
ANEXA 1 
 

PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂUȚAȘ    
JUDEȚUL HARGHITA 

NR.    959/30.12.2022 
     
 

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV 
 
 

     Astăzi, 30 decembrie 2022, PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂUȚAȘ anunţă 
deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a 
proiectului următorului act normativ:  aprobarea cuantumului contribuției 
comunei Gălăuțaș cu privire la  suportarea unei cote- părţi din cheltuielile 
efectuate pentru copiii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistent maternal 
profesionist, precum și  pentru persoanele adulte cu handicap  
instituționalizate, care provin din comuna Gălăuţaş şi se află în evidenţa 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita . 

 

 Paragraf descriptiv: – este necesară aprobarea cuantumului contribuției 
comunei Gălăuțaș cu privire la suportarea unei cote- părţi din cheltuielile 
efectuate pentru copiii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistent maternal 
profesionist, precum și pentru persoanele adulte cu handicap  
instituționalizate, care provin din comuna Gălăuţaş şi se află în evidenţa 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita  

  

    Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul de 
aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; textul complet al 
proiectului de hotărâre, referatul de aprobare. 
    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. 
 
    Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 
normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data 
de 25.01.2023, prin formularul online disponibil ca mesaj în format electronic pe 
adresa de e-mail: galautas@hr.e-adm.ro; prin poştă, pe adresa Primăriei comunei 
Gălăuțaș, sat Gălăuțaș nr. 1, județul Harghita; la sediul instituţiei, la Registratură, 
la adresa comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, judetul Harghita, între orele 9,00-
14,00. 

    Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de 
hotărâre nr.  /2022 privind aprobarea cuantumului contribuției comunei 
Gălăuțaș cu privire la  suportarea unei cote- părţi din cheltuielile efectuate 
pentru copiii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistent maternal 

http://www.primariagalautas.ro/


profesionist, precum și  pentru persoanele adulte cu handicap  
instituționalizate, care provin din comuna Gălăuţaş şi se află în evidenţa 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita  

 

     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi 
publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul MONITORUL 
OFICIAL/TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ. 
     Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată 
în scris. 
     Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care 
să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este 
cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate 
sau instituţie publică până la data de 25 ianuarie 2023. 
 
     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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