
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 655/13.12.2021 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 137/29.09.2011 privind numirea 
persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de                

evidență a garanțiilor locale 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcţiei Economice nr. ......./..........., din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6;  

      Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. ........... și nr. ............. ale Consiliului Local 
al Sectorului 6; 

      Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Luând în considerare prevederile: 
 - art. 62 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Cap. I  pct. 9 din Normele pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate 
prin Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 1059/2008, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) litera a) și    
art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6 

HOTĂRĂȘTE 

 Art. I. Art. 1 al  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 137/29.09.2011 se va 
modifica și va avea următorul cuprins: 
          „Art. 1. Se numește doamna Codea Anamaria, consilier superior în cadrul Direcției           
Economice – Sectorul 6 al Municipiului București, ca persoană ce va ține Registrul de evidență 
a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale.” 
           Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                      
nr. 137/29.09.2011 rămân neschimbate . 
          Art. III. (1) Primarului Sectorului 6 și Direcția Economică vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale. 
 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
            Art. IV. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă                     
în termenul prevăzut de lege. 
 
 
                                                    
INIȚIATOR PROIECT,                                                                   AVIZEAZĂ 

        PRIMAR,                                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
   CIPRIAN CIUCU                                                                     din O.U.G. nr. 57/2019 

                                                                                      Secretarul general al Sectorului 6,                            
                                                                                                          Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 

 

    Potrivit prevederilor art. 62 din Legea nr. 273/2006 2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare: 

“Datoria publică locală reprezintă o obligaţie generală care trebuie 

rambursată, conform acordurilor încheiate, din veniturile proprii ale unităţii 

administrativ-teritoriale împrumutate (…), precum și din veniturile beneficiarilor de 

împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale, după caz.” 

Prin Dispoziţia nr. 1937/12.11.2021 emisă de Primarul Sectorului 6 al 

Municipiului București, doamnei Naghi Liliana - persoană împuternicită prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 137/29.09.2011 să ţină Registrul de 

evidenţă a datoriei publice locale și Registrul de evidenţă a garanţiilor locale, i s-a 

modificat raportul de serviciu prin detașare din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 6.  

Având în vedere obligativitatea respectării prevederilor actelor normative din 

domeniul financiar contabil, respectiv evidenţa și raportarea datoriei publice locale, 

se impune înlocuirea doamnei Naghi Liliana cu doamna Codea Anamaria, consilier 

superior în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate. 

Numirea și înlocuirea persoanei care să ţină Registrul de evidenţă a datoriei 

publice locale și a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale se face “prin hotărâre a 

consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, 

consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz”, 

potrivit Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, 

aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei și Finanţelor nr. 1054/2008, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136              

alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului 

Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 6 nr. 137/29.09.2011 privind numirea persoanei care ţine Registrul 

de evidenţă a datoriei publice locale și Registrul de evidenţă a garanţiilor locale. 

 

 

        PRIMAR, 

                                                 Ciprian Ciucu 

 

CABINET PRIMAR 
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         Nr. 2114/13.12.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
Potrivit prevederilor art. 62 din Legea nr. 273/2006 2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare: 
“(1) Datoria publică locală reprezintă o obligaţie generală care trebuie 

rambursată, conform acordurilor încheiate, din veniturile proprii ale unităţii 
administrativ-teritoriale împrumutate (…), precum și din veniturile beneficiarilor de 
împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale, după caz. 

(2) Instrumentele datoriei publice locale sunt: 
a) titluri de valoare; 
b) împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituţii de credit; 
c) credite furnizor; 
d) leasing financiar; 
e) garanţie locală. 
(…) 
(5) Valoarea totală a datoriei contractate de autoritatea administraţiei publice 

locale va fi înscrisă în registrul de evidentă a datoriei publice locale al acestei autorităţi 
și se raportează anual prin situaţiile financiare. 

(6) Registrul de evidenţă a datoriei publice locale va include informaţii care să 
specifice suma totală a datoriilor autorităţilor administraţiei publice locale, precum și 
detalierea datoriilor și alte informaţii stabilite prin norme metodologice privind 
registrul de evidentţă a datoriei publice locale, emise de Ministerul Finanţelor Publice. 

(7) Valoarea totală a garanţiilor emise de autoritatea administraţiei publice 
locale se înscrie în registrul de evidenţă a garanţiilor locale al acestei autorităţi și se 
raportează anual prin situaţiile financiare. 

(8) Registrul de evidenţă a garanţiilor locale cuprinde informaţii care să specifice 
suma totală a garanţiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale, precum și 
detalierea garanţiilor și alte informaţii stabilite prin norme metodologice privind 
registrul de evidenţă a garanţiilor locale, emise de Ministerul Finanţelor Publice. 

(9) După contractarea și/sau garantarea de împrumuturi interne și/sau externe, 
autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a transmite Ministerului 
Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a contractului 
respectiv, copii de pe fiecare document primar, care atestă, după caz: 

a) contractarea/garantarea împrumutului; 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 
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b) actul adiţional la contractul/acordul de împrumut/garantare, dacă au fost 
aduse modificări la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale. 

(10) Pe perioada utilizării și rambursării împrumutului contractat/garantat, 
raportarea la Ministerul Finanţelor Publice a datelor privind datoria publică locală se 
efectuează lunar, în termen de 15 zile de la sfârșitul perioadei de raportare.” 

(…) 
În conformitate cu prevederile Capitolului I pct. 9 din Normele metodologice 

pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Economiei și Finanţelor nr. 1059/2008 cu modificările și completările ulterioare: 

“(…) autorităţile executive ale administraţiei publice locale au obligaţia de a 
înfiinţa sau, după caz, de a menţine, pe suport hârtie şi/sau în format electronic, 
Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ teritoriale şi 
Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale, prevăzute 
în anexa nr. 8. 

Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale 
evidenţiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situaţia tuturor 
obligaţiilor financiare ale unităţii administrativ-teritoriale provenind din finanţările 
rambursabile angajate direct de aceasta, pe baze contractuale, în condiţiile Legii nr. 
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale 
evidenţiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situaţia tuturor 
obligaţiilor financiare ale unităţii administrativ-teritoriale provenind atât din 
garantarea de către aceasta a împrumuturilor, cât şi din avalizarea biletelor la ordin, 
contractate, respectiv emise de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din 
subordinea respectivei unităţi administrativ-teritoriale, în condiţiile Legii nr. 273/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

(…) 
Persoana care va ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii 

administrativ-teritoriale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii 
administrativ-teritoriale se numeşte şi se înlocuieşte, după caz, prin hotărâre a 
consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, 
consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. 

Pentru raportarea către Ministerul Economiei şi Finanţelor a finanţărilor 
rambursabile angajate direct de unităţile administrativ-teritoriale, fără garanţia 
statului, precum şi a garanţiilor emise de acestea, cu autorizarea prealabilă a Comisiei 
de autorizare a împrumuturilor locale, se întocmeşte Situaţia privind finanţarea 



 

 

rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea 
administrativ-teritorială, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, pe baza 
înregistrărilor efectuate de autorităţile executive ale administraţiei publice locale în 
propriul Registru de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ-
teritoriale sau în Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-
teritoriale, după caz. (…)” 

Având în vedere faptul că, prin Dispoziţia nr. 1937/12.11.2021 emisă de Primarul 
Sectorului 6 al Municipiului București, doamnei Naghi Liliana - persoană împuternicită 
prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 137/29.09.2011 să ţină Registrul de 
evidenţă a datoriei publice locale și Registrul de evidenţă a garanţiilor locale, i s-a 
modificat raportul de serviciu prin detașare din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Sectorului 6, se impune înlocuirea acesteia cu doamna Codea Anamaria, 
consilier superior în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) şi art. 166 alin (4), art.196 alin (1) litera a) 
și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 6 
prezentul proiect de hotărâre. 
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DIRECTOR EXECUTIV, 

Bogdan - Ionuţ CIOCÎRLAN 

 

 

 


