R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOŢEŞTI
P R I M AR
DISPOZITIA NR. 279 /2016

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
bugetare la nivelul UAT comuna Boţeşti , judeţul Vaslui
Avand in vedere Ordinul M.F.P. 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 ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată;
In temeiul art. 63, alin.(1), lit.”c”şi alin.(4) lit.”a”, coroborat cu art. 68, alin. (1) si
art. 115 alin (1) lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile şi completările ulterioare;

Pantea Adrian , primarul comunei Boţeşti , judeţul Vaslui ;
DISPUN:
Art. 1. Angajarea cheltuielilor bugetare va avea la bază angajamente legale şi bugetare
şi se va efectua conform prevederilor din Ordinul nr.1792/2002 , de către domnul PANTEA
ADRIAN, Primarul comunei Boţeşti şi ordonator principal de credite, numai cu viza prealabilă
a controlului financiar preventiv.
Art.2. Lichidarea cheltuielilor se face de către domnul primar PANTEA ADRIAN, care
va verifica existenţa angajamentelor bugetare şi realitatea „serviciului efectuat” (bunurile au
fost livrate, lucrările executate, serviciile prestate sau după caz existenţa titlului executoriu).
După verificarea documentelor, acestea vor purta menţiunea „bun de plata” şi semnătura
persoanei împuternicite.
Art.3. Ordonanţarea cheltuielilor se va face de către domnul primar PANTEA ADRIAN
care va confirma existenţa obligaţiei certe şi a sumei stabilite în fazele anterioare, după
verificarea tuturor documentelor justificative cu respectarea prevederilor legale.
Art.4. Plata cheltuielilor bugetare se va efectua de către doamna referent, contabil
ŞTEFAN MARIEA în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate sau a disponibilului din
cont.
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Art.5. Se împuterniceşte doamna contabil ŞTEFAN MARIEA, referent în aparatul de
specialitate al Primarului comuna Boţeşti, birou contabilitate, să ţină evidenţa şi să raporteze
angajamentele bugetare şi legale.
Art.6. În vederea aplicării Legii nr.273/2006 instrumentele de plată se semnează astfel:
-prima semnătură Pantea Adrian, primar, al cărui specimen de semnătură îl
confirmăm.
-a doua semnătură, Ştefan Mariea, referent (contabil), al cărei specimen de
semnătură îl confirmăm.
- inlocuitor pentru a doua semnatura, Popa Catalin, inspector.
Art.7. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către primarul
comunei, în calitate de ordonator principal de credite şi de Ştefan Mariea, referent.
Boţeşti, 19 septembrie 2016
Primar,
Adrian Pantea
Avizat pentru legalitate,
Secretarul comunei Boţeşti,
Dîrlă Camelia
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