
în original se înaintează Compartimentului contabilitate buget pentru plată.

în situaţia în care, în conformitate cu prevederile contractuale, urmează să se efectueze plata în 
rate a bunurilor livrate, lucrărilor executate şi a serviciilor prestate, se vor avea în vedere următoarele:

- prima ordonanţare de plată va fi însoţită de documentele justificative care dovedesc 
obligaţia către creditor pentru plata ratei respective;
ordonanţările de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja 
transmise.

La emiterea ordonanţării de plată finale ordonatorul principia de credite confirmă că operaţiunea 
s-a finalizat.

4. Plata cheltuielilor
Plata cheltuielilor este faza finală a execuţiei bugetare prin care instituţia publică este eliberată de 

obligaţiile sale faţă de terţii-creditori.
Plata cheltuielilor este asigurată de Compartimentul contabilitate buget în limita creditelor 

bugetare deschise şi neutilizate sau a disponibilităţilor aflate în conturi, după caz.
Plata se efectuează numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate, lichidate şi ordonanţate;
- există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilităţi în conturi de disponibil;
- subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corectă şi corespunde 

naturii cheltuielilor respective;
- există toate documentele justificative care să justifice plata;
- semnăturile de pe documentele justificative aparţin ordonatorului principal de credite sau 

persoanelor desemnate de acesta să exercite atribuţii ce decurg din procesul executării 
cheltuielilor bugetare, potrivit legii;
beneficiarul sumelor este cel îndreptăţit potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat: 
suma datorată beneficiarului este corectă;



- documentele de angajare şi ordonantare au primit viza de control financiar preventiv 
propriu;
documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular; 
alte condiţii prevăzute de lege.

Instrumentele de plată utilizate sunt ordinul de plată şi cecul pentru ridicare de numerar semnate 
de două persoane autorizate în acest sens, conform specimenelor de semnături depuse la bancă.

Nu se poate efectua plata:
- în cazul în care nu există credite bugetare deschise şi/sau repartizate ori disponibilităţile sunt 

insuficiente;
- când nu există confirmarea serviciului efectuat şi documentele nu sunt vizate pentru r/<?

- când beneficiarul nu este cel faţă de care instituţia are obligaţii;
- când nu există viza de control financiar preventiv propriu pe ordonanţarea de plată şi nici 

autorizarea prevăzută de lege.
In cazul constatării unei erori în legătură cu plata ce urmează să fie efectuată, Compartimentele 

contabilitate buget şi Achiziţii publice suspendă plata.
Motivele deciziei de suspendare a plăţii se prezintă într-o declaraţie scrisă care se trimite 

ordonatorului principal de credite şi, spre informare, persoanei desemnate să exercite controlul 
financiar preventiv propriu.

Ordonatorul principal de credite poate solicita în scris şi pe propria răspundere efectuarea 
plăţilor.

nar
Bile reorghe

Foamete Lucretia Ancuta
Avizat, Secretar



R O M Â N I A  Anexa nr.2 la la Dispoziţie
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA BOLBOSI 

PRIMAR

Norme metodologice de organizare, evidenţă şi raportare a angajamentelor 
bugetare şi legale pentru operaţiunile efectuate din bugetul general propriu a!

UAT Comuna Bolbosi, Judeţul Gorj

UAT Comuna Bolbosi, Judeţul Gorj are obligaţia să organizeze evidenţa angajamentelor 
bugetare şi legale.

Scopul organizării evidenţei angajamentelor bugetare este de a furniza informaţii în orice 
moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar curent cu privire 
la creditele bugetare consumate prin angajare şi prin comparaţie să se determine creditele bugetare 
disponibile care pot fi angajate in viitor.

Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale se ţine de către Compartimentele Contabilitate 
buget si achiziţii publice. Principalele atribuţiile ale persoanelor şi înlocuitorilor acestora privind 
organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale privesc:

a) evidenţa creditelor bugetare aprobate în exerciţiul bugetar curent, precum şi a modificărilor 
intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar curent cu ajutorul contului 8060 "Credite 
bugetare aprobate";

b) evidenţa angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 8066 "Angajamente bugetare";
c) compararea datelor din conturile 8060 "Credite bugetare aprobate" şi 8066 "Angajamente 

bugetare" şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate;
d) evidenţa angajamentelor legale cu ajutorul contului 8067 "Angajamente legale";
e) la finele lunii, reevaluarea angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda 

naţională, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil 
pentru ultima zi lucrătoare a lunii. Cu diferenţele din reevaluare se majorează sau se 
diminuează, după caz, valoarea angajamentelor bugetare şi legale din conturile 8066 
"Angajamente bugetare" şi 8067 "Angajamente legale";

f) la finele anului, înregistrarea în creditul contului 8067 "Angajamente legale" a totalului 
plăţilor efectuate în cursul anului în contul angajamentelor legale încheiate. Datele se preiau 
din conturile 770 "Finanţarea bugetară privind anul curent", precum şi din alte conturi de 
disponibilităţi;

g) evidenţa creditelor de angajament cu ajutorul contului 8071 "Credite de angajament 
aprobate" şi a creditelor de angajament angajate cu ajutorul contului 8072 "Credite de 
angajament angajate".

Procedura de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie să dea posibilitatea de 
a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent informaţii cu 
privire la:

a) creditele bugetare disponibile;
b) angajamentele legale;
c) plăţile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat;
d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului;
e) datele necesare întocmirii "Situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele 

trimestrului", potrivit modelului prezentat în Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1792/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

ţ ţ



Situaţia privind execuţia cheltuielilor angajate la linele trimestrului va fi însoţită de un raport 
explicativ privind toate informaţiile utile cu privire la angajamentele efectuate în cursul exerciţiului 
bugetar.

Având în vedere că valorile la care se referă creditele bugetare, angajamentele bugetare şi 
legale nu constituie elemente patrimoniale, acestea se evidenţiază în contabilitate în conturi în afara 
bilanţului, utilizându-se metoda de înregistrare în partidă simplă, înregistrările se fac în debitul şi 
creditul unui singur cont, fără utilizarea de conturi corespondente.

Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu va- supraveghea 
organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

Avizat, Secretar 
Foamete Lucretia Ancuta


