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                                                                                                          Proiect 
 

H O T A R Â R E 
privind desemnarea doamnei ec. Florea Laura, şef Serviciu financiar – contabilitate, 

responsabilă de completarea şi ţinerea la zi a Registrului de evidenţă a datoriei 
publice locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale ale Municipiului 

Fălticeni 
 

 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
            - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.   
20426/20.09.2021; 
   În temeiul prevederilor Cap. I, pct. 9 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor 
nr. 1059/2008 pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale prevederilor art. 62, alin. 2 şi alin. 5 – 8 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi ale art. 1 şii art. 2, lit. c, e şi h din OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  prevederile  art. 129, alin. 1 şi alin. 14, art. 136, alin. 
1 şi art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art.1. Se desemnează doamna ec. Florea Laura, şef Serviciu financiar – 
contabilitate, responsabilă de completarea şi ţinerea la zi a Registrului de evidenţă a 
datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale ale 
Municipiului Fălticeni. 
 
            Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei 
desemnate.   
 

                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             Prof. Gheorghe Cătălin Coman            
 
                                                                                                        A V I Z A T 
                                                                          SECRETAR GENERALMUNICIPIU               
                                                                                     Jr. Mihaela Busuioc 
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REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind desemnarea doamnei ec. Florea Laura, şef 

Serviciu financiar – contabilitate, responsabilă de completarea şi ţinerea la zi a 
Registrului de evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a 

garanţiilor locale ale Municipiului Fălticeni 
 

 

   
 În urma auditului financiar exercitat de Camera de Conturi Suceava s-a constatat 
că trebuie desemnată de către consiliul local persoana care să tină şi Registrul de 
evidenţă a garanţiilor locale, având în vedere prevederile Ordinul ministrului economiei şi 
finanţelor nr. 1059/2008 pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice. 
 Întrucât prin HCL nr. 56/30.07.2009 d-na ec. Florea Laura a fost desemnată 
responsabilă de completarea şi ţinerea la zi a Registrului de evidenţă a datoriei publice 
locale, propun ca aceasta să fie desemnată şi cu ţinerea Registrului de evidenţă a 
garanţiilor locale ale Municipiului Fălticeni. 
 Potrivit Ordinului 1059/2008 persoana care ţine Registrul de evidenţă a datoriei 
publice locale a unităţii administrativ-teritoriale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale 
a unităţii administrativ-teritoriale se numeşte şi se înlocuieşte, după caz, prin hotărâre a 
consiliului local al municipiului. 
 În considerarea celor expuse supun spre analiză şi aprobare consiliului local 
proiectul de hotărâre privind desemnarea doamnei ec. Florea Laura, şef Serviciu 
financiar – contabilitate, responsabilă de completarea şi ţinerea la zi a Registrului 
de evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale 
ale Municipiului Fălticeni. 
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