
 

 

HOTĂRÂRE 
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. 2114/13.12.2021, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 
6;  

      Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 1 și nr.5; 
      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. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 
         Lucian Dubălaru                                                                               din O.U.G. nr. 57/2019  
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