
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 

 

 

HOTARAREA NR.  24  / 11.10.2021 

 prin care se ia act de Proces-Verbal de Inspectie al DGRFP Craiova 

 

 

  Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
– Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 11.10.2021, ora 

10,00;       
  Avand in vedere proiectul de hotarare nr.43/30.09.2021 - proiect din iniţiativa primarului, 
referatul de aprobare nr.4379/30.09.2021 a domnului primar, Preda Cristache, raportul de 
specialitate nr.4465/05.10.2021 intocmit de secretarul general, adresa nr.CRR-AIF 
1773/13.10.2021 a DGRFP Craiova, in conformitate cu prevederile art.2, lit.a, lit.d si lit.f din 
HG nr.1257/2012 privind organizarea inspectiilor si stabilirea atributiilor generale in 
efectuarea acestora in vederea aplicarii Ordonantei Guvernului nr.119/1999 privind controlul 
intern/managerial si controlul financiar preventiv, art.10, alin.1, lit.a din OMFP nr.624/2020 
privind aprobarea atributiilor de detaliu, fluxul informational si metodologiei de lucru in 
activitatea de inspectie desfasutata in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr.119/1999 
privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, Cap.IV, art.18, alin.1 din 
Anexa la OMFP nr.624/2020, Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Gângiova ; 
     In temeiul art.139, alin.1, art.196, alin.1, art.197, alin.1, alin.2 si alin.4, art.198, alin.1 din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

HOTARASTE: 

 

  

         Art.1.Consiliul Local Gângiova ia act de Proces-Verbal de Inspectie nr. CRR-AIF 
1773/13.09.2021 al DGRFP Dolj, in urma  actiunii de inspectie efectuata in anul 2021, 
conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
        Art.2.Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Gângiova, judetul 
Dolj prin compartimentele de specialitate. 
       Art.3.Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului- Judetul Dolj, Primarului 
comunei Gângiova, compartimentului Contabilitate si Resurse Umane, DGRFP Craiova si va 
fi afisata pe site-ul institutiei. 
 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza pentru legalitate,   

       BOENGIU DANIEL FLORIN                                SECRETAR GENERAL                                                                                  

                                                                                    SADOVEANU IOANA     

 

 

 

Adoptata in sedinta din data de 11.10.2021 

Cu un numar de 10 voturi  pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 10 

consilieri prezenti 


