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Anexa nr. 8.1 
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR                           
UNITATEA CENTRALA DE ARMONIZARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT FINANCIAR SI CONTROL 

 
 

CADRUL GENERAL 
al proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv delegat 

 
 

 A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA SI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE 
 

Nr.de 
ordine 

cf.anexei 
1 din 
OMF 

nr.522/ 
2003 

 
Documentul supus 

controlului financiar 
preventiv 

 
 

Cadrul legal 

 
 

Acte justificative 

 
 

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 

1. Cererea pentru 
deschidere de credite 
bugetare 

- Legea nr. 500/2002  
- O.G. nr. 119/1999, 
republicata 
- Legile bugetare anuale 
- Aprobari ale Guvernului 
privind limitele lunare de 
cheltuieli 
- Normele Ministerului 
Economiei si Finantelor 

- nota de fundamentare pentru 
solicitarea deschiderii de credite 
pe baza de elemente de legislatie 
specifice fiecarui ordonator; 
- solicitarile ordonatorilor: 
principali, secundari si/sau tertiari, 
dupa caz, pentru repartizarea de 
credite bugetare; 
- situatia creditelor bugetare. 

   Se verifica: 
- încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile 
bugetului ordonatorului principal de credite, repartizate pe 
trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare; 
- daca sumele solicitate sunt stabilite si in functie de creditele 
deschise neutilizate; 
- daca cererea pentru deschiderea de credite se încadreaza 
în limitele de cheltuieli aprobate de Guvern; 
- existenta justificarilor, inclusiv cu privire la ordonatorii 
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privind deschiderile de 
credite bugetare 
- Acte de reglementare, 
angajamente juridice 
generatoare de obligatii de 
plata pe seama creditelor 
bugetare 

deschise anterior si neutilizate. 
- bugetul aprobat 

principali, secundari si tertiari daca este cazul, prin care 
ordonatorul principal probeaza ca nu va înregistra în sold 
sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicita 
deschiderea de credite bugetare;  
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 
 

2. Dispozitia bugetara 
(ordinul de plata) pentru 
repartizarea creditelor 
bugetare (alimentari) sau 
borderoul centralizator 
al acestor documente 

- Legea nr. 500/2002   
- O.G. nr. 119/1999, 
republicata  
- Legile bugetare anuale 
- Normele Ministerului 
Economiei si Finantelor 
privind deschiderile de 
credite bugetare 
- Acte de reglementare, 
angajamente juridice 
generatoare de obligatii de 
plata pe seama credielor 
bugetare 

- solicitarile ordonatorilor: 
principali, secundari si/sau tertiari, 
dupa caz, pentru repartizarea de 
credite bugetare (alimentare de 
cont); 
- fundamentarea sumelor înscrise 
în dispozitiile bugetare de 
repartizare pentru bugetul propriu 
si bugetele ordonatorilor 
secundari, respectiv tertiari, de 
credite sau, dupa caz, în ordinele 
de plata; 
- bugetul aprobat 

   Se verifica: 
- încadrarea sumelor din dispozitiile bugetare în creditele 
bugetare aprobate ordonatorilor, repartizate pe trimestre si 
luni si detaliate conform clasificatiei bugetare; 
- daca sumele prevazute pentru repartizare sunt cuprinse în 
cererea de deschidere de credite, sau sunt acoperite prin 
disponibilizari pe seama redistribuirii de credite deschise 
anterior; 
- existenta justificarilor inclusiv cu privire la ordonatorii 
secundari si tertiari daca este cazul, prin care ordonatorul 
principa probeaza ca nu va înregistra în sold sume neutilizate 
la finele perioadei pentru care se solicita repartizarea de 
credite bugetare 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

3. Documentul pentru 
modificarea repartizarii 
pe trimestre a creditelor 
bugetare 

- Legea nr. 500/2002   
- O.G. nr. 119/1999, 
republicata  
- Legile bugetare anuale 
- Alte acte normative 
specifice 

- nota de fundamentare a 
propunerii pentru modificarea 
repartizarii pe trimestre a 
creditelor 
- bugetul aprobat 

   Se verifica: 
- daca modificarea este în competena de aprobare a 
Ministerului Economiei si Finantelor sau a ordonatorilor 
principali/secundari, dupa caz; 
- daca sumele propuse sunt prevazute în bugetul aprobat pe 
an; 
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- concordanta propunerii de modificare cu obligatiile ce 
decurg din actiuni si sarcini noi sau reprogramate; 
- existenta si pertinenta justificarilor cu privire la nivelul 
propunerilor cuprinse în documentul de modificare. 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

4 Documentul pentru 
efectuarea virarilor de 
credite bugetare: 
- de la un capitol la alt 
capitol al clasificatiei 
bugetare; 
- între subdiviziuni ale 
clasificatiei bugetare în 
cadrul aceluiasi capitol, 
pentru bugetul propriu si 
bugetele institutiilor 
subordonate; 
- între programe. 

- Legea nr. 500/2002  
- O.G. nr. 119/1999, 
republicata  
- Legile bugetare anuale 
- Alte acte normative 
specifice 

- nota de fundamentare a 
propunerii pentru efectuarea 
virarilor de credite bugetare 
- bugetul aprobat 

   Se verifica: 
- daca virarea de credite nu contravine prevederilor Legii 
finantelor publice, legilor bugetare anuale, actelor normative 
de rectificare, sau altor acte normative cu prevederi speciale 
- existenta de justificari, detalieri si necesitati privind executia 
pâna la finele anului bugetar, a capitolului si/sau subdiviziunii 
clasificatiei bugetare de la care se propune disponibilizarea, 
respectiv a capitolului si/sau subdiviziunii clasificatiei bugetare 
la care se suplimenteaza prevederile bugetare; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

5 Dispozitia bugetara de 
retragere a creditelor 
bugetare, sau borderoul 
centralizator al acestora 
 

- Legea nr. 500/2002  
- O.G. nr. 119/1999, 
republicata  
- Legile bugetare anuale 

- nota de fundamentare a 
propunerii pentru retragerea 
creditelor bugetare. 

   Se verifica: 
- existenta creditelor bugetare deschise si neutilizate; 
- daca retragerea de credite bugetare este temeinic justificat; 
- încadrarea operatiunii de retragere în termenul legal; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 
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 B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTA DIRECT SAU INDIRECT OBLIGATII DE PLATA 
 

Nr.de 
ordine 

cf.anexei 
1 din 
OMF 

nr.522/ 
2003 

 
 

Documentul*) supus 
controlului financiar 

preventiv 

 
 
 

Cadrul legal 

 
 
 

Acte justificative 

 
 
 

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 

1. Contract/comanda de 
achizitii publice 
 

- Legea nr. 500/2002  
- Legile bugetare anuale 
- O.G. nr. 119/1999, republicata  
- O.U.G. nr. 34/2006  
- Legea nr. 346/2004  
- O.U.G. nr. 30/2006  
- Legea nr. 571/2003 
- Codul comercial 
- Codul civil 
- O.G. nr. 9 / 2000  
- H.G. nr. 53 / 1999  
- H.G. nr. 1.660/2006 
- H.G. nr. 942/2006 
- O.U.G. nr. 119/2007 

- programul anual de achizitii 
publice; 
- documentul de aprobare de 
catre conducatorul entitatii 
publice a procedurii selectate de 
achizitie; 
- nota privind determinarea 
valorii estimate; 
- actul de aprobare a 
documentatiilor tehnico-
economice ale obiectivelor de 
investitii; 
- anuntul de intentie si dovada 
transmiterii acestuia spre 

   Se verifica: 
- daca achizitia publica este prevazuta în programul anual; 
- daca sunt asigurate surse de finantare; existenta creditelor 
bugetare sau a creditelor de angajament, dupa caz; 
- respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii 
de achizitie publica; 
- existenta aprobarii de catre conducatorul autoritatii 
contractante a hotarârii comisiei de evaluare/juriului privind 
stabilirea ofertei câstigatoare; 
- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul 
valorii angajamentului legal; 
- existenta avizului compartimentului juridic; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 
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- H.G. nr. 44/2004 
- H.G. nr. 28/2008 
- Ordinul nr. 1.792/2002 emis de 
ministrul finantelor publice  
- Ordinul nr. 155/2006 emis de 
presedintele autoritatii nationale 
pentru reglementarea si 
monitorizarea achizitiilor publice. 

publicare; 
- anuntul/invitatia de participare 
la procedura; 
- documentatia de atribuire; 
- actul de numire a comisiei de 
evaluare/negociere sau a juriului, 
dupa caz; 
- ofertele prezentate; 
- procesul-verbal de deschidere 
a ofertelor; 
- raportul procedurii de atribuire; 
- nota justificativa privind 
alegerea procedurii de atribuire; 
Anuntul de atribuire si dovada 
transmiterii acestuia spre 
publicare. 
- alte documente specifice. 

2. Contract/comanda de 
achizitii publice 
finantate integral sau 
partial din credite 
externe rambursabile 
si/sau din fonduri 
externe 
nerambursabile 

- Legea nr. 500/2002   
- Legile bugetare anuale 
- O.G. nr. 119/1999, republicata  
- O.U.G. nr. 34/2006  
- Legea nr. 346/2004  
- Legea nr. 571/2003  
- Codul comercial 
- Codul civil 
- H.G. nr. 53/1999 
- O.U.G. Nr. 30/2006  

- programul anual de achizitii 
publice; 
- actul de aprobare a 
documentatiilor tehnico-
economice ale obiectivelor de 
investitii; 
- documentele privind  achizitia, 
întocmite în conformitate cu 
prevederile legislatiei romane si 
cu reglementarile organismelor 

   Se verifica: 
- daca achizitia publica este prevazuta în programul anual; 
- existenta creditelor bugetare sau a creditelor de 
angajament, dupa caz; 
- respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii 
de achizitie publica; 
- încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli 
considerate eligibile, n conformitate cu acordul sau 
conventia de finantare externa si cu regulile fiecarui 
organism finantator; 
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- H.G. nr. 925/2006  
- H.G. nr. 1.660/2006  
- H.G. nr. 942/2006 
- O.U.G. nr. 119/2007 
- H.G. nr. 44/2004  
- Ordinul nr. 1.792/2002 emis de 
ministrul finantelor publice  
- Ordinul nr. 155/2006 emis de 
presedintele autoritatii nationale 
pentru reglementarea si 
monitorizarea achizitiilor publice 
- Acordul sau conventia de 
finantare externa si legea de 
ratificare/hotarârea Guvernului de 
aprobare 
- Alte acte normative specifice 

internationale; 
- acordul sau conventia de 
finantare externa. 

- existenta avizelor organismului finantator pe documentatie 
si pe caietele de sarcini; 
- rezervarea creditelor prin angajament bugetar; 
- existenta avizului compartimentului juridic; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Contract de finantare 
(prevazut la art.10 din 
Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr. 34 / 
2006) 

- Legea nr. 500 / 2002   
- Legile bugetare anuale 
- O.G. nr. 119 / 1999, 
republicata  
- O.U.G. nr. 34 / 2006  
- Alte acte normative specifice 

- solicitarea finantarii si 
justificarea acesteia; 
- documentul din care sa rezulte 
ca solicitantul poate beneficia de 
finantare; 
- programul, proiectul sau 
actiunea in care se incadreaza 
solicitarea finantarii; 
- nota de fundamentare si devizul 
de cheltuieli aprobate de 
ordonatorul de credite finantator. 

   Se verifica: 
- daca solicitarea finantarii are temei legal; 
- existenta creditelor bugetare; 
- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul 
valorii angajamentului legal; 
- daca in contractul de finantare este prevazuta 
obligativitatea aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr. 34/2006 pentru atribuirea contractului de 
achizitie publica; 
- existenta avizului compartimentului juridic; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 
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4. Acord de imprumut 
subsidiar / acord de 
imprumut subsidiar si 
garantie 

- Legea nr. 500 / 2002  
- Legea nr. 273/2006  
- O.G. nr. 119 / 1999, 
republicata 
- Ordinul nr. 1.792/2002 emis de 
ministrul finantelor publice  
- Acordul de imprumut extern / 
contract de finantare 
- Actul normativ de ratificare a 
Acordului de imprumut extern sau 
a Contractului de finantare extern, 
dupa caz 
- Alte acte normative specifice 

- fundamentarea propunerii de 
acord subsidiar; 
- hotararea comisiei de 
autorizare a imprumurilor locale 
(daca beneficiarul sau garantul 
este unitate administrativ 
teritoriala) 
 

   Se verifica: 
- incadrarea obiectului acordului subsidiar in prevederile 
acordului de credit extern; 
- concordanta termenilor acordului subsidiar cu cei din 
acordul de credit extern; 
- existenta avizului compartimentului juridic; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

5. Proiect de conventie 
de garantie aferenta 
Acordului de garantie 

- Legea nr. 500/2002   
- Legea nr. 273/2006 
- O.U.G. nr. 64/2007 
- H.G. nr. 1.470/2007 
- Acordul de împrumut extern 
incheiat între beneficiarul garantiei 
si finantatorul extern 
- Actul normativ de ratificare a  
acordului de garantie/ Hotarârea 
Guvernului de aprobare a 
garantiei 
Alte acte normative specifice 

- fundamentarea propunerii de 
Conventie. 

   Se verifica: 
- încadrarea obiectului conventiei în prevederile acordului 
de împrumut extern, acordului de garantie sau prevederilor 
Hotarârii Guvernului dupa caz; 
- concordanta termenilor Conventiei cu cei din acordul de 
împrumut extern, acordul de garantie sau prevederilor 
Hotarârii Guvernului dupa caz; 
- existenta avizului compartimentului juridic; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

6. Proiect de scrisoare 
de garantie pentru 

- Legea nr. 500/2002  
- O.U.G. nr. 64/2007 

- avizul (hotrârea) Comitetului 
Interministerial de Finantare 

   Se verifica: 
- concordanta termenilor scrisorii de garantie cu cei din 
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împrumuturi externe 
contractate de 
operatori economici si 
autoritati ale 
administratiei publice 
centrale, garantate de 
stat 

- H.G. nr. 1.470/2007 
- Acordul de imprumut extern 
- Alte acte normative specifice 
 

Garantii si Asigurari; 
- nota rezultat al negocierii 
conditiilor de acordare a 
garantiei de stat 

acordul de împrumut extern; 
- existenta conventiei de garantie semnata de garantat; 
- concordanta între proiectul scrisorii de garantie si 
proiectul conventiei de garantie 
- existenta avizului compartimentului juridic; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

7. Proiect conventie de 
garantie care urmeaza 
a fi încheiata intre 
Ministerul Economiei 
si Finantelor, în 
calitate de garant, si 
beneficiarul scrisorii 
de garantie 

- Legea nr. 500/2002  
- Legea nr. 273/2006 
-O.U.G. nr. 64/2007  
- H.G. nr. 1.470/2007 
- Acordul de împrumut extern 
- Alte acte normative specifice 
 

- avizul (hotarârea) Comitetului 
Interministerial de Garantii si 
Asigurari; 
- nota rezultat al negocierii 
conditiilor de acordare a 
garantiei de stat. 

   Se verifica: 
- existenta semnaturii reprezentantului legal al unitatii 
administrativ-teritoriale garantate; 
- existenta avizului compartimentului juridic; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 
 

8. Proiect scrisoare de 
garantie pentru 
împrumut contractat 
direct de o unitate  
administrativ 
teritoriala, garantat de 
stat. 

- Legea nr. 500/2002  
- Legea nr. 273/2006  
- O.G. nr. 64/2007  
- H.G. nr. 1.470/2007 
- H.G. Nr. 9/2007  
- Alte acte normative specifice 
 

- hotarârea comisiei de 
autorizare constituita conform 
HG  nr.9/2007; 
- nota rezultat al negocierii 
conditiilor de acordare a 
garantiei de stat 
- avizul (hotarârea) Comitetului 
Interministerial de Finantari, 
Garantii si Asigurari 

   Se verifica: 
- concordanta termenilor scrisorii de garantie cu cei din 
acordul de împrumut extern; 
- existenta conventiei de garantie semnata de garantat; 
- existenta avizului compartimentului juridic; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

9. Proiect conventie de 
garantie care urmeaza 
a fi încheiata între 

- Legea nr. 500/2002  
- Legea nr. 273/2006 
- O.G.nr. 64/2007  

- hotarârea comisiei de 
autorizare constituita conform 
H.G.  nr.9/2007; 

   Se verifica: 
- existenta semnaturii reprezentantului legal al unitatii 
administrativ-teritoriale garantate; 
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Ministerul Economiei 
si Finantelor, în 
calitate de garant, si 
reprezentantul legal al 
unitatii administrativ- 
teritoriale, în calitate 
de garantat 

- H.G. nr. 1.470/2007 
- H.G. nr. 9/2007  
- Alte acte normative specifice 

- nota rezultat al negocierii 
conditiilor de acordare a 
garantiei de stat; 
- avizul (hotarârea) Comitetului 
Interministerial de Finantari, 
Garantii si Asigurari 

- daca sunt clar stabilite obligatiile partilor contractante; 
- existenta avizului compartimentului juridic; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu 

10. Scrisoare suplimentara 
(pentru acordurile de 
împrumut) 

- Legea nr. 500 / 2002  
- Legea nr. 273/2006 
- OUG nr. 64/2007 
- H.G. Nr. 1.470/2007 
- Acordul de imprumut extern 
- Legea de ratificare 
- Alte acte normative specifice 

- nota de fundamentare; 
- acceptul Ministerului 
Economiei si Finantelor  privind 
conditiile financiare. 

   Se verifica: 
- concordanta între conditiile din scrisoarea suplimentara si 
Acordul cadru de împrumut; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

14. Actul intern de decizie 
privind organizarea 
actiunilor de protocol, 
a unor manifestari cu 
caracter cultural-
stiintific, sau a altor 
actiuni cu caracter 
specific, inclusiv 
devizul estimativ pe 
categorii de cheltuieli 
 

- Legea nr. 500/2002  
- O.G. nr. 119/1999  
- O.G. nr. 80/2001  
- H.G. nr. 552/1991  
Ordinul nr. 1.792/2002 emis de 
ministrul finantelor publice 
- H.G. Nr. 189/2001 
- H.G. Nr. 1.241/2004 
- Alte acte normative specifice 

- nota de fundamentare a actiunii 
de protocol, a manifestarii sau a 
actiunii cu caracter specific; 
- documente transmise de 
parteneri cu privire la 
participarea la actiune. 

   Se verifica: 
- existenta creditelor bugetare; 
- concordanta dintre natura obligatiilor financiare care fac 
obiectul actului intern de decizie si prevederile cadrului legal 
existent; 
- încadrarea valorii devizului/ categoriei de cheltuieli în 
limitele prevazute de normele legale; 
- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul 
obligatiilor financiare decurgând din angajamentul legal; 
- existenta avizului compartimentului juridic; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

15. Actul intern de decizie 
privind deplasarea în 

- Legea nr. 500/2002  
- O.G. nr. 119/1999, republicata  

- nota de fundamentare a 
deplasarii în strainatate; 

   Se verifica: 
- existenta creditelor bugetare; 
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strainatate, inclusiv 
devizul estimativ de 
cheltuieli 

-Legea nr. 248/2005  
- H.G. nr. 518/1995  
- H.G. nr. 189/2001  
- Ordinul nr. 1.792/2002 emis de 
ministrul finantelor publice 
- Alte acte normative specifice 

- documente, invitatii si 
comunicari scrise de la 
partenerul extern, privitoare la 
actiunea si conditiile efectuarii 
deplasarii în strainatate; 
- nota mandat privind 
deplasarea. 
 

- concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor 
financiare care fac obiectul actului intern de decizie si 
prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, 
diurna, alte cheltuieli); 
- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul 
obligatiilor financiare decurgând din angajamentul legal; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

21. Conventie pentru 
acordarea de 
împrumuturi conform 
art. 69 din Legea nr. 
500/2002 

- Legea nr. 500/2002 
- Legile bugetare anuale 
- O.G. Nr. 119.1999, 
republicata 
- Codul Civil (art. 1.576 si 
urmatoarele) 
Actul normativ de înfiintare a unor 
institutii publice/activitati finantate 
integral din venituri proprii 

- nota de fundamentare privind 
acordarea împrumutului 
- solicitarea institutiei publice 
interesate 
- graficul de rambursare a 
împrumutului 

   Se verifica: 
- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul 
împrumutului 
- daca institutia publica solicitanta a împrumutului se 
încadreaza în prevederile art. 69 din Legea nr. 500/2002 
- daca institutia publica solicitanta a împrumutului a întocmit 
un program credibil de realizare a veniturilor proprii în 
vederea rambursarii împrumutului  
- existenta avizului compartimentului juridic 
- existenta vizei de cfpp 

22. Contract de 
concesiune de lucrari 
publice si contract de 
concesiune de servicii 

- Legea nr. 500/2002 
- Legile bugetare anuale 
- Legea nr. 213/1998 
- Legea nr. 571/2003 
- O.G. Nr. 119/1999, republicta 
- O.U.G. nr. 34/2006 
- H.G. nr. 71/2007 
- Codul comercial 
- Codul Civil 

- Studiul de fundamentare a 
deciziei de concesionare 
- actul de numire a colectivului 
de coordonare si supraveghere 
pentru atribuirea contractului de 
concesiune 
- documentatia de atribuire 
- anuntul de participare 
- procesul verbal de deschidere 

 Se verifica: 
- existenta creditelor bugetare si/sau creditelor de 
angajament 
- respectarea prevederilor legale si a procedurilor privind 
concesiunea 
- stabilirea termenilor contractului în concordanta cu 
prevederile cadrului normativ 
- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul 
valorii angajamentului legal 
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- O.G. nr. 9/2000 
- Legea nr. 33/2004 
- Alte acte normative specifice 
 

a ofertelor 
- raportul procedurii de atribuire  
- alte documente specifice 

- evidenta avizului angajamentului juridic  
- existenta vizei de cfpp. 

23. Contract de 
cumparare/închiriere 
de terenuri, cladiri 
existente, alte bunuri 
imobiliare a drepturilor 
asupra acestora 
(entitatea publica este 
cumparator/chirias) 

- Legea nr. 500/2002 
- Legile bugetare anuale 
- Legea nr. 213/1998 
- Legea nr. 571/2003 
- O.G. Nr. 119/1999, 
republicata 
- Codul Comercial 
- Codul Civil 
- Alte acte normative specifice 

- nota de fundamentare a 
cumpararii/închirierii 
- documente specifice privind 
derularea operatiunii 

   Se verifica: 
- existenta creditelor bugetare 
- respectarea prevederilor legale si a procedurilor privind 
cumpararea/închirierea în astfel de situatii 
- stabilirea termenilor contractului în concordanta cu 
prevederile cadrului normativ  
- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul 
valorii angamamentului legal 
- existenta avizului compartimentuliu juridic 
- existenta vizei de cfpp 

 
 C. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR 
 

Nr.de 
ordine 

cf.anexei 
1 din 
OMF 
nr.522/ 
2003 

 
 

Documentul supus 
controlului financiar 

preventiv 

 
 
 

Cadrul legal 

 
 
 

Acte justificative 

 
 
 

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 

1 Ordonantare de plata 
privind achizitia publica 
de produse, servicii sau 

- Legea nr. 500/2002  
- Legile bugetare anuale 
- Legea nr. 82/1991, 

- contractul de achizitii 
publice; 
- factura fiscala; 

   Se verifica: 
- daca documentele justificative sunt cele prevazute de 
normele legale; 
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lucrari republicata  
- O.G. nr. 119/1999, 
republicata  
- Legea nr. 571/2003 
- Ordinul nr. 1792 / 2002 
emis de ministrul finantelor 
publice  
- Acte de reglementare, 
angajamente juridice 
generatoare de obligatii de 
plata pe seama fondurilor 
publice 
- Alte acte normative 
specifice 

- documentele care sa 
ateste livrarea produselor, 
prestarea serviciilor sau 
executia lucrarilor, dupa 
caz; 
- factura externa; 
- declaratia vamala de 
import. 

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si 
exactitatea sumei datorate este certificata de 
compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”; 
- concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma 
ordonantata la plata si încadrarea acesteia în angajamentul 
legal; 
- încadrarea sumei ordonantate la plata în subdiviziunea 
corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista 
angajament bugetar; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

2 Ordin de plata valuta 
catre Banca Nationala a 
României pentru 
achitarea la extern a 
ratelor de capital a  
dobânzilor, a 
comisioanelor de 
angajament si a altor 
costuri provenite din 
împrumuturi externe. 

- Legea nr. 500/2002  
- O.G. nr. 119/1999, 
republicata  
- Legea nr. 312 / 2004  
- O.U.G. nr. 64/2007 
- H.G. nr. 1.470/2007 
- Legea de ratificare a 
imprumutului 
- Alte acte normative 
specifice 

- avizul de plata înaintat de 
organismul international 
finantator; 
- adresa de confirmare a 
obligatiei de plata din 
partea beneficiarului final al 
creditului extern sau ordin 
de plata/extras de cont 
atestând virarea 
echivalentului în lei al 
obligatiei de plata la extern 
în contul entitatii publice; 
- nota de fundamentare. 

   Se verifica: 
- concordanta dintre obligatiile înscrise în acordul de 
împrumut, avizul de plata înaintat de organismul 
international finantator si cererea de valuta a entitatii 
publice; 
- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si 
exactitatea sumei datorate este certificata de 
compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”; 
- încadrarea sumei ordonantate la plata în subdiviziunea 
corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista 
angajament bugetar si legal; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 
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3 Ordonantare de plata 
privind virarea catre 
Banca Nationala a 
României a contravalorii 
în lei a valutei 
disponibilizate pentru 
achitarea la extern a 
obligatiilor de plata 
rezultate din 
împrumuturile externe 
contractate direct sau 
garantate de stat 
 

- Legea nr. 500 / 2002  
- O.G. nr. 119 / 1999, 
republicata  
- Legea nr. 312/2004 
- OUG nr. 64/2007 
- HG nr. 1.470/2007  
- Acordul de împrumut 
- Legea de ratificare a 
împrumutului 
- Alte acte normative 
specifice 

- avizul de plata emis de 
finantatorul extern; 
- mesajul swift emis de 
Banca Nationala a 
României; 
- ordinul de plata valuta 
întocmit de entitatea 
publica; 
- nota de fundamentare 
privind sursele interne de 
acoperire a datoriei fat de 
Banca Nationala a 
României. 

   Se verifica: 
- concordanta dintre obligatiile înscrise în acordul de 
împrumut, avizul de plata trimis de finantatorul extern si 
mesajul swift al Bancii Nationale a României si ordinul de 
plata valuta întocmit de Ministerul Economiei si Finantelor; 
- existenta surselor de finantare a contravalorii în lei a 
sumei disponibilizate de Banca Nationala a României; 
- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si 
exactitatea sumei datorate este certificata de 
compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”; 
- încadrarea sumei ordonantate la plata în subdiviziunea 
corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista 
angajament bugetar si legal; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 
 
 
 
 
 

4 Ordinul de plata valuta 
pentru cotizatii, 
contributii, taxe etc. la 
diverse organisme 
internationale 

- Legea nr. 500/2002  
- O.G. nr. 119/1999, 
republicata  
- O.G. nr. 41 / 1994  
- Protocoale, acorduri sau 
conventii încheiate de 
entitatea publica cu 
organismele internationale 

- acordul, conventia sau 
protocolul; 
- avizul de plata transmis de 
organismul international. 

   Se verifica: 
- rezervarea de credit corespunzator angajamentului legal; 
- concordanta dintre prevederile acordului, conventiei sau 
protocolului si avizul de plata transmis de organismul 
international, inclusiv a termenului de plata; 
- încadrarea sumei ordonantate la plata în subdiviziunea 
corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista 
angajament bugetar si legal; 
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- Legile de ratificare 
 
 

- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si 
exactitatea sumei datorate este certificata de 
compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

5 Ordonantare de plata 
pentru subventii, 
transferuri, prime sau alte 
plati din fonduri publice 
acordate operatorilor 
economici sau altor 
beneficiari legali 
 
 
 

- Legea nr. 500 / 2002  
- O.G. nr. 119/1999, 
republicata 
- Legile bugetare anuale 
- O.G. nr. 22 / 2002  
- Legea nr. 571/2003 
- Ordinul nr. 1.792/2002 
emis de ministrul finantelor 
publice 
- Alte acte normative 
specifice 

- nota de fundamentare; 
- documentatia specifica 
care rezulta din actul 
normativ ce reglementeaza 
operatiunea si/sau domeniul 
respectiv. 

   Se verifica: 
- legalitatea si regularitatea documentatiei justificative, 
corespunzator prevederilor actului normativ care 
reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv; 
- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si 
exactitatea sumei datorate este certificata de 
compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”; 
- încadrarea sumei ordonantate la plata în subdiviziunea 
corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista 
angajament bugetar si legal; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

7. Ordonantarea de plata în 
lei, ordonantarea de 
plata externa pentru plati 
care se efectueaza din 
conturile speciale ale 
împrumuturilor 
guvernamentale externe. 

- Legea nr. 500 / 2002  
- O.G. nr. 119/1999, 
republicata 
- OUG nr. 64/2007 
- H.G. Nr. 1.470/2007    
- Acordul de imprumut 
- Legea de ratificare a 
acordului de împrumut 
- Legea nr. 571/2003 

- facturile emise de 
furnizori/prestatori/ 
executanti, cu certificarea 
de catre beneficiar a 
efectuarii operatiunii pentru 
care se solicita plata; 
-documentele justificative 
de transport, vamuire sau 
situatii de lucrari ori recepia 
bunurilor, dupa caz; 
- acord de imprumut; 
- acordurile subsidiare de 

   Se verifica: 
- legalitatea si regularitatea documentatiei justificative, 
corespunzator prevederilor actului normativ care 
reglementeaza operatiunea; 
- concordanta dintre facturile certificate de beneficiar, 
prevederile contractelor/comenzilor si suma ordonantata; 
- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si 
exactitatea sumei datorate este certificata de 
compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”; 
- încadrarea sumei ordonantate la plata în subdiviziunea 
corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista 
angajament bugetar si legal; 
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împrumut; 
- contractul de furnizare / 
servicii / lucrari; 
- nota de fundamentare. 

- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

8. Ordonantare de plata 
externa privind alte plati 
decât cele aferente 
împrumuturilor externe. 

- Legea nr. 500 / 2002  
- O.G. nr. 119/1999, 
republicata 
 - Legea nr. 571/2003  
- Actele normative care 
reglementeaza speta 

- nota de fundamentare; 
-documentatia justificativa 
specifica care rezulta din 
actul normativ ce 
reglementeaza operatiunea 
si/sau domeniul respectiv. 
 
 
 
 

   Se verifica: 
- daca justificarile sunt corespunzatoare prevederilor din 
normele legale, inclusiv a celor stipulate în angajamentul 
legal; 
- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si 
exactitatea sumei datorate este certificata de 
compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”; 
- încadrarea sumei ordonantate la plata în subdiviziunea 
corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista 
angajament bugetar si legal; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

10. Ordonantare de plata 
penru avansuri (în lei) 
acordate unor terte 
persoane juridice în 
cadrul contractelor 
încheiate 

- Legea nr. 500 / 2002  
- O.G. nr. 119/1999, 
republicata  
- H.G. nr. 264 / 2003  
- Legea nr. 571/2003 
- Alte acte normative 
specifice 

- contractul; 
- solicitarea de acordare a 
avansului; 
- documentul prin care se 
constituie garantia legala. 
 
 
 

   Se verifica: 
- daca acordarea avansului respecta conditiile specifice de 
legalitate si regularitate; 
- încadrarea sumei ordonantate la plata în subdiviziunea 
corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista 
angajament bugetar si legal, precum si în prevederile 
contractului; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

12. Ordonantare de plata 
privind cheltuielile care 
fac obiectul contractului 
de finantare prevazut la 

- Legea nr. 500 / 2002  
- Legile bugetare anuale 
- O.G. nr. 119 / 1999, 
republicata;  

- contractul de finantare; 
- documentatia justificativa 
specifica care rezulta din 
actul normativ ce 

   Se verifica: 
- daca justificarile sunt corespunzatoare prevederilor din 
normele legale, inclusiv a celor stipulate în contractul de 
finantare; 
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art. 10 din O.U.G. nr. 
34/2006 

- O.G. nr. 34 /2006 
- Legea nr. 571/2003  
- Alte acte normative 
specifice 

reglementeaza operatiunea 
si/sau domeniul respectiv. 

- încadrarea sumei ordonantate la plata în subdiviziunea 
corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista 
angajament bugetar; 
- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si 
exactitatea sumei datorate este certificata de 
compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

14. Ordonantarile de plata 
ale salariilor, altor 
drepturi salariale 
acordate personalului, 
precum si ale obligatiilor 
fiscale aferente acestora 

- Legea nr. 500 / 2002  
- Codul muncii (Legea nr. 
53 / 2003)  
- Legile bugetare anuale 
- Legea nr. 40/1991 
- Legea nr. 154/1998  
- O.U.G. nr. 24/2000 
- O.G. nr. 6/2007  
- Legea nr. 188/1999, 
republicata  
- Legea nr. 571/2003 
- Legea nr. 95/2006 
- Legea nr. 19/2000  
- Legea nr. 76/2002  
- Legea nr. 346/2002  
- O.U.G. nr. 147/2002  
- OUG nr. 48/2005 
- Ordinul nr. 166/2006 emis 
de ministrul economiei si 
finantelor  

- centralizatorul lunar al 
statelor de salarii; 
- situatia privind 
repartizarea pe luni a 
cheltuielilor de personal 
aprobate; 
- situatia privind 
monitorizarea cheltuielilor 
de personal finantate de la 
buget, pe luna ... ; 
- alte documente. 

   Se verifica: 
- încadrarea în prevederile bugetului privind numarul maxim 
de posturi si creditele bugetare destinate cheltuielilor de 
personal (cheltuieli cu salariile, contributii pentru asigurarile 
sociale de stat, contributii pentru asigurarile de somaj, 
contributii pentru asigurarile sociale de sanatate etc.); 
- daca au fost aplicate cotele legale de contributii; 
- dac operttiunea de lichidare privind realitatea faptelor si 
exactitatea sumei datorate este certificata de 
compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”; 
- regularitatea completarii documentului supus vizei; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 
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- Alte acte normative 
specifice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 E. ALTE OPERATIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 

 
Nr.de 
ordine 

cf.anexei 
1 din 
OMF 
nr.522/ 
2003 

 
 

Documentul supus 
controlului financiar 

preventiv 

 
 
 

Cadrul legal 

 
 
 

Acte justificative 

 
 
 

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 

8. Cerere de tragere si 
cerere de alimentare a 
contului special în cadrul 
împrumuturilor externe 
(inclusiv a avansului) 

- O.G. nr. 119/1999, 
republicata 
- Legea de ratificare a 
acordului de împrumut 
- Alte acte normative specifice 

- nota de fundamentare; 
- contractele interne sau 
externe; 
- ordinele de plata prin 
care s-au efectuat plati în 
cadrul procedurilor de 
refinantare; 
- alte documente. 

   Se verifica: 
- legalitatea si regularitatea documentelor justificative; 
- încadrarea platilor solicitate în prevederile contractului 
intern sau extern; 
- existenta documentului organismului finantator international 
de acceptare a contractului intern sau extern (“no 
objection”); 
- daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si 
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exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul 
de specialitate prin “Bun de plata”; 
- existenta vizei de control financiar preventiv propriu. 

9. Solicitare de tragere în 
contul beneficiarului pentru 
imprumuturi externe  

- Legea nr. 500 / 2002  
- OUG nr. 64/2007 
- H.G. Nr. 1.470/2007 
- Legea bugetara anuala 
- Acordul de imprumut extern 
- Legea de ratificare 
- Acordul subsidiar de 
imprumut 

- nota de fundamentare; 
-  solicitarea beneficiarului, 
însotita de documente 
justificative.   

   Se verifica: 
- legalitatea si regularitatea documentelor justificative; 
- încadrarea sumei în subdiviziunea bugetara a beneficiarului 
pentru care exista angajament legal si bugetar; 
- existen’a vizei de control financiar preventiv propriu. 

*) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi insotit, dupa caz, de o “Propunere de angajare a unei cheltuieli” si/sau de un “Angajament bugetar 
individual/global”, întocmite conform anexei nr. 1 si, respectiv, anexei nr. 2 la “Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata 
cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale”, aprobate prin Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 
2002 emis de ministrul finantelor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din data de 23 ianuarie 2003. 

 
  LISTA ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE ÎN COLOANA A 2-A DIN CADRUL GENERAL  
 

Nr. Crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al 
României 

1. Codul civil  
2. Codul de comert  
3. Hotarârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în tara a actiunilor de protocol Nr. 176/1991 
4. Legea nr. 82/1991 – legea contabilitatii, republicata Nr. 454/2008 
5. Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a 

personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicata 
 

Nr. 162/1993 
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6. Legea nr. 33/1994 privind expropierea pentru cauza de utilitate publica Nr. 139/1994 
7. Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale 

interguvernamentale la care România este parte  
Nr. 241/1994 

8. Hotarârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în 
strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar 

Nr. 154/1995 

9. Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a 
indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica 

Nr. 266/1998 

10. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Nr. 448/1998 
11. Hotarârea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea Clasificarii produselor si serviciilor asociate 

activitatilor –CPSA 
Nr. 78/1999 

12. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, 
republicata 

Nr. 799/2003 

13. Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata Nr. 365/2007 
14. Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii banesti Nr. 26/2000 
15. Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Nr. 140/2000 
16. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza 

pentru personalul contractual din sectorul bugetar 
Nr. 138/2000 

17. Hotarârea Guvernului nr. 189/2001 privind unele masuri referitoare la efectuare deplasarilor în 
strainatate, în interes de serviciu, de catre demnitarii si asimilatii acestora din administratia publica 

Nr. 50/2001 

18. Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si 
institutiile publice 

Nr. 542/2001 

19. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Nr. 103/2002 
20. Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, 

stabilite prin titluri executorii 
Nr. 81/2002 

21. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Nr. 454/2002 
22. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice Nr. 597/2002 
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23. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si 
pentru modificarea unor acte normative 

Nr. 821/2002 

24. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si 
organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale 

Nr. 37/2003 

25. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii Nr. 72/2003 
26. Hotarârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, 

procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati în avans din fonduri publice, republicata 
Nr. 109/2004 

27. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Nr. 927/2003 
28. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii Nr. 681/2004 
29. Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal 
Nr. 112/2004 

30. Hotarârea Guvernului nr. 1.241/2004 pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevazute în 
anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice 

Nr. 751/2004 

31. Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a României Nr.582/2004 
32. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români în strainatate Nr. 682/2005 
33. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor masuri privind numarul 

de posturi si cheltuielile de personal în sectorul bugetar 
Nr. 562/2005 

34. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

Nr. 418/2006 

35. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

Nr. 365/2006 

36.  Hotarârea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 

Nr. 978/2006 



Cod: PO-25.01  
PROCEDURA OPERATIONALA 

 Ed. I Rev. 0 

Ministerul 
Economiei 

si  
      Finantelor Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv delegat pag. 46/88 

 

 

 
 

de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 
37. Hotarârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor de achizitie publica 

Nr. 661/2006 

38. Ordinul presedintelui Autoritatii nationale pentru reglementarea si monitorizarea achizitiilor publice nr. 
155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica 

Nr. 894/2006 

39. Hotarârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii 

Nr. 625/2006 

40. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale Nr. 618/2006 
41. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii Nr. 220/2006 
42. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 166/2006 privind stabilirea structurii raportarilor referitoare 

la cheltuielile de personal prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2005 pentru 
reglementarea unor masuri privind numarul de posturi si cheltuielile de personal în sectorul bugetar, 
aprobata prin Legea nr. 367/2005, cu modificarile ulterioare 

Nr. 162/2006 

43. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea întârzierii 
executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale 

Nr. 738/2007 

44. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica Nr. 439/2007 
45. Hotarârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica 
Nr. 870/2007 

46. Hotarârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale 

Nr. 71/2007 

47. Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a 
altor drepturi ale functionarilor publici pâna la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de 
salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda 
functionarilor publici în anul 2007 

Nr. 66/2007 
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48. Hotarârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 
prevazute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii 

Nr. 98/2007 

49. Hotarârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii 

Nr. 48/2008 

 


