
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
                                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                              
                                          HOTĂRÂREA nr.   59  /2021 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat în 
cadrul Primăriei comunei Gălăuțaș   și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al 
comunei  Gălăuțaș, conform Legii 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în 

România 
 

             Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședință ordinară în data de  31 

august 2021 ; 

 

             Având în vedere:  

   - Referatul de aprobare al primarului comunei nr.7/91/2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a activității de voluntariat în cadrul Primăriei comunei Gălăuțaș, și al 
serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, conform Legii nr.78/2014 

privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;  
- Raportul de specialitate al compartimentului asistență socială nr. 7/92/2021; 

Luând în considerare :  

-prevederile Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu 

modificările și completările ulterioare; 
  -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.  8/114/2021, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, 
protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.8/106/2021, 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.  8/111 /2021 ;  

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; 

 In temeiul dispoziţiunilor art.129, alin. 1, alin. 2 lit d) alin. (7) lit.s), art.139 alin.(1) din OUG 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

         Art. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a activității de voluntariat în 
cadrul Primăriei comunei Gălăuțaș  și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș, conform Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în 
România, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

        Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Gălăuțaș, 
Primarului comunei Gălăuțaș, Prefectului județului Harghita, compartimentului asistență socială și se 
aduce la cunoștință publică, prin afișare la sediul Primăriei, respectiv pe pagina de internet aferentă 
www.primariagalautas.ro. 

 

                                            Gălăuţaş, la 31 august 2021 
Președinte de ședință,                  Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                       Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                             ………………………      
   Sorin-Marin URZICĂ            Monica-Camelia MORAR     

http://www.primariagalautas.ro/
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