
     
                                                  HOTĂRÂREA  nr. 42 
                                                                       Din 23.09.2020 

privind numirea persoanei care va ţine Registrul de evidență a datoriei publice 
locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale a Comunei Liești 

 
 

___________________________________________________________              
Inițiator :  BOȚ IULIAN  , primarul comunei LIEȘTI, județul Galați  
Nr. de înregistrare  si data depunerii proiectului de hotărâre : 8188/21.09.2020    
_____________________________________________________________ 

             
Consiliul Local al comunei LIEȘTI , județul Galați , întrunit în ședința  

extraordinară în data de  23.09.2020         ; 
Luând în dezbatere  proiectul de hotărâre privind numirea persoanei care va ţine 

Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale 
a Comunei Liești; 

Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat sub nr. 
8188/21.09.2020              ; 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul  de resort  din 
aparatul  de specialitate al  Primarului  comunei  LIEȘTI  , județul  Galați , înregistrat 
sub nr.  8189/21.09.2020             ; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiilor  de specialitate nr......; 
Având în vedere prevederile capitolului I, punctul 9 din Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 1059/2008 privind aprobarea Normele metodologice pentru 
înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 64/2007 privind datoria 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art 129 alin 1 , ale art 139 alin 1 si art 196 , alin 1 litera a din Ordonanţa 
de Urgență nr 57/2019 privind Codul Administrativ. 

În baza art. 196 alin. 1), lit (a) si art. 197 din O.U.G.  nr.  57/2019 privind Codul 
administrativ. 

      H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 
           ART.1 Se numeşte doamna Pleșcan Nicoleta, șef serviciu în cadrul Serviciului 
financiar contabil, pentru a ţine Registrul de evidență a datoriei publice locale și 
Registrul de evidență a garanțiilor locale a Comunei Liești.  
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ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează doamna 
Pleșcan Nicoleta. 

ART.3  Prezenta  hotărâre   va  fi  adusă  la  cunoștință  publică  prin  afișare  și 
va  fi  comunicată  celor în drept de către  secretarul general al  comunei  Liești. 
 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  Contrasemnează, 
Costică CRISTEA 
 Secretar general 
.............................................. 
 Vasile AVADANEI 
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