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CĂTRE,

INSTITUŢIA PREFECTULUI GORJ
1

Va inaintam dispoziţia nr 6,7 din 17.01.2019 emisa de primarul comunei Bolbosi, domnul Bilea 
Gheorghe, in vederea exercitării contractului legalităţii si CD-UL cu aceasta dispoziţie.

PRIMAR, SECRETAR,

BILEA GHEORGHE FOAMETE LUCRETIA-ANCUTA



ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 

COMUNA BOLBOSI 
PRIMAR

D !S P O Z m E ^

Privind desemnarea persoaneior care semnează angajarea lichidarea si 
ordonantarea angajamenteior bugetare iocaie ,respectiv deschiderea de 
credite precum si dispozitiiie bugetare privind repartizarea,retragerea 
crediteior bugetare din bugetui comunei conform ordinuiui 501/2013,piaţa 
cheituieiiior,instrumenteie de piaţa,respectiv C.E.C-u! de numerar si 
Ordinui de piaţa (OPHT.

Primarui Comunei Boibosi,judetui Gorj;

Având in vedere depăşirea termenuiui prin care doamna Scurtu Mihaeia inspector in 
cadru) Compartimentului taxe impozite a) aparatutui de speciaiitate a) primarutui comunei 
Bo)bosi,judetu) Gotj a fost delegata,

Având in vedere referatul cu nr.200 din 17.0).2019 intocmit de doamna Eftenie Tatiana 
referend in cadru) Compartimentului resurse umane

Pentru asigurarea activitatHor financiar-contabile pana )a ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante in cadrul Compartimentului financiar-contabil,taxe impozite al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bolbosijudetul Gorj,prin concurs de recrutare:

In conformitate cu prevederile :

-Ordinului 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea si 
repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat,bugetul asigurărilor de şomaj,bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sanatate,bugetul Trezoreriei Statului,bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale:

- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici art.87 alin 1 lit,a,b ;alin. 2 lit. 
a:art.88

-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr 82/1991 a contabilităţii ,cu modificările si completările ulterioare

-Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea 
, ordonantarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice , precum si organizarea , evidenta si 
raportarea angajamentelor bugetare si legale ,cu modificările si completările ulterioare ;

In temeiul art.57 alin.2 art. 68 alin. (1) si articolul 115 alin. (1) lit.(a) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata , cu modificările si completările 
ulterioare;

DISPUNE:



Art.l începând cu data de 15.01.2019 inceteaza dreptul de semnătură pentru angajarea 
,lichidarea si ordonantarea angajamentelor bugetare locale ,respectiv deschiderea de credite 
precum si dispoziţiile bugetare privind repartizarea,retragerea creditelor bugetare din bugetul 
comunei conform ordinului 501/2013,plata cheltuielilor,instrumentele de plata,respectiv 
C.E.C-ul de numerar si Ordinul de plata (OPHT) al doamnei Scurtu Mihaela inspector taxe 
impozite.

Art.2 Începând cu data de 15.01.2019 ,persoanele care semnează angajarea ,lichidarea si 
ordonantarea angajamentelor bugetare locale ,respectiv deschiderea de credite precum si 
dispoziţiile bugetare privind repartizarea,retragerea creditelor bugetare din bugetul comunei 
conform ordinului 501/2013,plata cheltuielilor,instrumentele de plata,respectiv C.E.C-ul de 
numerar si Ordinul de plata (OPHT)sunt:

1.Ordonator principal de credite,

Primar -dl. Bilea Gheorghe - drept de semnătură 1

Viceprimar-dl.Vilceanu Victor - drept de semnătură 1

(inlocuitor)

2.Persoana delegata contabilitate buget

Inspector -d-na Margineanu Dragulescu Ionela -- drept de semnătură H 

Compartiment achiziţii publice -juridic

Consilier -d-na Mares Ramona -- drept de semnătură 11

Compartiment registru agricol-cadastru

Compartiment asistenta sociala

Art.3. La data intrării in vigoare a prezentei dispoziţii, isi inceteaza efectele 
Dispoziţiilor nr.22/20.02.2018 si nr.92 din 11.07.2018.

Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004 ,cu modificările si completările ulterioare;

Art.S.Prezenta dispoziţie va fi comunicata, prin grila secretarului comunei, 
persoanelor desemnate, Instituţiei Prefectului -judeţul Gotj si tuturor instituţiilor si 
persoanelor interesate.

(inlocuitor)

3.Viza CFP.

Inspector - dl. Vilceanu Ion - drept de semnătură pentru viza CFP

SECRETAR COMUNA

Avizat pentru legalitate,



ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 

COMUNA BOLBOSI
PRIMAR

D!SPOZ!T!E nr

Privind desemnarea persoaneior care vor semna ordinui de piaţa prin 
trezorerie(OPHT),deschideri de credite, depuneri, respectiv cecu! de 
numerar ia niveiui comunei Boibosi, judetui Gorj.

Primaru! Comunei Boibosi,judetui Gorj;

Având in vedere depăşirea termenuiui prin care doamna Scurtu Mihaeta inspector in 
cadrul Compartimentului financiar-contabil,taxe impozite al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Boibosi,judeţul Gotj,

Având in vedere referatul cu nr. intocmit de doamna Eftenie Tatiana

Pentru asigurarea activitatilor financiar-contabile pana la ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante in cadrul Compartimentului financiar-contabiftaxe impozite al aparatului de 
specialitate a! primarului comunei Boibosi judetui Gotj,prin concurs de recrutare;

In conformitate cu prevederile :

-Ordinului 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea si 
repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat,bugetul asigurărilor de şomaj,bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sanatate,bugetul Trezoreriei Statului,bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale:

- Legea nr.l 88/1999 privind statutul funcţionarilor publici art.87 alin I lit,a,b ;alin. 2 lit. 
a;art.88

-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările si completările ulterioare:

- Legea nr 82/1991 a contabilităţii ,cu modificările si completările ulterioare

-Ordinul nr.l 792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea 
, ordonantarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice . precum si organizarea, evidenta si 
raportarea angajamentelor bugetare si legale ,cu modificările si completările ulterioare ;

In temeiul art.57 alin.2 art. 68 alin. (I) si articolul 115 alin. (1) lit.(a) din Legea 
nr.2l 5/2001 privind administraţia publica locala, republicata , cu modificările si completările 
ulterioare;

Art.l începând cu data de 15.01.2019 inceteaza dreptul de semnătură pentru angajarea 
,lichidarea si ordonantarea angajamentelor bugetare locale ,respectiv deschiderea de credite 
precum si dispoziţiile bugetare privind repartizarea,retragerea creditelor bugetare din bugetul 
comunei conlbrm ordinului 501/2013,plata cheltuielilor,instrumentele de plata,respectiv

DISPUNE:



C.E.C-ul de numerar si Ordinul de piaţa (OPHT) ai doamnei Scurtu Mihaeia inspector taxe 
impozite.

Art.2 începând cu data de 15.01.2019 ,persoaneie care semnează angajarea ,lichidarea si 
ordonantarea angajamentelor bugetare locale ,respectiv deschiderea de credite precum si 
dispoziţiile bugetare privind repartizarea,retragerea creditelor bugetare din bugetul comunei 
.conform ordinului 501/2013,plata cheltuielilor,instrumentele de plata,respectiv C.E.C-ul de 
numerar si Ordinul de plata (OPHT)sunt:

1.Ordonator principal de credite,

Primar -dl. Bilea Gheorghe - drept de semnătură 1

Viceprimar -dl.Vilceanu Victor - drept de semnătură 1

(inlocuitor)

2.Persoana delegata contabilitate buget

Inspector -d-na Margineanu Dragulescu Ionela -- drept de semnătură 11 

Compartiment achiziţii publice -Juridic

C -d-na Mares Ramona -- drept de semnătură H

Compartiment registru agricol-cadastru

Compartiment asistenta sociala

Art.3. La data intrării in vigoare a prezentei dispoziţii, isi inceteaza efectele 
Dispoziţiilor nr.22/20.02.2018 si nr.92 din 11.07.2018.

Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004 ,cu modificările si completările ulterioare;

Art.5.Prezenta dispoziţie va fi comunicata , prin grila secretarului comunei, 
persoanelor desemnate, Instituţiei Prefectului -Judeţul Gorj si tuturor instituţiilor si 
persoanelor interesate.

(inlocuitor)

3.Viza CFP.

Inspector - dl. Vilceanu Ion - drept de semnătură pentru viza CFP

Avizat pentru legalitate, 

SECRETAR COMUNA.


