
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
- P R I M A R - 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.11 
                   Privitor la: - completarea Dispoziție nr. 104 din 06.12.2021, privind delegarea 
atribuțiilor specifice controlului financiar propriu în cadrul Primăriei comunei Șirineasa, 
județul Vâlcea; 
 
            Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea; 
            Văzând Dispoziție nr. 104 din 06.12.2021,privind delegarea atribuțiilor specifice 
controlului financiar propriu în cadrul Primăriei comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 
            Ținând cont de Decizia nr.25 din 23.08.2021, a Camerei de Conturi Vâlcea; 

  În conformitate cu dispoziţiile O.G.nr.119/1999, privind auditul intern și controlul 
financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.923/2014, pentru 
aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară 
activitatea de control financiar preventiv propriu, precum și art. 155 alin. 5, lit.d și e din 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1), lit. b din Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
           Emite următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E 
            Art.I – Se completează Dispoziție nr. 104 din 06.12.2021, privind delegarea 
atribuțiilor specifice controlului financiar propriu în cadrul Primăriei comunei Șirineasa, 
județul Vâlcea, după cum urmează: 
                         Art.1 – Începând cu data de 01.08.2019, activitatea privind Controlul 
Financiar Preventiv în cadrul Primăriei comunei Șirineasa, județul Vâlcea, va fi preluată de 
către Doamna Hîldan Maria, funcționar public, referent, grad profesional superior, în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 
                         Art.2 – alin.1 Doamna Hîldan Maria, funcționar public, referent, grad 
profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șirineasa, 
județul Vâlcea, exercită controlul financiar preventiv propriu asupra documentelor înscrise în 
registrul privind operațiunile prezentate la viza controlului financiar preventiv. 
                            - alin.2 Specimenul de semnătură a persoanei împuternicite să exercite 
controlul financiar preventiv este cuprins în Anexa nr.2. 
                           - alin.3 Fac obiectul controlului financiar preventiv operațiunile 
nominalizate la pct.1.2 din Anexa nr.1 la Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul nr.923/2014.         
                             Art.3 – Dispoziţia se comună celor interesați, aparatului de specialitate al 
primarului, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, pentru controlul de legalitate, devine 
executorie după ce a fost adusă la cunoștința persoanelor interesate.  
 

ȘIRINEASA, 13.01.2022 
           Primar,                                                                Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                             Secretar genaral comună, 
 
       Ion STREINU                                                               jurist Paul GH. POPESCU 
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