
        R  O  M  Â  N  I  A                                                                  
 JUDEłUL HUNEDOARA                                                                                           
    MUNICIPIUL BRAD                                              
    CONSILIUL LOCAL    
           
          H O T Ă R Â R E A  NR.15 /2010* 

privind înfiinŃarea  Registrului de evidenŃă a datoriei publice locale   
 a municipiului Brad, a Registrului de evidenŃă a garanŃiilor locale a  
municipiului Brad şi numirea persoanelor pentru Ńinerea acestora 

 
  Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
  Având în vedere EXPUNEREA DE  MOTIVE a Primarului municipiului Brad prin care 
propune înfiinŃarea Registrului de evidenŃă a datoriei publice locale  a municipiului Brad, a 
Registrului de evidenŃă a garanŃiilor locale a municipiului Brad,precum şi numirea persoanelor care 
să Ńină evidenŃa acestora. 
 łinând cont de adresa nr. 40/17.02.2010 a EXIMBANK SA AgenŃia Deva.    
 În conformitate cu prevederile art. 62 şi 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 
locale cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor OUG nr. 64/2007 privind datoria 
publică, a prevederilor HGR  nr. 1470/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, a prevederilor paragrafului nr. 9 din Normele 
Metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice aprobate prin Ordinul Ministrului 
Economiei şi FinanŃelor nr. 1059/2008. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,b”, alin. 4 lit.,,b”, alin. 9  şi art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
  Art. 1 – Se aprobă înfiinŃarea pe suport hârtie  a Registrului de evidenŃă a datoriei 
publice locale a municipiului Brad şi a Registrului de evidenŃă a garanŃiilor locale a municipiului 
Brad. 
  Art. 2 – Se numeşte doamna Petrean Gabriela Octavia şef Serviciu buget, finanŃe, 
contabilitate, impozite şi taxe locale, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad 
pentru a Ńine Registrul de evidenŃă a datoriei publice a municipiului Brad şi Registrul de evidenŃă a 
garanŃiilor locale a municipiului Brad. 
  Art. 3- Se numeşte doamna Oprea Ileana – referent din cadrul Serviciului buget, 
finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale, ca înlocuitor a doamnei Petrean Gabriela Octavia 
pentru a Ńine Registrul de evidenŃă a datoriei publice locale a municipiului Brad şi Registrul de 
evidenŃă a garanŃiilor locale a municipiului Brad. 
  Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- EXIM BANK 
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate 
- doamnei Petrean Gabriela Octavia 
- doamnei Oprea Ileana 

 
    BRAD, 22.02.2010                                                                                                        
                         
   
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ               Contrasemnează                

Hărăguş Marin Constantin                                            SECRETAR 
                        Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 15 voturi ,,pentru”,  1  consilieri absent motivat ( Oprişa Ioan Florin), 1 consilier decedat (Costina Ionel Zeno) 


