
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                               
    HOTĂRÂREA  NR .    67   / 2021 

Privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE-anexa nr. 1 și a DEVIZULUI GENERAL 
ESTIMATIV-anexa nr. 2.1. aferenți obiectivului investiții ”Modernizare spațiu public zona 
Blocuri vechi, în comuna Gălăuțaș, județul Harghita” pentru includerea la finanțare în cadrul 

Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” 
  

Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit  în şedinţa extraordinară, 
convocată de îndată, din data de 12 octombrie 2021; 

 

  Având în vedere: 
 
 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr.7/119/ 06.10. 2021 şi raportul de 

specialitate comun al compartimentului impozite și taxe, urbanism și compartimentului 
contabilitate nr. 7/120/ 06.10. 2021;  

 -OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a 
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene, cu modificările și compeltările ulterioare ; 

 - HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ; 

 -Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

-OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”;  

-Ordinul nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de 

investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

-Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la 
art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

-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.8/123/2021, comisia de specialitate 

învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia 
mediului nr. 8/111/2021, 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.  8/120 /2021;  

In temeiul dispozițiunilor art. 129 alin. 1 si alin. 2, lit b), lit. d), lit e) , alin. 4 lit. a), alin. 7 

lit) m, n, alin. (9) lit a) , art. 139, alin. (1) , art. 196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se aprobă CEREREA DE FINANȚARE-anexa nr.1 și DEVIZUL GENERAL 
ESTIMATIV-anexa nr. 2.1. aferenți obiectivului de investiții ”MODERNIZARE SPAȚIU 
PUBLIC ZONA BLOCURI VECHI,  ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA”, 
pentru includerea la finanțare în cadrul  Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”. 
Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
                                                                                       

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul secretarului general al comunei 

Gălăuțaș, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, primarului comunei 

Gălăuțaș, precum și Compartimentului impozite și taxe, urbanism, Compartimentului Contabilitate 
în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei 
comunei Gălăuţaş şi pe pagina de internet a instituţiei. 

  
 Gălăuțaș, la 12  octombrie  2021 
 
 

 Președinte de ședință,           Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,               Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                       ………………………       
Sorin-Marin URZICĂ                           Monica-Camelia MORAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


