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        HOTĂRÂREA   nr.   20 / 2021 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  

al Consiliului Local al comunei Gălăuţaş, conform  Ordinului MDLPA nr.25/2021 

 
 Consiliul local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară în data de                     

31 martie 2021; 

 

Având în vedere : 
 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr.7/23 /05.02.2021 ; 

 -Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Gălăuțaș nr. 7/24/05.02.2021 ;  

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

condițiilor legale pentru constituirea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, începând cu data de 28 
octombrie 2020 ; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 -Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei in exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare, cartea I, titlul IV; 

- Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.25 din 14.01.2021 

pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a 

modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local intrat în vigoare 
la data de 25.01.2021;  

-Cap.IX din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată,  

-Respectând art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, anunțul nr. 9/2/05.02.2021 și procesul verbal nr. 9/2/05.02.2021; 

-Avizele cu caracter consultativ 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.8/58/2021, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, 

protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.8/72/2021, 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. 

8/65/2021 ;  

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, 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 dispozițiunilor art. 129 alin.2 lit a),  alin. 3 lit. a), art. 139 alin 1, art. 196 alin.1 lit a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei 

Gălăuţaş , județul Harghita,  conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, primarului și 

viceprimarului comunei Gălăuţaş şi consilierilor locali în funcţie şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediu şi pe pagina de web a instituţiei.  
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Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 26 

noiembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 

comunei Gălăuţaş se abrogă.  

 
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează consilierii locali în 

funcţie şi secretarul general al localităţii.  

 

Gălăuţaş, la  31 martie 2021 

 

  

 Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

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

     Doru ȚĂRAN                 Monica-Camelia MORAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


