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        HOTĂRÂREA   nr.   21  /2021 

privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali 

 

 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.  7/27//2021 ; 

 -Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Gălăuțaș nr.  7/28/2021 ;  

 -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 ; 

- art. 206 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -HG nr. 18/15.02.2021 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a 

modelului semnului distinctiv al calității acestora;  

- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată şi actualizată,  

-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.8/57/2021, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, 

protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.8/71/2021, 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. 

8/64/2021 ;  

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organziatorice, 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), lit, b), alin. 4 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 modelul legitimației de PRIMAR al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, 

conform anexei nr. 1 . 

 

Art.2. Se aprobă modelul legitimației de VICEPRIMAR al comunei Gălăuțaș, județul 

Harghita, conform anexei nr. 2 . 

 

Art.3. Se aprobă modelul legitimației de CONSILIER LOCAL al Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș, județul Harghita, conform anexei nr. 3.   

 

Art. 4. Anexele  nr.1, nr. 2 și nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.5. 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.  



ROMÂNIA 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                         
 Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  compartimentul achiziții 

publice, compartimentul contabilitate 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 
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Anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș  

nr.  21 din 31.03.2021 

 

MODELUL LEGITIMAȚIEI PRIMARULUI COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 

 

 
1. Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. 

Caracterele tipografice vor fi cu font ARIAL, menținând diferențierea de 
mărime și îngroșare prezentate în modelul de mai sus. 

2. Materialele utilizate pentru confecționarea legitimației va fi:  
b) carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi și având pe revers culoarea   
albastru-închis (bleumarin), cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în 
folie transparentă, după unul dintre procedeele utilizate în prezent în acest 
scop;  

      3. Legitimația va avea lungimea de 80 mm și lățimea de 55 mm. 
      4. Legitimația va avea în colțul stânga sus marcate: culorile drapelului 
României, unde culoarea albastră este dispusă în partea de sus, precum și Stema 
României. 
 

Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

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

     Doru ȚĂRAN                 Monica-Camelia MORAR 
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Anexa nr. 2 

la   Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș  

nr.   21  din  31.03.2021 

 

MODELUL LEGITIMAȚIEI VICEPRIMARULUI COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 

 

 
1. Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. 

Caracterele tipografice vor fi cu font ARIAL, menținând diferențierea de 
mărime și îngroșare prezentate în modelul de mai sus. 

2. Materialele utilizate pentru confecționarea legitimației va fi:  
b) carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi și având pe revers culoarea   
albastru-închis (bleumarin), cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în 
folie transparentă, după unul dintre procedeele utilizate în prezent în acest 
scop;  

      3. Legitimația va avea lungimea de 80 mm și lățimea de 55 mm. 
      4. Legitimația va avea în colțul stânga sus marcate: culorile drapelului 
României, unde culoarea albastră este dispusă în partea de sus, precum și Stema 
României. 
 
Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

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

     Doru ȚĂRAN                 Monica-Camelia MORAR 
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Anexa nr. 3 

la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș  

nr. 21 din 31.03.2021 

 

MODELUL LEGITIMAȚIEI DE CONSILIER LOCAL ÎN 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 

 
1. Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. 

Caracterele tipografice vor fi cu font ARIAL, menținând diferențierea de 
mărime și îngroșare prezentate în modelul de mai sus. 

2. Materialele utilizate pentru confecționarea legitimației va fi:  
b) carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi și având pe revers culoarea   
albastru-închis (bleumarin), cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în 
folie transparentă, după unul dintre procedeele utilizate în prezent în acest 
scop;  

      3. Legitimația va avea lungimea de 80 mm și lățimea de 55 mm. 
      4. Legitimația va avea în colțul stânga sus marcate: culorile drapelului 
României, unde culoarea albastră este dispusă în partea de sus, precum și Stema 
României. 
 
Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

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

     Doru ȚĂRAN                 Monica-Camelia MORAR 


