ATRIBUTII FINANCIAR- CONTABIL:

- Fundamenteazã si întocmeste anual, la termenele prevãzute de lege, proiectul bugetului local
al comunei Magurele, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare primarului,
administratorului public si Consiliului local în vederea aprobãrii bugetului anual.
- Întocmeste contul anual de încheiere a exercitiului bugetar.
- Stabileste mãsurile necesare si solutiile legale pentru buna administrare, întrebuintare si
executare a bugetului local.
- Verificã modul de încasare si cheltuire a sumelor din bugetul local si prezintã primarului ,
administratorului public si Consiliului local orice neregulã sau încãlcare constatatã, precum si
mãsurile ce se impun.
- Urmãreste si rãspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare si
informeazã lunar primarul si administratorul public.
- Realizeazã studiile necesare în vederea aprobãrii de cãtre Consiliul local a împrumuturilor ce
trebuie obtinute pentru realizarea unor actiuni si lucrãri publice, urmãrind respectarea formelor
legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora.
- Asigurã si rãspunde de respectarea legalitãtii privind întocmirea si valorificarea tuturor
documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite.
- Asigurã pe baza documentatiei tehnico - economice prezentate, fondurile necesare pentru
buna functionare a unitãtilor din domeniul învãtãmântului, sãnãtãtii, asistentei sociale, politiei
comunitara,culturã, etc.
- Organizeazã, asigurã si rãspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului
financiar - preventiv.
- Urmăreşte respectarea normelor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
tuturor cheltuielilor efectuate;
- Asigurã inventarierea anualã sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale si a valorilor
bãnesti ce apartin comunei si administrarea corespunzãtoare a acestora.
- Asigura evaluarea si reevaluarea bunurilor, conform legii;
- Colaboreazã cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea
elaborãrii bugetului local, precum si pentru urmãrirea / verificarea încasãrii veniturilor provenite
din chirii, redevente, locatii de gestiune, taxe, impozite.
- Asigura asistenta de specialitate pentru structurile Primariei comunei Magurele si pentru
institutiile aflate in subordinea Consiliului local.
- Urmãreste si rãspunde de respectarea si aplicarea hotãrârilor Consiliului local, a dispozitiilor
primarului si a celorlalte acte normative în domeniul economico - financiar.
- Rãspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotãrâri în domeniile
de activitate ale compartimentului, în vederea promovãrii lor în Consiliul local.
- Asigurã evidenta contabilã a cheltuielilor bugetului local.
- Întocmeste, lunar, notele contabile aferente cheltuielilor;
- Realizeazã înregistrarea în contabilitate a obligatiilor de platã,
7. Întocmeste :
- propuneri de angajamente, ordonantãri, fise bugetare
- ordine platã, D.P.V.E., D.I.E.,N.I.R., dispozitii transfer, dispozitii platã / încasare cãtre casierie,
statele de plata privind salariile
- ordine licitatie valutarã
- Intocmeste situatiile financiare si contul de executie pentru comuna Magurele si centralizat
pentru toate unitãtile si serviciile subordonate. Asigurã întocmirea bugetului fondurilor externe
nerambursabile si efectuarea operatiunilor de plãti, înregistrarea contabilã a programelor cu
cofinantare externã.
- Intocmeste bugetul veniturilor si cheltuielilor extrabugetare, bugetul împrumuturilor interne,
plãti aferente acestor bugete.
- Întocmirea, elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Magurele, precum si rectificãrile acestuia ori de câte ori este nevoie;

- Întocmirea bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul
local, precum si rectificãrile acestuia ori de câte ori este nevoie;
- Întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate în afara bugetului local, precum si
rectificãrile acestuia ori de câte ori este nevoie;
- Întocmirea bugetului creditelor interne, precum si rectificãrile acestuia, ori de câte ori este
nevoie;
- Întocmirea contului de executie al bugetului local;
- Întocmirea contului de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii
din bugetul local;
- Întocmirea contului de executie al veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului
local;
- Întocmirea contului de executie al creditelor interne;
- Întocmirea si fundamentarea cererii privind deschiderea de credite bugetare;
- Întocmirea zilnicã a fiselor bugetare ce contin plãtile efectuate la nivel de capitol,subcapitol,
titlu, articol si alineat;
- Înscrierea în fisele bugetare, la finele lunii, a cheltuielilor corespunzãtoare fiecãrui capitol,
subcapitol, titlu, articol si alineat conform notelor contabile întocmite ;
- Întocmirea zilnicã a ordinelor de platã si a dispozitiilor bugetare de repartizare/retragere a
creditelor ;
- Analiza zilnicã a executiei de casã a bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Magurele. Se tine permanent legãtura cu Trezoreria Valenii de Munte si Consiliul Judetean
Prahova pentru sursele de venit alocate comunei Magurele;
- Întocmirea zilnicã a angajamentelor legale si înscrierea acestora în fise de angajament potrivit
clasificatiei bugetare. Astfel se tine evidenta creditelor bugetare aprobate, angajamentelor
bugetare si angajamentelor legale.
- Intocmirea trimestrialã si anualã a Dãrii de seamã contabile;
- Inchiderea exercitiului financiar;
- Urmăreşte înregistrarea în contabilitate a modificărilor intervenite în patrimoniul public;
- Asigură evidenţa tehnico-operativă a bunurilor de inventar şi a valorilor materiale;
- Intocmeşte registrul cu numerele de inventar a mijloacelor fixe şi completează fişele de
evidenţă a mijloacelor fixe;
- Intocmeste registrul inventar;
- Intocmeste registrul jurnal;
- Intocmeste registrul cartea mare;
- Rezolvarea permanentã a corespondentei specifice compartimentului;
- Întocmirea Anexelor nr. 2 si 3 privind împrumutul intern contractat de autoritatea
administratiei locale si toate raportãrile aferente împrumuturilor;
- Întocmirea ordinelor de platã si a ordonantãrilor pentru obiectivele de investitii finantate din
bugetul local, bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local, bugetul
creditelor interne;
- Evidenta furnizorilor de investitii, indiferent de sursa de finantare;
- Evidenta garantiilor aferente furnizorilor urmãriti si conturile contabile corespondente;
- Completarea registrului datoriei publice locale si a registrului garantiilor locale; Determinarea
gradului de îndatorare al comunei Magurele;
- Urmãreste si rãspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare.
- Urmãreste rezolvarea corespondentei în conformitate cu prevederile legale.
- Urmãreste si rãspunde de respectarea actelor normative în materie si de aplicarea hotãrârilor
Consiliului Local.
- Urmãreste activitatea financiar - contabilã la unitãtile din subordinea Primãriei Magurele.
- Verificã modul de cheltuire a sumelor din bugetul local si prezintã primarului si Consiliului
local informãri privind executia bugetarã.
- Prezintã anual si ori de câte ori sunt solicitate datele necesare pentru evidentierea stãrii
economice si sociale a comunei.
- Intocmeste lunar contul de executie al cheltuielilor bugetare si balanta de verificare.

- Asigurã întocmirea, circulatia si pãstrarea documentelor justificative care stau la baza
înregistrãrilor în contabilitate.
- Asigurã plata drepturilor bãnesti cuvenite personalului din aparatul Consiliului local, al
consilierilor etc.
- Asigurã diferite încasãri prin casierie.
- Incaseaza impozitele si taxele locale, precum si alte venituri ale bugetului local, stabilite de
actele normative si hotărâri ale consiliului local.
- Intocmeste si transmite situatiile statistice solicitate de organele în drept.
- Urmãreste rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislatia in vigoare.
- Urmãreste si rãspunde de respectarea aplicãrii hotãrârilor Consiliului local si a celorlalte acte
normative privind activitatea financiar - contabilã.
- Prezintã, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informãri privind activitatea
serviciului, in termenul si forma solicitata.
- Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotãrâri în domeniul de activitate al
serviciului, în vederea promovãrii lor în Consiliul local.
- intocmeste procedurile privind activitatea financiar contabila;
- raporteaza catre managementul institutiei situatia creantelor si a datoriilor catre furnizori;
- asigura schimbarea periodica a parolelor de acces si detectarea accesarilor neautorizate ale
sistemului informatic financiar-contabil sub indrumarea reprezentantilor firmei care asigura
service-ul sistemelor informatice;

