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  HOTĂRÂREA  nr.     25   / 2021 

privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea şi salubrizarea 

Comunei Gălăuțaș pe anul 2021 

 

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

de  31 martie 2021;  

 

Având în vedere : 
Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuțaș nr. 7 /25/15.02.2021, în 

calitatea sa de inițiator; 

Raportul compartimentului de specialitate  nr.  7/26/15.02.2021; 

Prevederile art.8 şi art.18 din Ordonanţa Guvernului României nr.21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr.515 

din 12 iulie 2002 și Legea nr. 273 din 25 noiembrie 2020; 

          Legea nr.211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

          Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

          Prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

          Prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

          Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

          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,   

  Văzând anunţul de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre nr. 

9/3/15.02.2021 și procesul verbal nr.9/3/15.02.2021; 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 8/53/2021, comisia de specialitate 

învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia 

mediului nr. 8/67/2021, 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. 8/60/2021 ;  

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; 

  Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de ___voturi din 

numărul total de 11 consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege – majoritatea simplă - 

conform art.139 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență  Guvernului nr. 
57/2019,  

  În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și  lit.d) combinate cu ale alin.(4) 

lit.e), alin.(7), art.139 alin.(1), art.196 alin (1) lit a) și  art.197 coroborate cu cele ale art.438 

alin.(7) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ș T E : 

 Art.1.- Se aprobă „Programul de măsuri pentru gospodărirea şi salubrizarea comunei 

Gălăuțaș în anul 2021”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.- Se declară luna APRILIE 2021 „Luna curățeniei”, în comuna Gălăuțaș, județul 

Harghita. 

 Art.3.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Viceprimarul comunei  

și compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 Art.4.- Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al comunei, în 

termenul prevăzut de lege: Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita, Primarului Comunei 

Gălăuțaș, Viceprimarului Comunei Gălăuțaș şi instituţiilor/principalilor agenţi economici din 

localitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu. 

Gălăuţaş, la  31 martie 2021 

  

Președinte de ședință,              Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                 Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

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

     Doru ȚĂRAN             Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 


