
                                                                              
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                                 
 Hotărârea nr.  18  / 2020 

privind îndreptarea unei erori materiale în preambulul  Hotărârii Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș nr. 97/28.11.2019 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 

 

        Consiliul local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din 

data de 18 februarie 2020, 

Având în vedere : 

Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr.   5/27/30.01.2020,  în calitatea 

sa de inițiator; 

Raportul compartimentului de specialitate nr.5/28/30.01.2020;  

Adresa Instituției Prefectului – Județul Harghita nr.1393/23.01.2020 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.   

97/28.11.2019;  

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 97/28.11.2019 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;  

Cap.IX din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată,  

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 6/48/17.02.2020, 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. 6/47/17.12.2020; 

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. 97/28.11.2019 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, respectiv se elimină dn preambulul hotărârii textul ”Ordinul 

ministrului internelor și reformei administrative nr. 195 din 20 aprilie 2007, privind modificarea 

și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea 

Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare 

pentru situații de urgență”. 

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, la18 februarie 2020 

 

 Președinte de ședință,                       Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

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

Ramona-Cristina-Maria TORNEA                Monica-Camelia MORAR 


