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HOTĂRÂREA nr.   37 / 2020 

privind aprobarea organizării unei tombole pentru plata integrală a impozitelor și 
taxelor locale ”Tombola bunului platnic” și a regulamentului de desfășurare a tombolei 

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

data de 25 mai 2020;   
 

Având în vedere: 
 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr.5/63/2020;  
- Raportul de specialitate comun  nr.5/64/2020 prin care Compartimentul contabilitate,  

compartimentul Impozite și Taxe, Compartimentul Achiziții publice solicită Consiliului Local 
aprobarea organizării unei tombole pentru bunii platnici ai impozitelor și taxelor locale 
datorate bugetului general al comunei Gălăuțaș; 
 -Procesul verbal de recepție nr. 943/09.03.2020 a obiectului de inventar TV Ultra HD 
Smart Philips 50, cu diagonala de 126 cm, primit cu titlu gratuit de către comuna Gălăuțaș și 
care urmează să fie acordat tot cu titlu gratuit pentru plata integrală a impozitelor și taxelor 
locale până la data de 30 iunie 2020; 

Legea nr. 82/1991 privind Legea contabilității, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  

 Ordinul MFP nr. 1.802/2014  pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În baza art.87 alin. (1), (3) și (5) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.29/2020  privind unele măsuri economice şi 
fiscal-bugetare, art. V;  

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020 ;  
  -Avizele cu caracter consultativ ale 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.6/99/2020, comisia de 
specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie 
socială şi protecţia mediului nr.6/93/2020, 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/ 89/2020;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), lit.d), art. 129 alin.(14) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

  

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă organizarea unei Tombole pentru plata integrală a impozitelor și 
taxelor locale datorate bugetului general al comunei Gălăuțaș până la data de 30.06.2020. 

 (2) Tombola va purta denumirea de  ”Tombola bunului platnic”. 

 
Art.2. Se aprobă Regulamentul de participare la Tombola organizată de comuna 

Gălăuțaș, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
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Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Gălăuțaș, județul Harghita, prin aparatul de specialitate. 

 
Art.4.  Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin intermediul secretarului general al 

comunei, Prefectului Judeţului Harghita, Primarului comunei Gălăuțaș, Compartimentului 
Contabilitate, Compartimentului Impozite si Taxe, Urbanism şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică, în condițiile legii. 

 
 
                                    Gălăuțaș, la  25 mai 2020 
 

 

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

  ………………………                           ………………………     
       Petru MORAR                                            Monica-Camelia MORAR 
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Anexa nr.1 la HCL nr. 37/2020 
 

Regulament privind aprobarea organizării unei tombole pentru plata integrală a 
impozitelor și taxelor locale 

 ”Tombola bunului platnic” 

 

Premiul tombolei este un TV Ultra Smart Philips, cu diagonala de 126 cm, cu 

valoare de piață de 1.800 lei. 
 
Condiţii de participare: 
La această campanie vor participa toate persoanele fizice și juridice care în perioada 

01 ianuarie 2020 - 30 iunie 2020 și-au plătit sau își vor plăti toate Impozitele și taxele locale 
datorate către bugetul general al comunei Gălăuțaș, pentru anul 2020. 

La această promoție pot participa toate persoanele fizice, juridice şi fizice autorizate 
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

1. Au vârsta minimă de 18 ani împliniți la data de începere a promoției, adică până la 
data 01.01.2020 - pentru persoanele fizice; 

2. Plătesc în perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2020, Impozitele și taxele locale datorate 
bugetului general al comunei Gălăuțaș pentru anul 2020 la casieria instituției sau prin 
virament bancar; 

3. Fiecare persoană participă o singură dată la tragerea la sorți. 
4. Aleșii Locali și angajații Primăriei comunei Gălăuțaș nu au dreptul să participe la 

tombolă. 
5. Extragerea va avea loc în data de 03.07.2020 prin intermediul programului informatic 

: random.org 
6. Se va extrage un câștigător și două rezerve. 
7. Câștigătorul va avea la dispoziție 5 zile lucrătoare să se prezinte pentru revendicarea 

premiului, în caz contrar premiul se va acorda următoarei persoane extrase. 
 

 
                                    Gălăuțaș, la  25 mai 2020 
 

 

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

  ………………………                           ………………………     
       Petru MORAR                                            Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 


