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  HOTĂRÂREA  NR.    64   /2020 

 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Gălăuțaș 

 

           Consiliul local al comunei Gălăuţaş, județul Harghita,  întrunit în ședința extraordinară, 

convocată de îndată,  în data de  3 noiembrie 2020;  

 

 Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 5/129/02.11.2020; 

-Raportul secretarului general al comunei Gălăuțaș nr. 5/130/ 02.11.2020; 

 În conformitate cu prevederile:  

- art. 124, art. 125, art. 126, art. 208 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare;  

  -Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

  Luând în considerare :  

- Încheierile civile nr. 700/14.10.2020 și nr. 731/22.10.2020 pronunțate de Judecătoria 

Municipiului Toplița privind validarea mandatelor de consilieri locali în Consiliul Local al 

comunei Gălăuțaș, județul Harghita;  

-Ordinul Prefectului Județului Harghita nr. 433 din 29.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale pentru constituirea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș; 

-art. 14-16, art. 30, art. 69 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 

81/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș; 

-Regulamentul cuprinzând măsurile metolodogice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

            În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. i si art. 196 alin. 1 lit a) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se stabilește numărul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 

Gălăuțaș, la 3 (trei) comisii.  

 

Art. 2. (1) Se aprobă următoarele domenii de activitate ale comisiilor de specialitate, 

după cum urmează: 

a) programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ;  

b)  învăţământ, sănătate, familie, protecţie copii, tineret şi sport, protecţie socială şi 

protecţia mediului; 

c) administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 

publice, drepturile cetăţenilor. 
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(2) Se aprobă denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș, după cum urmează:  

1. Comisia nr. 1- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ 

2.  Comisia nr. 2- Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie copii, 

tineret şi sport, protecţie socială şi protecţia mediului 

3. Comisia nr. 3- Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile cetăţenilor. 

 

Art. 3. Se aprobă numărul de membri ai fiecărei comisii de specialitate, după cum 

urmează:  

1. Comisia nr. 1- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 

gospodărie comunală, servicii şi comerţ- 5(cinci) membri; 

2. Comisia nr. 2- Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie copii, tineret 

şi sport, protecţie socială şi protecţia mediului-3(trei) membri; 

3. Comisia nr. 3- Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile cetăţenilor- 5(cinci) membri; 

 

Art. 4. Se aprobă numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri în fiecare 

comisie de specialitate, cu respectarea configurației politice de la alegerile locale din data de 27 

septembrie 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 5. Se aprobă componența nominală a membrilor fiecărei comisii  de specialitate, 

pe baza propunerilor făcute de fiecare grup de consilieri, după cum urmează:    

  

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 

comunală, servicii şi comerţ 

   Formată din: 

  Tompea Emil                                  Preşedinte 

   Urzică Ilie-Vasile                           Secretar 

   Ișan Alexandru                                 Membru 

   Țăran Ioan                                     Membru 

   Țăran Marius                                  Membru 

 

2. Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie copii, tineret şi sport, 

protecţie socială şi protecţia mediului 

Formată din: 

  Tornea Ramona-Cristina-Maria          Preşedinte 

  Țăran Doru              Secretar 

   Urzică Sorin-Marin                         Membru 
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3. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, drepturile cetăţenilor 

Formată din: 

Marc Alexandru                                 Preşedinte 

Rugină Dumitru                          Secretar 

Țăran Marius                                               Membru 

Țăran Ioan                           Membru 

Kovacs Iosif                                                   Membru 

 

 ART. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 

secretarului general al comunei : 

 -  membrilor comisiilor de specialitate 

  - Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita.     

 

 

Gălăuțaș, la 3 noiembrie  2020 

 

     

Președinte de ședință,             Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,              Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

  ………………………                          ………………………     

    Ioan ȚĂRAN                   Monica-Camelia MORAR 
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Anexa nr. 1  

la Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș nr.  64  / 2020 

  

Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri în comisiile de specialitate ale 

Consiliului Local al comunei Gălăuțaș 

 

 

Număr 

comisie 

Denumirea comisiei de 

specialitate 

Număr 

membri 

comisie 

Numărul locurilor repartizate 

PSD UDMR PNL Pro 

România 

PPU 

(social –

liberal) 

1 Comisia pentru programe 

de dezvoltare economico-

sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului 

public şi privat al 

comunei, agricultură, 

gospodărie comunală, 

servicii şi comerţ 

5 3 1 0 0 1 

2 Comisia pentru 

învăţământ, sănătate, 

familie, protecţie copii, 

tineret şi sport, protecţie 

socială şi protecţia 

mediului 

3 2 0 0 1 0 

3 Comisia pentru 

administraţia publică 

locală, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii 

şi liniştii publice, 

drepturile cetăţenilor 

5 3 1 1 0 0 

 

           Gălăuțaș, la 3 noiembrie 2020 

     

Președinte de ședință,            Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,              Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

  ………………………                          ………………………     

    Ioan ȚĂRAN                  Monica-Camelia MORAR 

 

 
 


