
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: numirea persoanelor care vor ţine evidenţa Registrului datoriei 

publice şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale  
ale oraşului Balş 

 
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.07.2012, 
 Având în vedere: 

- raportul nr. 8350/20.07.2012 al Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei 
oraşului Balş; 

- H.C.L. Balş nr. 158/29.09.2011 privind aprobarea contractării unui împrumut sau a unei 
linii de credit în sumă de 5 000 000 lei; 

- Hotărârea nr. 237/2012 a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale cu privire la 
avizul favorabil al contractării unei finanţări rambursabile sub forma unei linii de credit 
cu un plafon maxim de 5 000 000 lei; 

- Contractul nr. RQ12054655547688/19.06.2012 încheiat cu CEC Bank privind acordarea 
unei facilităţi de credit – linie de credit – cu un plafon maxim de     5 000 000 lei; 

- Prevederile art. 62 alin. (5)-(8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 1059/2008 al Ministrului finanţelor publice privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, 

- Raportul nr. 171/25.07.2012 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ, 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. b) şi art. 45 din Legea 
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE:   

 
 
 

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. Pîrlea Cătălina Anca (consilier superior) – persoană împuternicită; 
2. Zamfira Nicola Felicia (consilier superior) – înlocuitor. 
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 Art.2.   Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, Serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-Contabilitate pentru ducere la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Olt. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Tucan Dumitru 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                  Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
                                                                        lit a) din Legea nr. 215/2001 

                                            SECRETAR 
                                                                                          Jr. Dinu Constantin   
Balş, 26.07.2012 
Nr. 31 
(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi) 
 
 
 
 
 
 

 


