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PROIECT 
H O T Ă R Â R E  

 

 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 21/28.02.2019 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: 
➢ referatul de aprobare nr. 1722/16.02.2022 al Președintelui 

Consiliului Județean Olt; 
➢ prevederile art. 62 alin. (5) – (8) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi 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 și completările 
ulterioare; 

➢ Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 
421/24.11.2021 referitoare la încetare detașare și modificare raport 
de serviciu prin transfer la cerere a unui funcționar public,  

 
   În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și 
alin.(4) coroborat cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) 
lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

 
                     Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. I. Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 21/28.02.2019 cu privire la numirea persoanei care va 
ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de 
evidență a garanțiilor locale se modifică și va avea următorul cuprins: 
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 „(2) Se numește doamna Găneșanu-Drăgan Natalia – consilier 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. II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice,  
Buget–Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Olt, doamnei Sandu Anișoara, 
doamnei Găneșanu-Drăgan Natalia, pentru aducerea la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului-Județul Olt. 

 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE  

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  AVIZAT 
                                          Secretar General al Județului Olt  

                                           Marinela-Elena ILIE 
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REFERAT de APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 21/28.02.2019 cu privire la numirea 
persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și 
Registrul de evidență a garanțiilor locale  
 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 21/28.02.2019 cu privire la 
numirea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale 
și Registrul de evidență a garanțiilor locale au fost numite: 

- 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; 

- 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 doamnei 
Diaconescu Marinela. 

Potrivit prevederilor art. 62 alin. (5) – (8) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate 
cu prevederile pct. 9 din Normele metodologice pentru înregistrarea și 
raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și 
finanţelor nr. 1059/2008, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 
executive ale administrației publice locale au obligația de a înființa sau, după 
caz, de a menține, pe suport hârtie și/sau în format electronic, Registrul de 
evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale și Registrul 
de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale, prevăzute în 
anexa nr. 8 la Normele metodologice. 
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Persoana care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a 
unității administrativ-teritoriale și Registrul de evidență a garanțiilor locale a 
unității administrativ-teritoriale se numește și se înlocuiește, după caz, prin 
hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului, sectorului 
municipiului București, consiliului județean sau a Consiliului General al 
Municipiului București, după caz. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 421/24.11.2021 
referitoare la încetare detașare și modificare raportului de serviciu prin 
transfer la cerere a unui funcționar public, s-a aprobat, începând cu data de 
24.11.2021, modificarea raportului de serviciu al doamnei Sandu Anișoara, 
prin transfer la cererea funcționarului public, de pe funcția publică de execuție 
de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Buget, Impozite și 
Taxe al Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, pe funcția publică de execuție vacantă 
de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului 
financiar, contabilitate-Biroul financiar, contabilitate și salarizare-Serviciul 
economic, resurse umane și materiale - Instituția Prefectului - Municipiul 
București. 

Având în vedere cele prezentate, prin proiectul de hotărâre se propune 
modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 21/28.02.2019 cu privire la numirea persoanei care va ține Registrul de 
evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale 
care va avea următorul cuprins: 
„(2) Se numește doamna Găneșanu-Drăgan Natalia – consilier 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).” 

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale, motiv pentru care 
propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 

 
INIŢIATOR, 

PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

        Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 
Direcția Economică, Buget - Finanțe 
Serviciul Buget, Impozite și Taxe 
Nr. 1726/16.02.2022 
                                             

        APROB,    
                   PREȘEDINTE 
                                                 MARIUS OPRESCU                              
 
 

                              
                                                                                                    AVIZAT 
                         VICEPREȘEDINTE 

                 Ionuț-Cătălin IVAN 
 

 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 21/28.02.2019 cu privire la numirea persoanei 
care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de 
evidență a garanțiilor locale  

 
 

Potrivit prevederilor art. 62 alin. (5) – (8) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile pct. 9 din Normele metodologice pentru înregistrarea și raportarea 
datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanţelor nr. 
1059/2008, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile executive ale 
administrației publice locale au obligația de a înființa sau, după caz, de a 
menține, pe suport hârtie și/sau în format electronic, Registrul de evidență a 
datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale și Registrul de evidență a 
garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr. 8 la 
Normele metodologice. 

Persoana care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a 
unității administrativ-teritoriale și Registrul de evidență a garanțiilor locale a 
unității administrativ-teritoriale se numește și se înlocuiește, după caz, prin 
hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului, sectorului 
municipiului București, consiliului județean sau a Consiliului General al 
Municipiului București, după caz. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 21/28.02.2019 cu privire 
la numirea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale 
și Registrul de evidență a garanțiilor locale au fost numite: 

- 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; 
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- 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 doamnei Diaconescu 
Marinela. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 421/24.11.2021 
referitoare la încetare detașare și modificare raportului de serviciu prin transfer 
la cerere a unui funcționar public, s-a aprobat, începând cu data de 24.11.2021, 
modificarea raportului de serviciu al doamnei Sandu Anișoara, prin transfer la 
cererea funcționarului public, de pe funcția publică de execuție de inspector, 
clasa I, grad profesional superior la Serviciul Buget, Impozite și Taxe al Direcției 
Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, pe funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate-Biroul 
financiar, contabilitate și salarizare-Serviciul economic, resurse umane și 
materiale - Instituția Prefectului - Municipiul București. 

Având în vedere cele prezentate, prin proiectul de hotărâre se propune 
modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 21/28.02.2019 cu privire la numirea persoanei care va ține Registrul de 
evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale 
care va avea următorul cuprins: 
„(2) Se numește doamna Găneșanu-Drăgan Natalia – consilier 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).” 

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale, motiv pentru care 
propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV                                            Şef Serviciu Buget,  

          Constanţa DUMITRU                                                Impozite și Taxe                     
                                                                                     Nicolaie BUŞOIU 
 
 
 
 
 
 

Şef Serviciu Juridic - Contencios 
Alin-George RUȚĂ 

 
 
 
 

 
NG/NG(2ex.) 


