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HOTĂRÂREA NR.19/2014 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.82/2006 privind înfiinţarea 

Registrului de evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului garanţiilor locale 
 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Biroului resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr.2/2014 privind 
constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Bîndea Ileana Gabriela; 
 In temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria 
publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului României nr.1470/2007 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2007 privind datoria publică, precum și ale Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor 
nr.1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei 
publice, cu modificările și completările ulterioare;  
 In conformitate cu prevederile art.62 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 In baza dispozițiilor art.91 alin.1 lit.f şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1  Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.82/2006 privind înfiinţarea 
Registrului de evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului garanţiilor locale se modifică și va 
avea următorul conținut: 
 ”Art.2 Se numește persoana și înlocuitorul acesteia care va ține cele două registre 
menținate la art.1, după cum urmează: 

1. Meda Mariana Adriana – consilier, Serviciul buget, contabilitate financiar, Consiliul 
Județean Hunedoara 

2. Dan Daniela Ioana – consilier, Serviciul buget, contabilitate financiar, Consiliul 
Județean Hunedoara, în calitate de înlocuitor” 



 Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.118/2008 se 
abrogă. 
 Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Direcţia programe, prognoze, 
buget, finanţe, iar comunicarea acesteia se asigură prin grija Serviciului administrație publică 
locală, relații publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
 
 
 
                             CONTRASEMNEAZĂ: 
  PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ               Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 31  ianuarie 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


