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D I S P 0 Z I T I A
PRIVIND DELEGAREADE ATRIBUTII PENTRUACORDAREASEMNATURII SI
MENTIUNII„BUN DE PLATA „ DOAMNEI TOMARODICA ,CONSILIER PRINCIPAL

Nicoleta Vrabie, primarul comunei Pestera, judetul Constanta;
Avand in vedere:
— prevederile art.7 alin.(1) si alin.(2) din Ordinul M.F.P.nr. 250/2012 privind organizarea

angajarii,lichidarii,ordonantarii si platii cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de
credite in cazul operatiunilor privind gestionarea si implementarea asistentei financiare nerambursabile
alocateprogramului operational „Dezvoltarea capacitatii administrative„ si pentru modificarea anexelor
nr2-4a la Regulamentul de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea
capacitatiiadministrative, aprobat prin O.M.A.I. nr. 133/2012;
- dispozitiile art.157 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile fsi completarile ulterioare ;

- dispozitiile art.243,alin(1),lit.a”din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.196 alin(l),1it.b”si art. 197 alin.(1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ
, cu modificarile si completarile ulterioare;

D I S P U N:
Art.1.- Se deleaga doamnei TOMARODICA, consilier principal in cadrul compartimentului impozite

si taxe locale. sa semneze si sa aplice mentiunea „Bun de plata„ pe documentele justificative originale care
atesta ,dupa caz , ca bunurile au fost livrate ,lucrarile executate si serviciile prestate , pentru perioada 17
martie — 30 martie 2021(perioada de concediu medical al viceprimarului comunei Pestera).

Art.2.-(1) In procesul execuţiei bugetare, de persoana delegată de către ordonatorul principal de
credite- cu atribuţii pentru "Bun de plată" certifică verificarea îndeplinirii condiţiilor de exigibilitate ale
angajamentului legal pe baza documenteîor justificative — solicitarea de acordare a prefinanţării, cererea
de rambursare şi anexele acestora — şi atestă operaţiunile respective, prin aplicarea sigiliului cu
menţiunea "Bun de plată". —

(2) După obţinerea certificării prevăzute la alin. (1), documentele se prezintă de către
compartimentul de specialitate persoanei delegate de către ordonatorui principal de credite cu atribuţii
pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu.
Art.3. — Cu data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea dispozitia nr.255/20.11.2020.
Art.4. — Secretarul general al comunei va transmite prezenta dispozitie in termenul prevazut de lege
Institutiei Prefectului, judetul Constanta,compartimentelor: buget,finante— contabilitate si Resurse
Umane, Salarizare precum si persoanei vizate in vederea aducerii la indeplinire.
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Contrasemneaza:
; Secretar General,
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