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PROIECT DE H O T Ă R Â R E   nr.   76 /2022 

Privind  aprobarea participării la Programul județean ”Identificarea oportunităților de 
investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de 

energie pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028” 

 

Consiliul local al Comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ................. din data 

de .............. 2022; 

 

Având în vedere: 
 -Referatul de aprobare nr. 7/      /2022,  întocmit de  Primarul  comunei Gălăuțaș, județul 

Harghita,  prin  care  solicită  inițierea  unui  proiect  de  hotărâre  prin  care  să  se  aprobe  
participarea la programul județean ”Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități 
de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile 
din județul Harghita în perioada 2022-2028” și aprobarea asocierii cu UAT Județul Harghita 
pentru realizarea acestuia; 

-Proiectul  de  hotărâre  întocmit  în  acest  sens; 

-Raportul de specialitate al compartimentului impozite si taxe, urbanism nr. 7/       /2022; 

Luând în considerare prevederile:  
-art. 120   și   art. 121  alin. (1) și (2) din  Constituția României, republicată; 
-art. 8  și 9  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la  Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
-Legii    nr.  273/2006    privind   finanțele    publice   locale, cu modificările  și completările 

ulterioare, 

Ținând cont de:  
  Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 322/2022 privind aprobarea 

programului ”Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție al 
energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul 
Harghita în perioada 2022-2028”; 

 Adresa Consiliului Județean Harghita nr. 103671/08.11.2022 prin care solicită sa transmitem cu 
celeritate hotărârea consiliului locale privind aprobarea participării la programul aprobat conform 

Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2022 prin care s-a creat cadrul necesar creării 
programului județean ”Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție 
al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din 
județul Harghita în perioada 2022-2028”, respectiv aprobarea asocierii comunei Gălăuțaș cu 

UAT Județul Harghita în acest scop și al modelului Contractului de asociere , ca anexă la 
hotărârea consiliului local; 

 Strategia energetică a României 2020-2030  cu perspectiva anului 2050; 
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 Strategia de dezvoltare locală a comunei Gălăuțaș pe perioada 2021-2027, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 22/2021; 

Legea nr. 52/2003  privind  transparenţa decizională în administraţia publică, proces verbal 

de afișare nr. 9 /    /2022;  
               Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș 
nr. 27/15.04.2020; 

              Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 

Gălăuţaş, respectiv 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/  /2022, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, 
protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.10/   /2022, comisia pentru 

administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor nr.11/    /2022;  

               In temeiul dispozițiunilor art. 129 alin. 1 si alin. 2, lit. d), lit. e), alin. (9) lit c), art. 139, 

alin. (3), lit f), art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 Art. 1. Se aprobă  participarea  UAT comuna Gălăuțaș, județul Harghita la programul 

județean ”Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție al energiei 

electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul Harghita în 

perioada 2022-2028”, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita 
nr. 322/13.10.2022 privind aprobarea programului ”Identificarea oportunităților de investiții în 

noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru 

UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028”în anexa nr. 1 a acesteia.  

Art. 2. (1) Se aprobă asocierea UAT comuna Gălăuțaș, județul Harghita cu UAT Județul 

Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea realizării programului ”Identificarea 

oportunităților de investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din 
sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-

2028”. 

(2) Se aprobă Modelul Contractului de asociere între UAT Județul Harghita prin 
Consiliul Județean Harghita și UAT comuna Gălăuțaș, județul Harghita, conform anexei nr.1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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(3) Se împuternicește domnul Țăran Radu, primar al comunei Gălăuțaș să încheie și să 
semneze contractul de asociere, potrivit modelului aprobat la alin.(2) și toate documentele necesare 
implementării programului.  

Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către dl. ȚĂRAN RADU, 
Primarul comunei Gălăuțaș. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Gălăuțaș, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Gălăuțaș, Instituţiei  Prefectului județul 
Harghita pentru efectuarea  controlului  de  legalitate, compartimentului impozite și taxe, urbanism, 
Consiliului Județean Harghita și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, 
precum și pe pagina de internet www.primariagalautas.ro .  
 

Gălăuțaș, la 16 noiembrie 2022 
 

  
Initiator Țăran Radu-      Avizează, 
 Primarul comunei Gălăuțaș                     Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
 ………………………       
                             ………………………       
                                            Monica-Camelia MORAR 
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