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    HOTĂRÂREA  nr.   27  /2021 

pentru modificarea art. 2 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 19  

din 26 februarie 2021 privind aprobarea criteriilor şi procedura de organizare şi desfăşurare a  

concursului pentru ocuparea postului vacant de Şef Serviciu din cadrul ”Consiliul Local 

Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș”, aflat în  

subordinea Consiliului Local Gălăuțaș 
 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința extraordinară, 
convocată de îndată, din data de   7 aprilie 2021; 

 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare al primarului Comunei Gălăuțaș, județul Harghita  nr.7/ 42/06.04.2021; 

- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Gălăuțaș nr.   7/43/06.04.2021; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș  nr. 19 din 26 februraie 2021 privind 

aprobarea criteriilor şi procedura de organizare şi desfăşurare a  concursului pentru ocuparea postului 
vacant de Şef Serviciu din cadrul ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și 
de Canalizare al comunei Gălăuțaș”, aflat în  subordinea Consiliului Local Gălăuțaș:  

-notificarea  nr. 1396/05.04.2021 a domnului Țăran Marius-consilier local în Consiliul Local 

al comunei Gălăuțaș, desemnat membru în comisia de concurs, că este afin de gradul III cu unul 

dintre candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant, și astfel nu mai poate face 
parte din comisia de concurs; 

 In conformitate cu prevederile: 
- art.155 alin (8) şi art.554 alin (7) şi (8) din OUG nr.57/2019 privind Codul  administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
- Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 12/25.01.2021 privind înființarea 

serviciului ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al 
comunei Gălăuțaș”, serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș; 
  - prevederile H.G.R. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea  

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare;  

-prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;  

 - Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local Gălăuțaș 
nr. 27/15.04.2020;  

  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 /75/2021, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, 
familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.8/74/2021, 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.8/73/2021 ;   

În temeiul art.129 alin (2) lit.d) şi alin (7) lit.n) art. 139, alin. (1) şi art.196 alin (1) lit.a) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART.I. Se aprobă modificarea art. 2 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Local al comunei 

Gălăuțaș nr. 19 din 26 februarie 2021 privind aprobarea criteriilor şi procedura de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de Şef Serviciu din cadrul ”Consiliul 

Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș”, aflat 

în  subordinea Consiliului Local Gălăuțaș, referitor la constituirea comisiei de concurs și va avea 

următorul cuprins:  
 

” Art.2. (1) Se constituie comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor, 
după cum urmează:  

 

Comisia de concurs:  

 
a) Președinte: Morar Monica-Camelia-secretar general al comunei Gălăuțaș; 
b) Membru- Pașcan Georgeta-Iuliana-consilier achiziții publice în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Gălăuțaș;  
c) Membru- Tompea Emil, consilier local, Consiliul Local Gălăuțaș ” 

 
ART. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 19  din 

26 februarie 2021 privind aprobarea criteriilor şi procedura de organizare şi desfăşurare a concursului 

pentru ocuparea postului vacant de Şef Serviciu din cadrul ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul 

Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș”, aflat în  subordinea Consiliului 

Local Gălăuțaș, rămân neschimbate. 
  

 ART.III. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei 

Gălăuțaș, prin intermediul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor constituite. 

 

ART. IV. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Instiutției 
Prefectului-Județul Harghita, primarului comunei Gălăuțaș, celor nominalizați cu ducerea la 
îndeplinire, de către secretarul general al comunei Gălăuțaș. 
   

Gălăuţaş,  la 7 aprilie 2021  

  

 Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

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

     Doru ȚĂRAN                 Monica-Camelia MORAR 
 

 

 


	Gălăuţaş,  la 7 aprilie 2021

