
ANEXA 1 
 

PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂUȚAȘ    
JUDEȚUL HARGHITA 

 
NR.    9 /37/06.10.2022 
 

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV 
 
 
     Astăzi, 6 octombrie 2022, PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂUȚAȘ anunţă deschiderea 
procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului 
următorului act normativ:   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați,  a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare spațiu 
public zona blocuri vechi, în comuna Gălăuțaș, județul Harghita”, aprobat pentru 

finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 
obiectivului  
 

 Paragraf descriptiv : aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți 
obiectivului de investiții „ Modernizare spațiu public zona blocuri vechi, în comuna 
Gălăuțaș, județul Harghita”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

- aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare spațiu 
public zona blocuri vechi, în comuna Gălăuțaș, județul Harghita”, conform anexei nr. 2 

la prezenta hotărâre. 

- aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Gălăuțaș a sumei de  116.603,47 lei 

cu TVA reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform 
prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. 
(1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021. 

 
     Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul de 
aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; textul complet al 
proiectului de hotărâre. 
    Documentaţia poate fi consultată: 
 pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariagalautas.ro  -MONITORUL 

OFICIAL. 
        • la sediul instituţiei COMUNA GĂLĂUȚAȘ, SAT GĂLĂUȚAȘ NR. 1, JUDETUL 
HARGHITA. 
    • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă 
la REGISTRATURA instituţiei. 
 
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de 
contact: telefon: 0266345604, e-mail: galautas@hr.e-adm.ro, persoană de contact: 
Monica-Camelia MORAR. 
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