
                                                                              
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                                
  Hotărârea  nr.  69  / 2020 

privind îndreptarea unei erori materiale în preambulul  Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 61 din 10 septembrie 2020 privind implementarea proiectului 

”Dotarea Bazei de agrement din comuna Gălăuțaș, județul Harghita cu un cort profesional 
de evenimente” 

 
        Consiliul local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din 
data de 26 noiembrie 2020; 

 

Având în vedere : 
Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr.5/135/2020,  în calitatea sa de 

inițiator; 
Raportul compartimentului de specialitate nr.  5/136 /2020;  

Adresa Instituției Prefectului – Județul Harghita nr.14825/08.10.2020 prin care în urma 

exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative adoptate de Consiliul Local 
Gălăuțaș solicită revizuirea preambulului Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.   
61/10.09.2020; 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 61 din 10 septembrie 2020 privind 

implementarea proiectului ”Dotarea Bazei de agrement din comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita, cu un cort profesional de evenimente” 

Cap.IX din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată,  

Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate a consiliului local, respectiv 

comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 6/176 /2020; 

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organziatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (1), alin. (14),  art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) 

și art.197 alin.(1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.I. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în preambulul Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Gălăuțaș nr. 61 din 10 septembrie 2020 privind implementarea proiectului 

”Dotarea Bazei de agrement din comuna Gălăuțaș, județul Harghita cu un cort profesional 
de evenimente”,  respectiv se elimină din preambulul hotărârii textul ” art. 20 și 21 din Legea 
cadru a descentralizării nr. 195/2006”. 

Art.II. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate Instituției Prefectului –Județul 
Harghita și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei Gălăuțaș. 

  

                        Gălăuțaș,  la 26 noiembrie 2020 

  
  

  Președinte de ședință,                          Contrasemnează  pentru legalitate,  
 Consilier local,                  Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

  ………………………                          ………………………     

    Ioan ȚĂRAN                  Monica-Camelia MORAR 
  


