HOTĂRÂRE
cu privire la numirea persoanei care va ține
Registrul de evidență a datoriei publice locale
și Registrul de evidență a garanțiilor locale
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Având în vedere:
expunerea de motive nr. 1409/14.02.2019 cu privire la Proiectul
de Hotărâre nr. 1410/14.02.2019;
raportul nr. 1411/14.02.2019 al Direcţiei Economice, Buget Finanţe;
raportul nr.1786/26.02.2019 al Comisiei pentru Studii EconomicoSociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
prevederile art. 62 alin. (5) – (8) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. 2 lit. e) și h) și art. 13 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și
completările ulterioare;
prevederile pct. 2 lit. e) și pct. 13.1 – 13.4 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007, cu modificările și completările
ulterioare;
prevederile pct. 9 din Normele metodologice pentru înregistrarea și
raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului
economiei și finanţelor nr. 1059/2008, cu modificările şi completările
ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin. (1), art. 98
coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea
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administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. (1) Se numește doamna Diaconescu Marinela – consilier
superior la Serviciul Buget, Impozite și Taxe – Direcția Economică, Buget
- Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt,
pentru a ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a Unității
Administrativ - Teritoriale Județul Olt și Registrul de evidență a garanțiilor
locale a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt.
(2) Se numește doamna Sandu Anișoara – inspector superior la
Serviciul Buget, Impozite și Taxe – Direcția Economică, Buget - Finanțe
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, ca
înlocuitor al persoanei nominalizate la alin. (1).
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr. 67/28.07.2005 cu privire la numirea
persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul
garanțiilor locale își încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget
– Finanţe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, persoanelor nominalizate la art. 1
pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt și
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului Olt
Marinela - Elena ILIE
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi „pentru”.
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