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  HOTĂRÂREA   nr.   37 / 2021                         
privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării  

așezărilor informale de pe raza comunei Gălăuțaș 
 

 Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară în data de 31 

mai 2021, 

 

     Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș, înregistrat sub nr. 7/ 47/2021; 

 -Raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș, înregistrat cu 

nr.7/48/2021 ; 

 Luând în considerare : 

 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.8/87/2021, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, 
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr.8/86/2021, 

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 .8/86/2021; 

 Potrivit prevederilor art. 19^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și          
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și art. 38^3, alin. (1) și (2) din Ordinul nr. 

233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și 
completările ulterioare, 

-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; 

 În temeiul art. 129 alin.(1) şi alin. (2),  lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139 alin (1) şi alin. (3), lit. ga) 

şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale 
de pe raza comunei Gălăuțaș, în următoarea componență: 
 

1. Olariu Steluța-Luminița, Consilier, responsabil urbanism 

2. Bayko Dalina-Anca, Referent de specialitate, Compartiment asistență socială și autorittate 
tutelară 

3. Vodă Bogdan-Ioan- consilier, Compartiment agricol 

4.  Platon Marinela, asistent medical. 

 

 Art.2. Grupul de lucru, constituit conform articolului 1, va funcționa sub coordonarea primarului 
comunei Gălăuțaș, domnul Țăran Radu. 

 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru constituit în 
vederea identificării așezărilor informale de pe raza comunei Gălăuțaș, conform anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
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 Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului comunei Gălăuțaș, Consiliului Județean 
Harghita – Direcția Arhitect Șef, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, persoanelor nominalizate în 
cadrul Grupului de lucru şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Gălăuțaș. 

 

  Gălăuțaș, la 31 mai 2021 
 

  

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

 
     Marius ȚĂRAN              Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


