ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

Hotărârea nr. 13 / 2018
PRIVIND ADERAREA COMUNEI GĂLĂUȚAȘ LA ,, ASOCIAŢIA de DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ de DEZVOLTARE RURALĂ
a CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA”
Consiliul local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 31 ianuarie 2018;

Având în vedere :
- referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/202/2017;
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului
comunei Gălăuțaș nr. 7/11/2018;
- prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată cu Legea nr. 246/2005;
- prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modifcările şi
completările ulterioare;
-Rapoartele de avizare ale 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. 9/7/2018, comisia de specialitate
învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi
protecţia mediului nr.9/8/2018, 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. 9/9/2018;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în aministraţia publică;
-prevederile art. 36, art. 45, şi art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală , republicată, adoptă următoarea:
H O T ĂR Â Ş T E:
Art. 1. (1) Se aprobă aderarea comunei Gălăuțaș, prin Consiliul Local al comunei
Gălăuțaș, în calitate de asociat la ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare
Rurală a Consiliului Judeţean Harghita”(denumită în continuare Asociația).
Art.2.Se aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociației potrivit Anexelor, parte
integrantă din prezenta hotăâre.
Art. 3. Se aprobă cotizația anuală aferentă anului 2018 în cuantum de 1,5 lei/locuitor.
Art. 4. Se mandatează Dl. Țăran Radu primarul comunei Gălăuțaș, cetățean român,
domiciliat în comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, nr. 144 A, județul Harghita, legitimat cu CI seria
HR nr. 448174, eliberat la data de 28.11.2013, de către SPCLEP Toplița, CNP
1621127193787 cu semnarea actelor necesare aderării comunei Gălăuțaș la Asociație și să
îndeplinească demersurile legale necesare.
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Art.5. Se desemnează ca reprezentant al comunei Gălăuțaș ca membru în adunarea
generală a Asociației, primarul comunei Gălăuțaș în funcțiune sau viceprimarul comunei în
funcțiune desemnat de către primar.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl Țăran Raduprimar al comunei Gălăuțaș.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita,
,,Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean
Harghita”, compartimentului contabilitate, Primarului comunei Gălăuțaș și se aduce la
cunoștință publică prin afişare.
Gălăuțaș, la 31 ianuarie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Stînă Gabriela

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

