
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                               
 

Hotărârea  nr.   43 / 2021 
Privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri, cu scopul alegerii reprezentanților în 

Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenuilor 
Gălăuțaș 

  
Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit  în şedinţa ordinară din data 

de 30 iunie 2021; 

 

   Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr.7/63/2021 şi raportul 
compartimentului agricol din cadrul aparatului de specialitate al comunei Gălăuțaș  nr. 7/64/2021;  

-decesul ambilor reprezentanți ai proprietarilor, respectiv dl Baciu Gheorghe și dl Țăran 
Ioan, membrii în comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenuilor 
Gălăuțaș, conform actelor de deces;  

-prevederile art. 12 alin. (1), alin. (2), alin (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
In conformitate cu prevederile art.2 alin. (1) lit h) din Regulamentul privind procedura de 

constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea 
în posesie a proprietarilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.890/2005 pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a 
titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor;     

-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 al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 

Gălăuţaş, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.8/97/2021, comisia de specialitate învăţământ, 
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 
8/93//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. 8/95/2021;  

In temeiul dispozitiunilor art. 129 alin. 1, alin. (14), art. 139 alin.1, art. 196 alin.1 lit.a) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se convoacă adunarea proprietarilor de terenuri pentru alegerea a doi 

reprezentanți în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
Gălăuțaș pentru data de 19 iulie 2021, ora 11,00, la Căminul Cultural al comunei Gălăuțaș, sala de 
spectacole, din comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 5, județul Harghita”. 

 

(2) În situația în care nu este întrunit cvorumul necesar, adunarea va avea loc la data de 6 

august 2021.  
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Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Gălăuțaș. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, 
primarului comunei Gălăuțaș şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei 
Gălăuţaş şi pe pagina de internet a instituţiei. 

  

 

 Gălăuțaș, la 30 iunie 2021 
 
 

 Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                                ………………………     
   Marius ȚĂRAN              Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


