
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                   

  HOTĂRÂREA NR.  52 / 2021  

privind modificarea statutului ADI Harghita 

 

 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința  ordinară din data 
de  28 iulie 2021; 
 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș, în calitatea sa de inițiator, 
înregistrat la nr. 7/71 2021; 

- Raportul Compartimentului secretar general înregistrat la nr.7/72/2021; 
- Hotărârea Consiliului local Gălăuțaș nr.  58/2011  prin care comuna Gălăuțaș a aderat la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. Harghita; 
- art. 47 alin.(4) și art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative; 
- art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 
- prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare. 
    -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;  

În conformitate cu prevederile art.89, art.91, art.129 alin.(2) lit.e) coroborat cu alin.(9) lit.c) 
și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂSTE: 
 

Art.1.- Se aprobă modificarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară(A.D.I.) 
Harghita conform notificării nr. 124 din data de 03.05.2021, anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2.- Se împuternicește reprezentantul Comunei Gălăuțaș prin Consiliul local Gălăuțaș, 
domnul Țăran Radu, pentru a vota modificarea Statutului actualizat al A.D.I. Harghita conform 
notificării. 

Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
domnul Țăran Radu, primarul localității. 

Art.4.- Prin grija secretarului general al comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre: Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita, A.D.I. 
Harghita, persoanelor nominalizate şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Primăriei comunei Gălăuțaș  şi pe site-ul propriu al instituţiei la secțiunea MONITORUL 
OFICIAL LOCAL. 
 
Gălăuțaș, la 28 iulie 2021  

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

  ………………………                                   ………………………     
    Marius ȚĂRAN                 Monica-Camelia MORAR 

 
 


