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HOTĂRÂREA NR. 90 
 

privind desemnarea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei 

publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale Municipiului 

Tulcea 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.03.2021, legal 

constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind desemnarea persoanei care va ține Registrul de 

evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale Municipiului Tulcea, 

proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 

11263/25.03.2021 şi Raportul Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea înregistrat 

sub nr. 11266/25.03.2021; 

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 62 alin. (2) și alin. (5) – (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 și art. 2 lit. c), e) și h) din Ordonanța de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- pct. 9 din Cap.1 - Înregistrarea datoriei publice din Anexa - Norme Metodologice pentru 

înregistrarea și raportarea datoriei publice la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1059/2008, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. 

a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se desemnează doamna Maria-Aurora ILIE, având funcția de expert în cadrul Direcției 

Economice/Serviciul Buget Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea, 

ca persoană care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a Municipiului Tulcea și 

Registrul de evidență a garanțiilor locale a Municipiului Tulcea.  

Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local Tulcea 

nr.114/30.07.2014 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 

se revocă. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Economică din 

cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.  

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 
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