
 
HOTĂRÂREA NR. 114 

 
PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI CARE VA ŢINE REGISTRUL DE 

EVIDENŢĂ A DATORIEI PUBLICE LOCALE ŞI REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A 
GARANŢIILOR LOCALE ALE UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

MUNICIPIUL TULCEA 
  
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.07.2014, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind desemnarea persoanei care va ţine registrul 
de evidenţă a datoriei publice locale şi registrul de evidenţă a garanţiilor locale ale unităţii 
administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 18.764/22.07.2014 şi raportul întocmit de către Direcţia Economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 18.763/22.07.2014; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 

Având în vedere: 
-prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 83/31.05.2012 

privind aprobarea garantării unei finanţări nerambursabile interne în valoare de 914.392 
euro pentru realizarea investiţiilor publice aferente proiectului “Reabilitarea şi extinderea 
sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea”, modificată şi completată 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 37/30.08.2012; 

-Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3271/08.08.2013 
privind avizarea favorabilă a garantării, de către Municipiul Tulcea, a sumei de 914.392 
euro din finanţarea rambursabilă de 6.365.858 euro şi, în proporţie de 71,81%, a 
dobânzilor şi comisioanelor aferente finanţării care urmează a fi contractată de S.C. 
Aquaserv S.A. pentru realizarea investiţiei publice de interes local “Reabilitarea şi 
extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea”, prin 
Programul Operaţional Sectorial Mediu; 

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 108/02.07.2014 privind 
aprobarea acordului de garantare a finanțării rambursabile interne în valoare de 914.392 
euro aferente investițiilor din proiectul “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare 
cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea”; 

-dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-dispozițiile H.G. nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică; 

-dispozițiile Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 1059/2008 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. 4 lit. b), art. 45 alin. (1), (2) lit. a) şi (6) şi 
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 



HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se desemnează doamna Giurea Anca Cristina, având funcția de expert în 
cadrul Serviciului Buget Contabilitate - Direcția Economică din aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Tulcea, ca persoană ce va ține Registrul de evidenţă a datoriei 
publice locale a unităţii administrativ-teritoriale Muncipiul Tulcea şi Registrul de evidenţă 
a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea. 

 
Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia 

Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 
 
Art. 3  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

           Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ale consilierilor. 
 
 

 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                          ŞACU Stere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


