
 

 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: numirea persoanelor care vor tine evidenta Registrului datoriei publice si Registrului 
de evidenta a garantiilor locale al orasului Bals 

 
         Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 29.10.2015 prin  Dispozitia 
Primarului Orasului Bals nr.905/22.10.2015, legal constituit, 
 
    Luand act de: 

- raportul nr.11057/21.10.2015 al Serviciului buget – contabilitate; 
- dispozitia primarului nr.815/14.09.2015 cu privire la incetarea activitatii dnei.Pirlea Catalina Anca; 
- H.C.L. nr.31/26.07.2012 cu privire la desemnarea persoanei imputernicite pentru tinerea evidentei datoriei 

publice si registrului garantiilor locale al orasului Bals; 
- raportul nr.248/28.10.2015 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local; 

   Avand in vedere : 
- prevederile  Ordinului nr.1059/2008 al Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea normelor 

metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice; 
- prevederile art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
   În temeiul prevederilor art. 45 alin.1si ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
   Adopta prezenta 

HOTARARE 
 
 

Art.1. Se aprobă numirea persoanelor care vor ţine evidenţa Registrului datoriei publice şi 
Registrul de evidenţă a garanţiilor locale ale oraşului Balş, astfel: 

1. Zamfira Nicola Felicia(consilier superior) – persoană împuternicită; 
2. Cazacu Mariana (consilier superior) – înlocuitor. 
Art.2.Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza apicabilitatea H.C.L. 
nr.31/26.07.2012. 

 Art.3.  Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului oraşului 
Balş, Serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-Contabilitate pentru ducere la 
îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.1 şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt. 
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                                                                                                      Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                          SECRETAR, 
                                                                                                                  Jr. Dinu Constantin  
Bals,29.10.2015 
Nr.114 
(Hotararea a fost adoptata cu  14 voturi) 
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