
ES$$il$" LocAL AL coMUNEr pAu$n$rr-vrAclA$r
JUDETUT, vAt-.,cna.

norAnAREA NR. 18
privind: infiinlarea Registrului de evidenld a datoriilor publice locale 9i

Registrului de eviden!6 a garan\itlor locale ale Comunei PSuqeqti-Mdglaqi

$i numirea responsabilului cu gestionarea acestora

consiliul Local al Comunei P6uqegti-Mdg1a9i, judelul v6lcea,

intrunit in qedinfd ordinar, asldzi 31 .03 .2014,la cate participd un numdr de

12 consilieri comunali din numdrul total de 13 aleqi in functie;

Lu6nd in dezbalere expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre

iniliat de primarul comunei, prin care se propune infiin{area Registrului de

evidenli a datoriilor publice locale qi Registrului de evidenld a garanliilor

locale ale Comunei Pduqegti-Mdglagi gi numirea responsabilului cu

gestionarea acestora;
Avdnd in vedere raportul compartimentului din aparatul de

specialitate al primarului Comunei Pduqeqti-Mdglaqi, inregistrat sub nr'

ftgg din27.02.Z0l4,prin care se solicitd infiinlarea Registrului de eviden!6

a datoriilor publice locale qi Registrului de evidenld a garanliilor locale ale

Comunei Pduqegti-Mdglaqi gi numirea responsabilului cu gestionarea

acestora;

findnd cont de raportul comisiilor de specialitate din cadrul

consiliului local, precum gi de raportul de avizare a proiectului de hotarare

intocmit de secretarul comunei;
Respect6nd prevederile Legii nr. 5212003 privind transparen{a

decizionald, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
in conformitate cu prevederile Capitolului I, punctul 9 din

Ordinul nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru

inregistrarea qi raportarea datoriei publice, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare, ale art. 62 alin. (8) din Legea nr. 27312006 privind finanJele

publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
in baza art. 36 alin. (9) din Legea nr. 2151200I privind

administralia publicd 1oca16, republicati, cu mdificdrile gi completdrile

ulterioare;
in temeiul art. 45 alin. (1), din Legea nr. 21512001 privind privind

administra(ia publicd 1oca16, republicatd, cu mdificdrile gi completrile
ulterioare, cu un nr. de 12 voturi "pentru", adoptd urmatoarea :



HOTARARE

ART.I Se aprobd infiinlarea Registrului de eviden!6 a datoriilor publice

locale qi Registrului de eviden{6 a garar'\rilor locale ale Comunei Pduqeqti-

Mdglaqi.
ART.2 Se numeqte responsabil cu gestionarea Registrului de evidenld a

datoriilor publice locale gi Registrului de eviden!6 a garan\iilor locale ale

Comunei Piugegti-Mdglaqi, doamna Bojin Elena, avdnd funclia publicd de

execu{ie de Inspector, grad profesional superior, in cadrul compartimentului

Contabilitate.
ART.3 Prezentahotarare va fi dus6la indeplinire de primarul comunei prin

compartimentul Contabilitate.
ART,4 Prezenla hotdrdre se comunicd prin intermediul secretarului

comunei Pdugegti-Mdglagi, in termenul ptevdzrtt de lege, primarului

comunei, Instituliei Prefectului-jude{ul Vdlcea qi se aduce la cunoqtinla

publicd prin afiqare pe saitul primdriei.
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