
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.135/2008 
privind numirea doamnei FÎRĂ MARIANA pentru a ţine Registrul de evidenţă a datoriei 

publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale ale Judeţului  Vaslui 
  

având în vedere prevederile  punctului 9, capitolul I din  Normele metodologice pentru 
înregistrarea şi raportarea datoriei publice aprobate prin Ordinului Ministrului economiei şi finanţelor 
nr.1059/2008 ; 

având în vedere procesul-verbal cu rezultatul votului secret; 
 în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit. f) şi art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul judeţean Vaslui,  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Articol unic – Pentru ţinerea Registrului de evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului  
de evidenţă a garanţiilor locale ale judeţului Vaslui, se numeşte doamna FÎRĂ MARIANA, consilier 
în cadrul Biroului contabilitate. 

                                                                                      Vaslui, 30 septembrie 2008  
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                Contrasemnează: 
                                                    Secretarul judeţului Vaslui 
                                                           Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind numirea doamnei FÎRĂ MARIANA pentru a ţine Registrul de 
evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale 

 ale Judeţului  Vaslui 
 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI 
 Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10 din 07 februarie 2008 se aprobă contractarea 
unui împrumut extern în valoare de  20.000.000 Euro pentru realizarea investiţiilor publice de interes 
judetean. 

Având în vedere: 
prevederile art.62, alin. (5)-(8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
prevederile HG nr.1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 

nr.64/2007 privind datoria publică; 
prevederile Ordinului Ministrului economiei şi finanţelor nr. 1059/2008 privind aprobarea 

„Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice”, 
Consiliul judeţean Vaslui trebuie să ţină la nivel local Registrul de evidenţă a datoriei publice 

locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale ale Judeţului  Vaslui. 
Pentru raportarea către Ministerul Economiei şi Finanţelor a finanţărilor rambursabile angajate 

direct de Consiliul judeţean Vaslui fără garanţia statului, precum şi a garanţiilor emise de acestea, cu 
autorizarea prealabilă a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, se întocmeşte Situaţia privind 
finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea 
administrativ-teritorială, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.3 la Ordinul nr.1059/2008 a 
Ministrului finanţelor publice, pe baza înregistrărilor efectuate în propriul Registru de evidenţă a 
datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale sau în Registrul de evidenţă a garanţiilor 
locale a unităţii administrativ-teritoriale, după caz. 

Potrivit reglementărilor punctului 9, capitolul I din  „Normele metodologice pentru 
înregistrarea şi raportarea datoriei publice”, persoana care va ţine Registrul de evidenţă a datoriei 
publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale ale Judeţului  Vaslui, se numeşte şi se 
înlocuieşte prin hotărâre a Consiliului judeţean. 

Având în vedere că toate operaţiunile legate de împrumut sunt efectuate în cadrul 
compartimentului contabilitate propun ca d-na FÎRĂ MARIANA, consilier în cadrul acestui 
compartiment, să fie numită, pentru a ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul 
de evidenţă a garanţiilor locale ale Judeţului   Vaslui. 
        Faţă de  considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre în forma 
prezentată.  

PREŞEDINTE, 
         Vasile Mihalachi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


