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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind modificarea articolului 2 din Hotă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr. 31 din 

28.03.2014 privind desemnarea persoanei care s ă  efectueze rnregistrarea ş i raportarea 
datoriei publice a Consillului Jude fean lalomita 

Consiliul Juderean lalomita, 
Av6nd Fri vedere: 
- Referatul de aprobare nr.-Z4 'W /2021 - 	din  •419  '70-2021  al Pre5edintelui 

Consiliului Judetean lalomita; 
Dispozitia presedintelui Consiliului Judetean lalomita nr. 132 din 03.05.2018 privind 

transferul doamnei P ă trascu lonela Roxana, Fn interesul serviciului, din functla public(' de 
cons/her Fn cadrul Directiei Buget Finante Serviciul Buget Contabilitate Pro gramare si 
Urm ă rire Venituri Compartiment Programe i Urm ă rire Venituri al Consiliului Jude lean 
la/cm/ta, în functia public ă  de executie de inspector, clasa 1, grad profesional superior la 
Agentia Judetean ă  pen tru Plă ti ş i Inspectie Socială , 

Examin 6nd: 
- Raportul de specialitate nr.  sf4 90372021  —V  din  01270  .2021 al Directiei Buget 

Finante; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.2021 al Comisiei juridice, de disciplin 6, 

drepturi, obligati' si incompatibilit ă ti; 
Avizul nr. 	/2021 - 	 din 	.2021 al Comisiei economico — financiar ă  

agriculture, 
În conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 aim. (1) lit, f) 	alin. (3) lit. b) din Ordonanta de Urgent ă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile 51 completă rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modifică rile 5i 

completă rile ulterioare; 
- prevederile Ordonantei de Urgentă  a Guvemului nr. 63/2010 pentru modificarea Si 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, precum Si pentru stabilirea 
unor masuri financiare; 

- prevederile Ordonantei de Urgent(' a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public ă , 
cu modific ă rile 5i cornplet ă rile ulterioare; 

prevederile Ordinului nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
i'nregistrarea si raportarea datoriel pub/ice; 

- prevedefile art. 58 si art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  
legislativă  pen tru elaborarea actelor normative, republicat ă , cu modific ă rile ş i cornpletă rile 
ulterioare; 

Consl iul 4detean alomita 

 

111 	111 
10060103399 

 

 

Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0 



- prevederile art. 45 si art. 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare ş i functionare a 
Consilfului Judetean laiomi ţ a, aprobat prin Hoteir'area Consiliului Jude lean lalomita nr. 46 din 
30.03.2021, cu modific6 rile 51 complet ă rile ulterioare, 

În temelul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr, 57/2019 
privind Cody! administrativ, cu modificerrile ş i cornplet6rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art. I Articolul 2 al Hot6r6ril Consiliului Judetean lalomita nr. 31 din 28.03.2014 privind 
desemnarea persoanei care s6 efectueze Fnregistrarea ş i rap ortarea datoriei pub/ice a 
Consiliului Judetean lalomita, se moclific6 ş i va avea urmeitorul cuprins: 

Art. 2  În lipsa persoanel titulare, activitertile prev6zute la art.1, inclusiv tinerea celor 
dou6 registre, vor fi asigurate de doamna Teinase Viorica, consilier în cadrul Direc ţ iei Buget 
Finante. 

Art. II  Prezenta hot ă reire devine obligatorie 51 produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art. III  Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot ă retre se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Directiei Buget Finante din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean 	persoanei nominalizate la art. I ş i, spre glint())  
Institutiei Prefectului — Judetul 	urmand s6 fie publicat6 pe site-u/ Consiliului 
Jude lean lalomita Sectiunea "Monitorul oficial al Judetului". 

PRE$EDINTE,, 

MARIAN PAVEL 

Avizeazd 
Secretarul General al ludetului lalomita 

Adrian-Robert lONESCU 

Nr.  	 Rd/Oc 
Adoptat6 fa Slobozia 	 RC 
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Nr. 2471249 	din 	.10.2021 

REFERAT DE APR OBARE 
privind modificarea articolului 2 din Hotă rtirea Consiliului Judelean Ialomila nr. 31 din 
28.03.2014 privind desemnarea persoanei care să  efectueze inregistrarea ş i raportarea 

datoriei publice a Consiliului Judefean Ialomita 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propune plenului modificarea articolului 
2 din Hotă rdrea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 31 din 28.03.2014 privind deserrinarea 
persoanei care s ă  efectueze inregistrarea ş i raportarea datoriei publice a Consiliului Jude ţ ean 
Ialomita. 

Cadrul general si principiile administr ă rii datoriei publice sunt reglementate prin 
Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului nr. 6472007, potrivit c ă reia "datoria public ă  localr 
reprezint ă  totalitatea obliga ţ iilor unit ă tilor administrativ-teritoriale, la un moment dat, 
provenind din finant ă rile rambursabile angaj ate pe haze contractuale sau garantate de c ă tre 
autorită tile administratiei publice locale. 

În concordanţă  cu prevederile Ordinului nr. 105912008 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, la nivelul jude ţ ului, cele două  
registre ale datoriei publice tinute la nivel local - Registrul de eviden ţă  a datoriei publice 
locale a unită tii administrativ-teritoriale si Registrul de evident ă  a garantiilor locale a unit ă tii 
administrativ-teritoriale - se realizeaz ă  pe suport hârtie, se tip ă resc in format A3 si se leag ă  în 
registre de 200 de file. Persoana care tine registrele in cauz ă  se nume ş te si se inlocuieste, 
după  caz, prin hot ă rke a autorit ăţ ii publice locale. 

La nivelul judetului Ialomi ţ a, prin hot ă rArea nr. 31 din 28.03.2014, Consiliul Judetean 
Ialomita a numit responsabilul cu ţ inerea registrelor in cauz ă  in persoana unui functionar 
public din cadrul Directiei Buget Finante, inlocuitor fiMd un func ţ ionar e ă ruia la fmele anului 
2018, i-a incetat raportul de serviciu. intrudt judetul Ialomi ţ a nu a avut de la acel moment 
Onă  in prezent datorie public ă , in condifile contract ă rii in anul 2021 a unui nou imprumut 
pentru respectarea cadrului legal privitor la raportarea datoriei publice, se impune desemnarea 
unei alte persoane care s ă  preia atribu ţ ille specifice. 

Prin raportul direc ţ iei de specialitate din cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a se 
propune ca doamna Petre Anamaria - Cristina s ă  fie suplinită  de doarnna T ă nase Viorica, 
ambele persoane fund functionari publici in cadrul Direc ţ iei Buget Finan ţ e. 

Constatand c ă  sunt indeplinite conditiile de legalitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ă rarii in forma ş i continutul prezentate in proiect. 

PRE$ED1NTE 

MARIAN l',41.V 

Conailiut JiiciOten lalomita 

111 111111 11 	111111111 10000 031100 

intocmit 
Cristian Rciureanu 



Consiliul Judetenn lalomita 

R1111111111 0090090 97 

$ef serviciu, 
Dirnache Ş ilvia Petruta 
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RAPORT 
privind modificarea articolului 2 din Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomita nr.31 din 28.03.2014 

privind desemnarea persoanei care să  efectueze inregistrarea  i  raportarea datoriei publice a 
Consiliului Judetean Talomita 

Potrivit prevederilor art. 62  aim.  (5) — (8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, Cu  modifică'rile ş i completă rile ulterioare ş i ale O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria public ă ,  cu  
modifică rile ş i completă rile ulterioare, autorit ă tile executive ale administratiei publice locale an 
obligatia de a infiinta sau, dup ă  eaz, de a mentine, pe  sup  ort de hă rtie ş i/sau in format electronic, 
Registrul de evidentă  a datoriei publiee locale a unită tii administrativ-teritori  ale  ş i Registrul de 
evidentă  a garantiilor locale a unită tii administrativ-teritoriale. 

Conform prevederilor Cap. I., pct. 9 ale Norrnelor metodologice pentru iru -egistrarea  i  raportarea 
datoriei publice, aprobate prin 0.M.F.P. nr.1059/07.04.2008 "persoana care va tine Registrul de 
evidenra a clatoriei publice locale a unită tii administrativ-teritoriale ş i Registrul de evidenţă  a 
garantiilor locale a unit* administrativ-teritoriale se numeş te ş i se inlocuie ş te, dup ă  caz, prin hot ă rare 
a consiliului local al comunei, oraş ului, municipiului, sectorului municipiului Bucure ş ti, consiliului 
judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucure ş ti, după  caz." 

În conditiile in care raporturile de serviciu ale uneia dintre persoanele desemnate anterior prin 
Hotă ră rea Consiliului Judetean ialomita nr.31/28.03.2014 pentru efeetuarea operatiunilor mai sus 
invocate s-au modificat, propunem desemnarea doamnei Petre Anamaria Cristina, consilier in cadrul 

Direetiei Buget Finante, pentru efectuarea inregistr ă rii ş i raportă rii datoriei publice locale a Judetului 
Ialomita ş i să  mentin ă . Registrul datoriei publice locale ş i Registrul de evident ă  a garantiilor locale ale 
Judetului Ialomita. in lipsa persoanei titulare, aetivit ă tile mentionate anterior, inelusiv mentinerea celor 
cloud registre, vor  f  asigurate de doamna Tă nase Vioriea, av ă nd funetia de consilier in eadrul Directiei 
Buget Finante. 

Director executiv, 
Mihaela Moroianu 
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