
 

 

Cu privire la  modificarea 
desemnarea doamnei Turoczy Bicskei Zsuzsanna inspector care va exercita 
Controlul Financiar Preventiv 

Primarul comunei Zăbala, jude
 Având în vedere adresa Institu
privire la Dispoziția nr.84/2021
 În baza prevederilor din H.C.L. nr.22/2020 
hotărârea Consiliului Local Ză
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Zăbala începând cu 1 ia
 În baza prevederilor art.512 alin. (7) 
Administrativ. 
 În baza prevederilor art.9 alin 5 
119/1999 privind controlul intern 
art. III din Legea nr.84/2003, cu modific
 În baza prevederilor Ordinului 923 din 11 Iulie 2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea contro
Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desf
control financiar preventive propriu.
 În baza art. 15 din Legea nr.153/2017, privind modul de plat
exercită activitatea de control financiar preventive, pe perioada de exercitare a acesteia.
 În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ  
 În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG 
Codul Administrativ. 
 

 Art.1. Se modifică titlul dispozi
Turoczy Bicskei Zsuzsanna inspector care va exercita Controlul Financiar Preventiv  
propriu în cadrul Primăriei Comunei Z
desemnarea doamnei Bicskei-

ROMÂNIA  
JUDEŢUL COVASNA  
COMUNA ZĂBALA  

 

Dispoziţia nr. 91/2021 

Cu privire la  modificarea și completarea Dispoziției nr.84/2021 cu privire la 
desemnarea doamnei Turoczy Bicskei Zsuzsanna inspector care va exercita 
Controlul Financiar Preventiv propriu în cadrul Primăriei Comunei Z

 
ăbala, județul Covasna, 

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Covasna nr. 9622/16.07.2021 cu 
ia nr.84/2021. 

În baza prevederilor din H.C.L. nr.22/2020 privind modificarea anexei nr.1 din 
rârea Consiliului Local Zăbala nr.5/2020 privind stabilirea salariilor de baz

și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
ăbala începând cu 1 ianuarie 2020 al Consiliului Local Z

În baza prevederilor art.512 alin. (7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

În baza prevederilor art.9 alin 5 și art 10 din Ordonanța Guvernului României nr 
119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventive, republicat
art. III din Legea nr.84/2003, cu modificări și completări ulterioare. 

În baza prevederilor Ordinului 923 din 11 Iulie 2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive 
Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară
control financiar preventive propriu.  

În baza art. 15 din Legea nr.153/2017, privind modul de plată a personalului care 
itatea de control financiar preventive, pe perioada de exercitare a acesteia.

În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind 

În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG 57/2019 privind 

DISPUNE 
 

ă titlul dispoziției nr 84/2021 cu privire la desemnarea doamnei 
Turoczy Bicskei Zsuzsanna inspector care va exercita Controlul Financiar Preventiv  

ăriei Comunei Zăbala, și va avea următorul titlu
-Turóczy Zsuzsanna, inspector, gradul profesional asistent, 

iei nr.84/2021 cu privire la 
desemnarea doamnei Turoczy Bicskei Zsuzsanna inspector care va exercita 

ăriei Comunei Zăbala 

iei Prefectului Covasna nr. 9622/16.07.2021 cu 

privind modificarea anexei nr.1 din 
bala nr.5/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
al Consiliului Local Zăbala. 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

a Guvernului României nr 
olul financiar preventive, republicată în temeiul 

În baza prevederilor Ordinului 923 din 11 Iulie 2014 pentru aprobarea Normelor 
lului financiar preventive și a 

șoară activitatea de 

ă a personalului care 
itatea de control financiar preventive, pe perioada de exercitare a acesteia. 

În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind 

57/2019 privind 

iei nr 84/2021 cu privire la desemnarea doamnei 
Turoczy Bicskei Zsuzsanna inspector care va exercita Controlul Financiar Preventiv  

ătorul titlu: cu privire la 
gradul profesional asistent, 



gradația 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zăbala care va 
exercita Controlul Financiar Preventiv propriu în cadrul Primăriei Comunei Zăbala’ 
 Art.2.  Se modifică articolul nr.1 din Dispoziția nr.84/2021 cu privire la 
desemnarea doamnei Turoczy Bicskei Zsuzsanna inspector care va exercita Controlul 
Financiar Preventiv propriu în cadrul Primăriei Comunei Zăbala, și va avea următorul 
cuprins : 
 “ Începând cu data de 06.07.2021, persoana desemnată cu exercitarea controlului 
financiar preventive la Primăria Comunei Zăbala, va fi doamna Turoczy Bicskei 
Zsuzsanna, având funcția publică de inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zăbala 
 În conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, doamna Turoczy Bicskei Zsuzsanna va beneficia 
pe perioada exercitării controlului financiar preventiv de o majorare a salariului lunar 
de bază cu 10%. 
 Începând cu data de 06.07.2020. doamna Bicskei-Turóczy Zsuzsanna va 
beneficia de un salariu lunar brut de 5538 lei, plus 346 lei îndemnizație de hrană, plus 
10%. din salariul brut pentru exercitarea controlului financiar preventiv“  
 
 26.07.2021 
 

PRIMAR,        CONTRASEMNEAZĂ, 
      Fejér Levente                      SECRETAR GENERAL UAT 

        Barabás RékA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:4808/20.07.2021 
 
                                              

Referat 
 

Cu privire la  modificarea și completarea Dispoziției nr.84/2021 cu privire la 
desemnarea doamnei Turoczy Bicskei Zsuzsanna inspector care va exercita 
Controlul Financiar Preventiv  propriu în cadrul Primăriei Comunei Zăbala 

 
 Având în vedere adresa Instituției Prefectului Covasna nr. 9622/16.07.2021 cu 
privire la Dispoziția nr.84/2021 
 În baza prevederilor din H.C.L. nr.22/2020 privind modificarea anexei nr.1 din 
hotărârea Consiliului Local Zăbala nr.5/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Zăbala începând cu 1 ianuarie 2020 al Consiliului Local Zăbala. 
 În baza prevederilor art.512 alin. (7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. 
  În baza prevederilor art.9 alin 5 și art 10 din Ordonanța Guvernului României nr 
119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventive, republicată în temeiul 
art. III din Legea nr.84/2003, cu modificări și completări ulterioare. 
  În baza prevederilor Ordinului 923 din 11 Iulie 2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive și a 
Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de 
control financiar preventive propriu.  
  În baza art. 15 din Legea nr.153/2017, privind modul de plată a personalului care 
exercită activitatea de control financiar preventive, pe perioada de exercitare a acesteia. 
 Propun începând cu data de 06.07.2021, persoana desemnată cu exercitarea 
controlului financiar preventive la Primăria Comunei Zăbala , este doamna Turoczy 
Bicskei Zsuzsanna, având funcția public de inspector, având calitate de funcționar public 
în aparatul de specialitate al primarului comunei Zăbala. 
 
 
                                                                               

Secretar  General UAT 
Barabas Reka 

 

 

 


