
  

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE OLT 

 

 DECIZIA NR. 78 

DIN DATA DE 02.03.2021 

de modificare a Deciziei Directorului General al C.A.S. Olt nr. 102/02.06.2020 privind exercitarea 

controlului financiar preventiv propriu la nivelul C.A.S. Olt 
 

DIRECTORUL GENERAL 

al Casei de Asigurări de Sănătate Olt 
 

În conformitate cu prevederile : 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, rep., cu completările şi modificările ulterioare; 

- Legii finanţelor publice nr. 500/2002 art. 23-24 , cu modificările ulterioare; 

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

- O.M.F.P. nr.923/2014 de aprobare a Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 

financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de 

exercitarea controlului financiar preventiv, republicat; 

- Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu 

completările şi modificările ulterioare, respectiv Standardul 3 – Competenţă, performanţă; 

Având în vedere: 

- Statutul  C.A.S. Olt  înregistrat sub nr. 27056/22.12.2008;  

- Organigrama C.A.S.Olt aprobată prin Ordinul Preşedintelui C.N.A.S. nr. 962/31.10.2019 înregistrată la 

C.A.S.Olt cu nr. 35665/17.12.2019, valabilă începând cu data de 17.12.2019; 

- Avizul A.N.F.P. nr. 32871/2020 privind funcţiile publice din cadrul C.A.S.Olt, înregistrat la C.N.A.S. cu                   

nr. P 8747/20.10.2020, respectiv la C.A.S.Olt cu  nr. 26124/20.10.2020; 

-  Ordinul Președintelui C.N.A.S. nr. 1098/20.10.2020 pentru aprobarea structurii de funcții publice și 

contractuale, conform Statului de funcții al C.A.S. Olt, înregistrat la C.A.S.Olt sub nr. 26124/20.10.2020;  

- Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin Decizia Preşedintelui – Director General                                

nr. 78/03.03.2017, cu completările și modificările ulterioare (Decizia nr. 128/ 30.03.2018, respectiv                             

nr. 134/17.12.2019);  

- Ordinul C.N.A.S. nr.136/23.02.2017 pentru reglementarea unitara a activitatii de control finanaciar preventiv la 

nivelul CNAS si caselor de asigurari de sanatate; 

- Decizia Directorului General al C.A.S. Olt nr. 102/02.06.2020 privind exercitarea controlului financiar preventiv 

propriu la nivelul C.A.S. Ol începând cu data de 01.06.2020; 

- Decizia Directorului General al C.A.S. Olt nr. 71/23.02.2021 privind încetarea raportului de serviciu al                    

d-nei Nicula Niculina, Consilier clasa I gradul profesional superior gradația 5 în cadrul Compartimentului Buget, 

Financiar, Contabilitate - Serviciul Buget, Financiar Contabilitate și Concedii Medicale, prin acordul părților, 

consemnat în scris, în vederea pensionării anticipate, începând cu data de 01.03.2021; 

- Aprobarea referatului nr. 5259/24.02.2021 întocmit de Directorul Executiv – Direcția Economică; 

- Adresa C.N.A.S. nr. P/1584/02.03.2021 privind acordul C.N.A.S. de numire a d-nei Trică  Mariana-Corina pentru 

exercitarea activității de CFPP la nivelul C.A.S. Olt, ca înlocuitor al titularului, înregistrată la C.A.S. Olt                     

nr. 6085/02.03.2021; 

În temeiul: 

- art. 298, alin. 5 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii rep., cu completările şi modificările 

ulterioare; 

DECIDE : 
 

Art.1. Începând cu data de 02.03.2021, Art. 5 din Decizia Directorului General al C.A.S. Olt                       

nr. 102/02.06.2020 privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu la nivelul C.A.S. Olt,  se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„ Art.5. Pentru asigurarea continuităţii exercitării controlului financiar preventiv propriu, în situaţia în care 

titularul vizei nu este prezent în unitate sau a iniţiat/participat/semnat o operaţiune care ulterior face obiectul vizei, 

exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv va fi efectuată de către d-na ec. TRICĂ                          

MARIANA-CORINA, Consilier clasa I gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului Concedii            

Medicale – Serviciul  Buget, Financiar, Contabilitate și Concedii Medicale. ” 
 

 Art.2.  Persoana nominalizată la art. 1 va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 
  

              DIRECTOR GENERAL, 

     Ec. OANCEA SORINA-DANIELA                             Vizat,                                Întocmit, 

                                                                                                         Comp. Juridic, Contencios       Comp. R.U.S.E.P., 

                                                                                                                    Administrativ                Oprescu Alexandrina 

                                                                                                               Ostroveanu Dragoş         


