
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 
Codul de înregistrare fiscală: 4367981 

                                                                                      
 

    HOTĂRÂREA 
nr.   91    din   12.12.2022    

privind implementarea proiectului „Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații 
de Urgență din comuna Gălăuțaș, județul Harghita cu un vehicul utilitar de tip 

UTV  echipat cu sistem de stingere incendii  pentru situații de urgență, 
dispozitiv împrăștiere  material antiderapant și lamă de zăpadă ” 

 
Consiliul Local al comunei Gălăuţaș, județul Harghita, întrunit în ședința 

extraordinară, convocată de îndată, din data de 12 decembrie 2022; 
 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) 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; 

d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

ținând seama de: prevederile art. 43 alin. (4) 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. 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. 97/2019 privind 
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, prin actualizarea tipului, 
a componenței, modificarea organigramei și a regulamentului de organizare și 
funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Gălăuțaș; 

luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Gălăuțaș , în 

calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.7/167/2022, prin care se susține necesitatea 
și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, înregistrat cu nr.  7/ 168/2022 prin care se motivează, în drept și în fapt,  



necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității; 

c)  Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului 
local al comunei Gălăuţaş, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, 
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 
11/ 88/2022, 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/ 87 /2022 , comisia pentru 
învățământ, sănătate, familie, protecție copii, tineret și sport, protecție socială, 
protecția mediului nr. 10/ 70 /2022; 

d) 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; 

e) memoriul justificativ ( pentru proiecte fără lucrări de construcții și/sau 
montaj) pentru ” Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din 
comuna Gălăuțaș, județul Harghita cu un vehicul utilitar de tip UTV  echipat cu 
sistem de stingere incendii  pentru situații de urgență, dispozitiv 
împrăștiere  material antiderapant și lamă de zăpadă ” 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. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Dotarea Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență din comuna Gălăuțaș, județul Harghita cu un vehicul 
utilitar de tip UTV  echipat cu sistem de stingere incendii  pentru situații de 
urgență, dispozitiv împrăștiere  material antiderapant și lamă de zăpadă ”,  prin 
FEADR în cadrul PNDR 2014-2020, Grupul de Acțiune Locală (G.A.L.) Prietenia 
Mureș-Harghita, Măsura M1/6B – Sprijinirea si dezvoltarea satelor, având durata 
de execuție de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare,  denumit în 
continuare Proiectul. 

 

Art. 2. – Necesitatea și oportunitatea investiției:  
 
Prezentul Proiect propune dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență din comuna Gălăuțaș, județul Harghita cu un vehicul utilitar de tip 
UTV  echipat cu sistem de stingere incendii  pentru situații de urgență, dispozitiv 
împrăștiere  material antiderapant și lamă de zăpadă. 

 
Necesitatea și oportunitatea investiției ” Dotarea Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență din comuna Gălăuțaș, județul Harghita cu un vehicul utilitar 
de tip UTV  echipat cu sistem de stingere incendii  pentru situații de urgență, 
dispozitiv împrăștiere  material antiderapant și lamă de zăpadă” :   

Salvarea vieților omenești nu se pot cuantifica economic, sunt primordiale în 
situații de urgență.  



Scăderea proporțiilor efectelor inundațiilor, incendiilor au potențial economic 
major. 
Prin achiziționarea utilajelor de se vor realiza următoarele obiective: 
 Asigurarea accesului mașinilor de salvare, pompieri, poliție în cazuri deosebite; 
 Funcționarea ca un exemplu pentru celelalte comune din zonă; 
 Asigurarea accesului elevilor către unităţile de învăţământ, respectiv muncitorilor 

la locul de muncă, la gara CFR, autogări în cazul inundațiilor, ninsorilor 
abundente. 

 
Acest proiect va contribui la:  
- dezvoltarea rurală, respectiv va ajuta la obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiei comunității rurale; 
           -   protecția mediului (combaterea inundațiilor și a focurilor de pădure); 
 -   îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală; 
 - stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea 
decalajelor rural-urban. 
 

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru 
perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național 
de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 
 

Art. 4. – (1) Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure 
veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă 
de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

 
Art. 5. –(1) Numărul locuitorilor deserviți de Proiect .  

Proiectul va avea impact pozitiv asupra întregii comunități din comuna 
Gălăuțaș, ceea ce înseamnă o populație de 2498 persoane, conform rezultatelor 
oficiale ale Recensământului Populației și Locuințelor din 2011, întrucât are ca 
obiectiv  creșterea calității serviciilor de bază din comuna Gălăuțaș. 

   
-(2) Caracteristicile tehnice ale Proiectului:  
Conform Memoriului justificativ - ” Dotarea Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență din comuna Gălăuțaș, județul Harghita cu un vehicul utilitar 
de tip UTV  echipat cu sistem de stingere incendii  pentru situații de urgență, 
dispozitiv împrăștiere  material antiderapant și lamă de zăpadă ”,  anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 

 
Total general: 27.750,00 fără TVA, respectiv: 33.022,50 EUR, inclusiv 

TVA (4,9192 lei- cursul de schimb al Băncii Centrale Europene din data de 8 
decembrie 2022, data întocmirii memoriului justificativ) 

din care: Valoarea eligibilă : 20.000 EUR, fără TVA. 
         Valoarea neeligibilă: 7750 EUR, fără TVA. 
Valoarea C+M: 0 EUR. 
   
Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, 

în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. 
 
 Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Gălăuțaș, județul Harghita. 
 



  Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 
general al comunei Gălăuțaș, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei 
Gălăuțaș și Prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin 
afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariagalautas.ro  

 
 

Gălăuțaș, la 12 decembrie 2022 
 
  

  
 
   Președinte de ședință,     Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,               Secretarul general al comunei Gălăuțaș 
  ………………………                     ………………………     
      Iosif KOVACS      Monica-Camelia MORAR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilieri locali în funcție 11 

Consilieri locali prezenți 11 

Nr. voturi ”pentru” 11 

Nr voturi ”împotrivă” 0 

Nr. voturi ”abținere” 0 
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