
R O M Â N I A                                                               
JUDEŢUL CONSTANŢA                                                                   
COMUNA POARTA ALBĂ 

- Consiliul local –                                                                        
H O T Ă R Â R E A  N R . 1 0 3  

Privind aprobarea înfiinării Registrului datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a 
garanţiilor locale aparţinând Comunei Poarta Albă, precum şi  numirea unei persoane care va ţine 

evidenţa acestor registre 
 

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.2015; 
Având în vedere expunerea de motive nr.7262/23.10.2015 înaintată de către dl. Delicoti Vasile, 

primarul comunei Poarta Albă, prin care propune înfiinţarea  Registrului datoriei publice locale li a 
Registrului de evidenţă a garanţiilor locale aparţinând comunei Poarta Albă, precum şi numirea persoanei 
care va ţine aceste registre, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 7262/1 din 
23.10.2015, întocmit de dl. Ciară Gheorghe – şef birou Contabilitate, Buget-Finanţe, Impozite şi Taxe şi 
Resurse Umane, Hotărârea Consiliului Local nr.47 din 16.06.2015  privind aprobarea contractării unui  
împrumut în valoare de 474.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri  şi Hotărârea 
Consiliului Local nr.48 din 16.06.2015  privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 990.990 
lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și alte măsuri; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publică, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Hotărârii de Guvern nr. 147/2007 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.62, alin.5-9 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Cap.1, pct.9, alin.5 din 
O.M.E.F. nr.1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45 alin.2 lit.b si art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publică  
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H OTARASTE: 
Art.1. -  Se aprobă înfiinţarea Registrului datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a 

garanţiilor locale aparţinând comunei  Poarta Albă; 
Art.2. – Se numeşte doamna Pescaru Rodica – inspector în cadrul biroului Contabilitate, Buget-

Finanţe, Impozite şi Taxe şi Resurse Umane, ca persoană desemnată cu ţinerea şi conducerea evidenţei 
în registrele menţionate la art.1 din prezenta hotărâre, precum şi raportarea la termenele legale a situaţiilor 
solicitate privind datoria publică locală către instituţiile abilitate. 
 Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinmţează domnul Delicoti Vasile 
Primarul comunei Poarta Albă şi doamna Pescaru Rodica – inspector în cadrul biroului Contabilitate, 
Buget-Finanţe, Impozite şi Taxe şi Resurse Umane;  
 Art.4. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului 
Constanţa -   pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, doamnei Pescaru 
Rodica inspector în cadrul biroului Contabilitate, Buget-Finanţe, Impozite şi Taxe şi Resurse Umane, 
domnului Ciară Gheorghe – şef birou Contabilitate, Buget-Finanţe, Impozite şi Taxe şi Resurse Umane în 
vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare; 
 Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 12  voturi “pentru” , 0 voturi  “împotrivă”, 0 
”abţineri”,  din totalul de  12   voturi exprimate. 
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