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D I S P O Z I Ţ I A  nr. 5/2021 

privind recuperarea prejudiciului stabilit de Camera de Conturi 
Buzău, d-lui Marin Stoica prin Decizia nr. 31 din 02.10.2020 in urma 

auditului financiar asupra conturilor de executie bugetară la 
unitatea administrativ teritoriala  Canesti , judetul Buzau 

 
 
Primarul comunei Căneşti , judeţul Buzău ; 
avand in vedere: 
 

Referatul , la  proiectul de Dispozitie al Primarului  comunei Canesti , 
judetul Buzau “privind recuperarea prejudiciului stabilit de Camera de 
Conturi Buzău, d-lui Marin Stoica prin Decizia nr. 31 din 02.10.2020 in 
urma auditului financiar asupra conturilor de executie bugetară la unitatea 
administrativ teritoriala  Canesti , judetul Buzau» intocmit de catre 
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului  , 
inregistrat la nr.126 din 12 ianuarie 2021; 
 
Tinand cont de prevederile :  
 
v pct. 2 din Decizia Camerei de conturi Buzău nr. 31 din 02.10.2020 ; 
v prevederile Incheierii din data de 21.06.2016 in dosarul nr. 7870/200/2016 

emisa de catre Judecatoria Buzău privind validarea d-lui Marin Stoica in 
funcţia de primar al comunei Căneşti , judeţul Buzău ;   

v prevederile art. 3 , art. 4 si art. 6 , paragraful 1 din Carta Europeana a 
Autonomiei Locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 , ratificata 
prin Legea nr. 199/1997; 

v prevederile art. 26(7) din LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;  

v prevederile art. 8 din LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului 
administrativ ;  

v prevederile art. 729 , alin. (1) , lit. “b” din CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 
1 iulie 2010 (**republicat**)(Legea nr. 134/2010 republicată**) ;  

v art. 7 , alin. (2) din Codul Civil republicat ;  
v prevederile art. 121 , alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei ;  
       În temeiul : 155 , alin.(1) , lit. “e” , alin. (4) , lit. “a” , art.196 , alin.(1) , lit. “b”, 
art.197, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ;  
 

D I S P U N E : 
 

Art. 1.  Se stabilieşte intinderea prejudiciului in suma totală de 1.450 lei 
reprezentand contravaloarea voucherelor de vacanta acordate in mod necuvenit        
d-lui Marin Stoica avand funcţia de primar (funcţie de demnitate publică) al comunei 
Căneşti , judeţul Buzău .     

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZAU , COMUNA CANESTI 

PRIMARIA COMUNEI CANESTI 
P R I M A R , 
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Art. 2. Recuperarea sumei incasate necuvenit se face prin retinere din salariu 

in rate lunare in cuantum de 200 de lei .  
 
 
Art. 3.  Prezenta Dispozitie poate fi atacata conform prevederilor Legii 

nr. 554/2004 . 
 
 
Art. 4.  Secretarul general al comunei  va comunica conform 

prevederilor legale in vigoare prevederile prezentei dispoziţii persoanelor şi 
instituţiilor interesate. 

 
 

Canesti - Buzau , 12 ianuarie 2021  
 
 

P r i m a r , 
Stoica MARIN 

Ptr. Primar , Mihu Florinel (viceprimr) 
 
 
 
         CONTRASEMNEAZĂ ,              

                                                        SECRETAR general al comunei CĂNEŞTI ,  
      																																																																																																																																																													EPURAN Vasile 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 5 /2021 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Semnarea dispoziției1) 12/01/2021  
2 Comunicarea către prefectul județului2) 12/01/2021  
3 Aducerea la cunoștință publică3+4) 12/01/2021  
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) 12/01/2021  
5 Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz -  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... 

în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 

zile lucrătoare de la data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei.”; 
4) art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 

face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 
	
 
 
 



PRIMARIA COMUNEI CANESTI 
COMPARTIMENT CONTABILITATE  ; 
 
Nr. 126 din 12 ianuarie 2021 
 

R E F E R A T   
la proiectul de Dispozitie al Primarului comunei Canesti, judetul Buzau		
privind recuperarea prejudiciului stabilit de Camera de Conturi 

Buzău, d-lui Marin Stoica prin Decizia nr. 31 din 02.10.2020 in urma 
auditului financiar asupra conturilor de executie bugetară la 

unitatea administrativ teritoriala  Canesti , judetul Buzau 
 
 

In conformitate cu prevederile art. 30 , alin. (1) , lit. „c” din LEGEA nr. 
24 din 27 martie 2000 (**republicata**)(*actualizata*) privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative  subsemnata Lopată Florica 
- Monica avand funcţia de contabil in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Canesti, judetul Buzau , analizand proiectul de Dispozitie 
„privind recuperarea prejudiciului stabilit de Camera de Conturi 
Buzău, d-lui Marin Stoica prin Decizia nr. 31 din 02.10.2020 in urma 
auditului financiar asupra conturilor de executie bugetară la 
unitatea administrativ teritoriala  Canesti , judetul Buzau” constat  
urmatoarele : 
	

	
Oportunitatea sa este motivata de : 

	
• prevederile pct. 2 din Decizia Camerei de conturi Buzău nr. 31 din 

02.10.2020 ; 	
	

Legalitatea : 
 
q prevederile Incheierii din data de 21.06.2016 in dosarul nr. 7870/200/2016 

emisa de catre Judecatoria Buzău privind validarea d-lui Marin Stoica in 
funcţia de primar al comunei Căneşti , judeţul Buzău ;   

q art. 3 , art. 4 si art. 6 , paragraful 1 din Carta Europeana a Autonomiei 
Locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 , ratificata prin Legea nr. 
199/1997; 

q prevederile art. 499 şi 500 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ; 

q prevederile art. 7 şi 8 din LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004 a 
contenciosului administrativ ;  

q prevederile art. 729 , alin. (1) , lit. “b” din CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 
1 iulie 2010 (**republicat**)(Legea nr. 134/2010 republicată**) ;  

q art. 7 , alin. (2) din Codul Civil republicat ;  
q prevederile art. 121 , alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei ;  

 
Respecta conditiile de fond si forma prevazute de lege ; 
 

Pe cale de consecinta  si avand in vedere cele prezentate se aproba initierea 
proiectului de Dispozitie al Primarul comunei . 

 
Canesti , Buzau , 12 ianuarie 2021  

 
Lopată Florica – Monica  ____________________ 

 


