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H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la evaluarea activitatii persoanelor care exercita controlul financiar preventiv 

la primaria Comunei Hidiselu de Sus 

 

Avand in vedere: 

           -  Expunerea de motive a primarului comunei Hidiselu de Sus; 

-  Raportul de specialitate cu nr.369/25.01.2019 intocmit de catre Biroul 

Financiar Contabil; 

-  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

Tinand cont de prevederile: 

          - Art.9 alin.(8) din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern si controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

          - Anexa nr.2 la O.M.F.P. nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific 

de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de 

control financiar preventiv propriu, republicat; 

In temeiul art. 36 alin.(1), art. 45 alin (1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei 

publice locale, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

H O T Ă R Ă S T E : 

 

Art.1. Se aprobă propunerea de evaluare a activitatii dnei Olah Georgeta, 

persoana responsabila cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra 

veniturilor, pe anul 2018, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă propunerea de evaluare a activitatii dlui Birta Florentin 

Claudiu, persoana responsabila cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu 

asupra cheltuielilor, pe anul 2018, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul comunei Hidiselu de Sus va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu : 

                           -    Institutia Prefectului – Judetul Bihor 

       -    Primarul comunei Hidiselu de Sus 

                           -    La dosar 
 

  PRESEDINTE DE SEDINTA             CONTRASEMNEAZA 
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Aceasta hotarare a fost adoptata cu_13_voturi pentru,_0_voturi impotriva si_0_abtineri din numarul total de 13 consilieri 


