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  HOTĂRÂREA NR.     24  /  2021 

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.  104 din 20 decembrie 

2019 privind desemnarea reprezentantului comunei Gălăuțaș în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu 

 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din data 

de   31 martie 2021;  

 

Având în vedere:  

Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş cu nr. 7/ 37/12.03.2021, Raportul de 

specialitate nr.  7 /38/12.03.2021 al secretarului general al localităţii Gălăuțaș;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş Nr. 28 din 2 aprilie 2013 privind 

aprobarea participării comunei Gălăuţaş, prin Consiliul Local Gălăuţaş, în calitate de membru 

fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Călimani Giurgeu;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 15/2014 privind modificarea art. 5 al 

Hotărârii Consiliului Local al comunei Gîălăuțaș nr. 28 din 2 aprilie 2013 privind aprobarea 

participării comunei Gălăuţaş, prin Consiliul Local Gălăuţaş, în calitate de membru fondator la 

constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Călimani Giurgeu;   

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 78/31.10.2018  privind aprobarea 

modificării art. 26 alin.6 lit. b din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Călimani 

Giurgeu ;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.52/2019 privind aprobarea modificării 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară Călimani -Giurgeu, aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2019 și Planul de activități pe anul 2019 al acesteia;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş  nr. 77 /2019 privind aprobarea 

modificării Statutului și Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară Călimani 

–Giurgeu;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş  nr. 104/2019 privind desemnarea 

reprezentantului comunei Gălăuțaș în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Călimani Giurgeu; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,  

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

Art 132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Art 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată; 

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; 

 Avizele cu caracter consultativ al 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.  8/54//2021, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, 

cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 8/ 68/2021, 

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. 8/61/2021; 
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În temeiul prevederilor art. 89, art. 90, art.91, art.129 alin. 1, alin.2, lit.e,  combinate cu ale 

alin. (9), art. 196 alin.1 lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 

                                                  HOTĂRĂȘTE: 

 

              Art.1 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 104 din 20 

decembrie 2019 privind desemnarea reprezentantului comunei Gălăuțaș în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani -Giurgeu. 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Harghita, 

primarului comunei Gălăuțaș, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu și se va 

publica pe site la secțiunea special creată Monitorul Oficial Local și afișa la sediul instituției spre 

aducere la cunoștință. 

 

Gălăuțaș, la  31 martie 2021  

 

 Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

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

     Doru ȚĂRAN                 Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


