
 
 

DISPOZIŢIA Nr. 21 
din 16 02. 2023  

privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri 
publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, cu modificările și completările ulterioare 
 
Ținând cont de: 

� Decizia Curții de Conturi a României- Camera  de Conturi Bihor de nr.39  /24.08.2020; 
� Angajamentul de plată  nr. 2022/ 29.07.2020,  
     Având în vedere dispozițiile: 
� art. 2 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
� art. 2, art. 3 alin. (2), art. 30, art.32, art. 35-36, art.38-39, art. 40-44, art.46, art. 51-55, art. 64 - 65 și art.80-82 din Legea 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

� În conformitate cu prevederile: 
� art. 154 alin (1)și (2) și ale art. 155 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
� Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume 

reprezentând venituri de natură salarială,cu modificările și completările ulterioare; 
 

În temeiul drepturilor conferite art. 155  și  art. 196   ain. 1 lit. b, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 
Primarul comunei Roșiori,  

D I S P U N E: 
 

            Art.1.  Se exonerează  dl /dna  Csikai Cristina de la plata prejudiciului stabilit prin  Decizia  
Curții de Conturi a României- Camera  de Conturi Bihor  nr.39  /24.08.2020, în suma de 2.900  lei  
(reprezentând majorari de intarziere) 
            Art. 2 . Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează  compartimentul financiar 
contabil/contabilitate.  
           Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul 
Bihor, compartimentul financiar contabil/contabilitate,  și se aduce la cunoștință publică prin depunere la 
Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta 
„DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE”         
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