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H O T Ă R Â R E  
 

 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 21/28.02.2019 cu privire la numirea persoanei care 
va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de 
evidență a garanțiilor locale 

 
 Având  în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr. 1722/16.02.2022 al Președintelui 

Consiliului Județean Olt; 
➢ Raport nr. 1726/16.02.2022 al Direcției Economice, Buget-Finanțe; 
➢ Avizul nr. 2057/23.02.2022 al Comisiei pentru studii economico-

sociale, buget-finanțe, integrare europeană, administrarea 
domeniului public și privat al județului; 

➢ Avizul nr. 1988/22.02.2022 al Comisiei pentru Administrație 
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor 
Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ Prevederile art. 62 alin. (5) – (8) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Prevederile pct. 9 din Normele metodologice pentru înregistrarea și 
raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului 
economiei și finanţelor nr. 1059/2008, cu modificările și completările 
ulterioare; 

➢ Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 
421/24.11.2021 referitoare la încetare detașare și modificare raport 
de serviciu prin transfer la cerere a unui funcționar public,  

 
   În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și 
alin.(4) coroborat cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) 
lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
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                     Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. I. Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 21/28.02.2019 cu privire la numirea persoanei care va 
ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de 
evidență a garanțiilor locale se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „(2) Se numește doamna Găneșanu-Drăgan Natalia – consilier superior 
la Serviciul Buget, Impozite și Taxe – Direcția Economică, Buget- 
Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 
ca înlocuitor al persoanei nominalizate la alin. (1).” 

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice,  
Buget–Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Olt, doamnei Sandu Anișoara, 
doamnei Găneșanu-Drăgan Natalia, pentru aducerea la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului-Județul Olt. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Contrasemnează, 
                                          Secretar General al Județului   

                                           Marinela-Elena ILIE 
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                 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru”. 


