
 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE OLT 

 

 

 

DECIZIA NR. 72 

DIN DATA DE 21.02.2017 

privind stabilirea persoanelor împuternicite să efectueze operaţiunile de angajare, lichidare, 

ordonanţare şi plată a cheltuielilor în cadrul C.A.S. Olt 
 

 

 

PREŞEDINTELE – DIRECTOR GENERAL 

al Casei de Asigurări de Sănătate Olt 
 

 
 

 

 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

- Legii finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, cu modificările ulterioare; 

- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată,                 

cu modificările ulterioare; 

Având în vedere: 

- Avizul A.N.F.P. nr. 8773/2016 conexat cu nr. 2310/2016 privind funcţiile publice din cadrul 

C.A.S. Olt, înregistrat cu nr. 7444/22.03.2016; 

- Organigrama C.A.S. Olt aprobată prin Ordinul Preşedintelui C.N.A.S. nr. 1035/06.11.2015 

înregistrat la C.A.S. Olt cu nr. 7660/25.03.2016, valabilă începând cu data de 22.03.2016; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.A.S. Olt aprobat prin Decizia Preşedintelui - 

Director General nr. 62/25.01.2017; 

- Decizia Preşedintelui – Director General al C.A.S. Olt nr. 59/22.03.2016, cu modificarile 

ulterioare; 

- Referatul nr. 1634/20.01.2017 întocmit de Comisia de monitorizare control intern managerial;    

  În temeiul: 

- art. 298, alin. 5 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

completările şi modificările ulterioare; 
 

DECIDE: 
 

Art.1. În vederea realizării etapelor de angajare, lichidare, ordonanţare a plăţilor şi 

cheltuielilor şi de efectuare a încasărilor şi plăţilor din cadrul C.A.S. Olt, se nominalizează 

persoanele cu aceste atribuţiuni în anexele 1 – 3, astfel: 

a) pentru aplicarea pe documentele justificative a ştampilei „Certificat în privinţa realităţii, 

regularităţii şi legalităţii” (Anexa nr.1); 

b) pentru aplicarea pe documente a ştampilei „Bun de plată” (Anexa nr.2); 

c) pentru efectuarea de „Operaţiuni  bancare şi de casierie ”(Anexa nr.3). 

 

Art.2. Prevederile prezentei decizii completează fişa postului pentru persoanele nominalizate în 

Anexele nr. 1-3. 

 

Art.3. La data intrării in vigoare a prezentei decizii îşi încetează aplicabilitatea prevederile Deciziei 

Preşedintelui – Director General al C.A.S. Olt nr. 59/22.03.2016, cu modificarile ulterioare. 

 

Art.4. Persoanele nominalizate în Anexele nr. 1-3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

decizii. 
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