ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTARAREA NR . 30/2018
PENTRU APROBAREA PLANULUI DE MĂSURI PRIVIND GOSPODARIREA SI
INFRUMUSEŢAREA COMUNEI GĂLĂUŢAŞ
Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în sedinţa ordinară din data
de 30 martie 2018 ;
Avand in vedere:
-Expunerea de motive a viceprimarului comunei nr . 7/38/2018 ;
-Raportul de specialitate al secretarului comunei nr. 7 /39/2018 ;
-Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 cu privire la gospodarirea localitatilor urbane si rurale,
aprobata prin Legea nr. 515/2002, cu modificările si completările ulterioare;
-Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata prin
Legea nr. 180/2002 cu modificari si completari ulterioare;
-Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
-Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
-Legea nr.101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu
modificările ulterioare;
-Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările
ulterioare;
-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare ;
-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările
ulterioare;
-Raport de avizare 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. 9/25 /2018, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie
copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 9/20/2018, 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. 9/23/2018 ,
In temeiul dispozitiunilor art.36 alin 1, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. e, f, alin.9, art.45, art. 115
alin.(1) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă PLANUL DE MĂSURI PRIVIND GOSPODĂRIREA ŞI
ÎNFRUMUSEŢAREA COMUNEI GĂLĂUŢAŞ, potrivit anexei nr. 1 si anexei nr. 2, care fac
parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita,
primarului comunei Gălăuţaş, compartimentului impozite şi taxe şi adusă la cunoştinţă publică prin
afişare publică la sediul instituţiei şi pe pagina de web a acesteia.
ART.3. Cu aducere la indeplinire a prezentei se incredinţează viceprimarul comunei
Gălăuţaş.
ART.4. Cu data prezentei încetează aplicabilitatea Hotărârii nr. 45/31.05.2017 a Consiliului
Local Gălăuțaș.
Gălăuțaș, la 30 martie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Rugină Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

