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  Hotărârea   nr.   82    /2020 

privind transmiterea în folosință gratuită a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului  

” Reabilitare Grădiniță Gălăuțaș și construire centrală termică-Comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita” 

 

 
 Consiliul local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţă ordinară din data de  
21 decembrie 2020 ; 
 
   Având în vedere: 
            - Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuțaș, înregistrat sub nr. 5/157/2020 ;  

- Raportul compartimentului contabilitate nr . 5/158/2020;  
 -Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș  nr. 76/2015 privind implementarea   

proiectului ”Reabilitare Grădiniță Gălăuțaș și construire centrală termică-Comuna Gălăuțaș 
județul Harghita”, cu finanțare prin fonduri europene nerambursabile  FEADR în cadrul 
Programului de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, Submăsura 7.2, ,,Investiții în crearea 
și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” și dotările achiziționate de către comuna 
Gălăuțaș în cadrul acestui proiect;   

-Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 -Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -Art. 362, alin.2, alin. (3) coroborat cu art. 297 alin. (1) lit. d), art. 349, art. 350, art. 351, din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Legea nr. 89/1991, legea contabilității, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local Gălăuțaș 
nr. 27/15.04.2020; 
 -Avizele cu caracter consultative ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv 
comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, nr. 6/204/2020, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, 
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr. 6/200/2020, 
comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi 
comerţ nr. 6/ 198/2020; 
 În temeiul art. 129 alin. (2), lit. c),  art. 139 alin. (1), art. 196 alin. 1 lit a) şi art.197 din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a bunurilor  
achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitare Grădiniță Gălăuțaș și construire centrală 
termică-Comuna Gălăuțaș, județul Harghita”,  înscrise în Anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, 
în valoare totală de  66.861,61 lei. 

 Art.2. Transmiterea în folosință gratuită a bunurilor menționate la art.1 al prezentei hotărâri, 
are ca scop asigurarea dotărilor grădiniței în vederea optimizării procesului instructiv-educativ, și 
pentru buna funcționare a instituției și contribuie la dezvoltarea educației copiilor. 
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Art. 3. Se însuşeşte modelul contractului de comodat pentru folosința gratuită a bunurilor 
achizitionate, ce constituie Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, care se va încheia între comuna 
Gălăuțaș prin Consiliul Local al comunei Gălăuțaș şi Școala Gimnazială ”Dumitru Gafton” din 
comuna Gălăuţaş. 
 Art.4. Cu semnarea contractului de comodat se mandatează primarul comunei Gălăuţaş, 
domnul Ţăran Radu.  
 Art.5. (1) Predarea-primirea bunurilor în folosință gratuită se face prin proces-verbal de 
predare-primire, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii.  

           (2) Comisia care va preda bunurile în folosință gratuită, Școlii Gimnaziale ”Dumitru 
Gafton”din comuna Gălăuțaș, va fi numită prin dispoziţia primarului comunei Gălăuţaş. 
 Art.6. Compartimentul contabilitate va efectua operaţiunile necesare pentru evidenţierea 
separată în registrele patrimoniale şi evidenţa financiar-contabilă a bunurilor date în folosință 
gratuită.  
 Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Gălăuţaş, domnul Ţăran Radu şi compartimentul contabilitate. 
 Art.8.  Hotărârea se comunică prin grija secretarului general al comunei Gălăuţaş, Școlii 
Gimnaziale ”Dumitru Gafton” Gălăuțaș, primarului comunei Gălăuţaş, compartimentului 
contabilitate şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul Primăriei comunei Gălăuţaş şi publicarea pe site-ul www.primariagalautas.ro. 
 
 

Gălăuțaș, la  21 decembrie 2020 

Președinte de ședință,              Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

  ………………………                          ………………………    
    Ioan Țăran                                         Monica-Camelia MORAR 
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