ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNAJOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind numirca persoanei pentru evidenticrca situatiei
datoriei publice localc in Registrul de evidenfir a datoriei publice localc
a unitilii administrativ-teritoriale Comuna,Ioseni

Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit in qedinla extraordinard din data de 10.03.2021;
Avdnd in vedere:
Referatul de aprobare prezentat de cdtre primarul Comunei Joseni, inregistrat cu nr.
834t2021:
Raportul compartimentului contabilitate, impozite qi taxe locale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, iruegistrat cu nr. 868/2020 ;
Avizul comisiei de specialitate activitdtri economico-finan ciard nr. 12021;
Avizul comisiei de specialitate agriculturd, proteclia mediului, turism w.12021;
Avizul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului qi urbanism, juridicd qi de
disciplind nr./2021;
Avizul comisiei de specialitate socio culturald, culte, invd{dm6nt, sdndtate, muncd gi
proteclie sociald, proteclia copilului, tineret qi spofi n.12021;
JinAnd cont de:
- prevederile aft. 120 alin.(l) ar1. 121' alin. (1) qi alin. (2) din Constitu{ia Romdniei,
republicat6;
- prevederile art. 3 qi 4 din Cafia europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile aft.7 alin. (2) din codul civil;
- prevederile Ordonanlei de urgenld a Guvemului w.6412007 privind datoria publicd,
cu modificdrile $i complettuile ulterioare, ale HotdrArii de Guvern nr. 147 012007 pentrv
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanJei de urgen![ a Guvernului nr.
6412007 privind datoria public5, cu modificdrile qi completdrile ulterioare Ei ale Ordinului
ministrului economiei gi finanlelor nr. 1059/2008 privind aprobarea normelor metodologice
pentru inregistrarea gi raportarea datoriei publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
;,
In baza dispoziliilor Legii nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare, ale Hotdrdrii Consiliului Local Joseni nr. 1.712021 privind aprobarea
contractdrii unui imprumut in valoare de 1.800.000 lei, pe o perioadd de cinci ani, in
conformitate cu prevederile OrdonanJei de urgenld a Guvemului m. 2/2015 pentru modificarea
gi completarea unor acte normative precum Ei alte mdsuri, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, ale Le gii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor
normative, republicatd, cu completdrile Ei modificdrile ulterioare.
in temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. b, alin. (14), coroborat cu ar1.
196 alin. (1) lit. a - din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ, Consiliul local al
Comunei Joseni"

HOTARA$TE:

Art.l.

Se aprobd numirea d-nei Balazs Anna Eva, avdnd funclia de inspector la
Comparlimentul contabilitate, impozite qi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, pentru evidenfierea, conform legii, a situa{iei datoriei publice locale in Registrul
datoriei publice locale al Comunei Joseni.
Art.2. Persoana numitd la art, 1 va Jine gi Registrul de eviden{d a garantriilor locale.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinleazd primarul
Comunei Joseni precum si compartimentul contabilitate, imopozite gi ta,re locale.
Art,4, Prezenta hotdrare se comunicd, primarului Comunei Joseni, compartimentului
contabilitate, impqozite qi ta,xe locale, Prefectului judetului Harghita gi se aduce la cunoqtinld
public prin afiqarea la sediul primdriei, precum qi pe pagina de intemet u,u,w.ioscrri.ro.
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