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HOTĂRÂREA NR.26 

din 20 septembrie 2019 
Privind numirea persoanei responsabile cu ținerea la zi  a Registrului datoriei 
publice locale și a Registrului de evidență a garanțiilor locale a  UAT comuna 

TREZNEA. 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 

întrunit în ședință ordinară 

Având în vedere : 
- Referatul de aporobare întocmit de d-ul Oros Cristian primarul comunei și 

Raportul de specialitate întocmit de d-ul Blândaș-Igreț Ioan secretarul comunei, 
înregistrat sub nr.4054/13.09.2019 ; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Treznea ,    care este 
favorabil ; 

În conformitate cu prevederile 
- prevederile art.cap.I, pct.9 din Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 

 Ordinul nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și 
raportarea datoriei publice ,cu modificările și completările ulterioare ; 
 - prevederile de urgență nr. 64/2007 privind datoria public, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- prevederile  art. 129  alin.(2) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
În temeiul   art.139, alin.(1) și art. 196, alin.(1), lit.a din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ 
HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se numește d-na BOGDAN MONICA- ANA, consilier superior în 
compartimentul Contabilitate, impozite și taxe locale, ca fiind responabilă cu ținerea la zi 
a Registrului datoriei publice și a Registrului de evidență a garanțiilor locale ale UAT 
comuna TREZNEA. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează doamna 
BOGDAN MONICA-ANA. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la : 
- Instituția Prefectului județului Sălaj; 
- primarul comunei Treznea 
- persoanei în cază 
- dosar hotărâri 
- dosar de ședință 
- pe site-ul primăriei –www. primariatreznea.ro 
-  

- PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 
- GOIA DORIN                               SECRETARUL COMUNEI 
                           BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN                                    

- Consilieri prezenţi : 8 
- Consilieri absenti :1 
- Voturi pentru 8 
- Voturi împotrivă – 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI TREZNEA 
 

 


