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  HOTĂRÂREA nr. 23 / 2022 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.  84  din  

14.12.2021 privind implementarea proiectului „Dotarea spațiului exterior și interior la 

Grădinița cu program prelungit ”Prichindel” din comuna Gălăuțaș, județul Harghita” 

 

Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 

extraordinară, convocată de îndată, din data de 11 martie 2022; 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv 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; 

 -Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

ținând seama de: prevederile art. 58 alin. (1), alin. (3), art. 60-62 din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.84  din   14.12.2021 privind 

implementarea proiectului „Dotarea spațiului exterior și interior la Grădinița cu program 

prelungit ”Prichindel” din comuna Gălăuțaș, județul Harghita; 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 33/2014 privind participarea 

comunei Gălăuțaș la Asociația”Grupul de Acțiune Locală Prietenia Mureș-Harghita”, în 

calitate de asociat, membru fondator; 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 71/2014 privind aprobarea 

Actului constitutiv și al Statutului Asociației ”Grupul de Acțiune Locală prietenia Mureș-

Harghita” 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 38/2015 privind asocierea și 

participarea unității administrativ-teritoriale Gălăuțaș în cadrul  Grupului de Acțiune Locală 

(GAL) Prietenia Mureș-Harghita, în vederea implementării Strategiei de dezvoltare locală cu 

finanțare prin PNDR 2014-2020;  

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 70 din 3 decembrie 2012 privind 

atribuirea denumirii pentru unitatea de învățământ fără personalitate juridică(structura 

arondată), respectiv pentru Grădinița cu program prelungit Gălăuțaș; 

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Gălăuțaș , în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat cu nr. 7/28/10.03.2022, prin care se solicită completarea Hotărârii 

Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 84/2021 privind implementarea proiectului 

„Dotarea spațiului exterior și interior la Grădinița cu program prelungit ”Prichindel” din 

comuna Gălăuțaș, județul Harghita; 

b) raportul compartimentului comun al compartimentului achiziții publice și 

compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 

cu nr.  7/29/10.03.2022;    

c) Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare nr. 547/09.03.2022 pentru cererea de 

finanțare cu nr. înregistrare CF F1920072E207472109100  formulată de Agenția Pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale-OJFIR Harghita, prin care se solicită clarificarea dacă proiectul 

este generator de venit sau nu; 



            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. 9/21/2022,  comisia de specialitate 

învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi 

protecţia mediului nr.10/16/2022, comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 11/24/2022; 

 Ghidul solicitantului Grupul de Acțiune Locală (GAL) Prietenia-Mureș Harghita, 

Măsura M1/6B–Sprijinirea si dezvoltarea satelor, submăsura 19.2-Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de dezvoltare Locală, din PNDR 2014-2020- 

prin care se solicită angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit în cazul proiectelor 

care vizează infrastructura educațională (grădinițe), socială; 

 Memoriul justificativ (pentru proiecte fără lucrări de construcții și/sau montaj) pentru 

”Dotarea spațiului exterior și interior la Grădinița cu program prelungit ”Prichindel” din 

comuna Gălăuțaș, județul Harghita”,  întocmit de compartimentul Achiziții publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș; 

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 

circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea 

Consililului Local Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și celor ale art. 139, art. 196 alin. (1) lit a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

ART.I.  - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 

84 din 14.12.2021 privind implementarea proiectului „Dotarea spațiului exterior și 

interior la Grădinița cu program prelungit ”Prichindel” din comuna Gălăuțaș, județul 

Harghita, după cum urmează: 

 

 I.1. La art. 4 se introduce un alineat nou, alineat (2), care va avea următorul cuprins:  

 

” Art. 4.  (2) ”Proiectul „Dotarea spațiului exterior și interior la Grădinița cu 

program prelungit ”Prichindel” din comuna Gălăuțaș, județul Harghita”,  nu este și nu va 

fi generator de venit. ” 

  

  ART.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 

84 din 14.12.2021 rămân neschimbate.  

 

ART.III. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei Gălăuțaș, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Gălăuțaș și Prefectului 

județului Harghita, Agenției Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale- OJFIR Harghita și se 

aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 

www.primariagalautas.ro .  
 

Gălăuțaș, la 11 martie 2022 

  

Președinte de ședință,             Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                               Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

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

   Ilie -Vasile URZICĂ                                      Monica-Camelia MORAR 

 


