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CL/SM expl.4 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA  NR.40/2020 
privind desemnarea unei persoane responsabile la nivelul comunei Mihalț care va ține Registrul de 

evidență al datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale unității 
administrativ – teritoriale 

                   Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 24 iunie 
2020, ședință publică; 
                    Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3561/2020 la proiectul de hotărâre privind numirea unei persoane responsabile 
la nivelul comunei Mihalț care va ține Registrul de evidență al datoriei publice locale și Registrul de 
evidență a garanțiilor locale a unității administrativ teritoriale; 
- Raportul de specialitate nr. 3565/2020 întocmit de către Biroul buget finanțe, impozite și taxe, 
contabilitate; 
- Raportul de avizare nr. 3682/2020 al comisiei de specialitate din Consiliul Local Mihalț - Comisia pentru 
programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț; 
                    Potrivit prevederilor: 
- art.62 alin.(5) – (8) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Ordinului nr.1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea 
datoriei publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.129 alin.(2) lit.b) coroborate cu cele ale alin.(4) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
                    În temeiul  prevederilor art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
                Art.1. Numește persoana responsabilă la nivelul comunei Mihalț care va ține Registrul de 
evidență al datoriei publice locale și Registrul de evidență al garanțiilor locale a unității administrativ – 
teritoriale în persoana doamnei Carnat Desdemona, șef Birou buget finanțe, impozite și taxe contabilitate 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihalț. 
               Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează doamna Carnat Desdemona. 
               Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: primarului comunei Mihalț, Biroului buget finanțe, 
impozite și taxe, contabilitate, Instituției Prefectului – Județul Alba. 
                                                                                                         Mihalț, la 24 iunie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 77% din 
numărul consilierilor în funcție ( 77%  din numărul consilierilor prezenți). 

 
                  Președinte de ședință,                                   Contrasemnează secretar general, 
                Consilier Petru Comșa                                            Mariana Salcău 


