
  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

Codul de înregistrare fiscală: 4367981 

                                                                                      
 

HOTĂRÂREA 
nr.  61  din 10 septembrie 2020 

prvind implementarea proiectului „DOTAREA BAZEI DE AGREMENT DIN COMUNA 
GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA CU UN CORT PROFESIONAL DE EVENIMENTE” 

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

data de 10 septembrie 2020; 

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 dinLegea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) 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;  

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

calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 5/121/ 2020, 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. 5/122/2020, 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. 6/161//2020, 
comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, 
protecţie socială şi protecţia mediului nr.6/160/2020, 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. 6/159/2020;  

d) Ghidul solicitantului Grupul de Acțiune Locală (GAL) Prietenia-Mureș Harghita, 
Măsura M2-6B-”Organizarea de evenimente-Ruralul atractiv”, 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 Bazei de agrement a comunei Gălăuțaș, județul Harghita cu un cort 
profesional de evenimente”, întomcit de compartimentul Achiziții publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș; 

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 Bazei de agrement a 
comunei Gălăuțaș, județul Harghita cu un cort profesional de evenimente”,  prin 
FEADR în cadrul PNDR 2014-2020, Grupul de Acțiune Locală (G.A.L.) Prietenia Mureș-
Harghita, măsura M2-6B-”Organizarea de evenimente-Ruralul atractiv”, având durata 
de execuție de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare,  denumit în continuare 
Proiectul. 

Art. 2. – Necesitatea și oportunitatea investiției:  
Prezent Proiect propune dotarea Bazei de agrement a comunei Gălăuțaș, județul 

Harghita, cu un cort profesional de evenimente. 
Necesitatea și oportunitatea invesției ” Dotarea Bazei de agrement a comunei 

Gălăuțaș, județul Harghita cu un cort profesional de evenimente” constă în nevoia de 
a dota Baza de agrement a comunei Gălăuțaș, județul Harghita cu un cort profesional de 
evenimente în vederea asigurării unui spațiu adecvat și ferit de intemperii climatice pentru 
evenimente socio-culturale desfășurate pe toată perioada anului.   

Acest proiect va ajuta la dezvoltarea rurală, respectiv va ajuta la obținerea unei 
dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei comunității rurale, pentru că va crește calitatea 
serviciilor de bază din comuna Gălăuțaș, promovarea tradițiilor și evenimentelor locale 
culturale, desfășurarea activităților social-culturale într-un cadru adecvat și promovarea 
patrimoniului natural. 

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. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile 
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta 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 Populațiai și Locuințelor din 2011, întrucât are ca obiectiv activitatea 
socio-culturală a comunității.  

-(2) Caracteristicile tehnice ale Proiectului:  
Conform Memoriului justificativ- ”Dotarea Bazei de agrement a comunei 

Gălăuțaș, județul Harghita cu un cort profesional de evenimente” , principalele 
caracteristici sunt:  

 
Descrierea funcțională și tehnologică:  
Cort profesional de evenimente de dimensiune 8m/20 m;  
Înălțime cort: între 2,5 m și 3 m; 



Înălțime vârf: 4 m; 
Structura: Țevi din oțel zincat cu diametru  de 50 mm și grosime 1,6 mm, iar 

conectorii cu diametrul 54 mm și gorsime 1,7 mm; 
Prelata: PVC 550g/mp –material impermeabil și ignifugat, rezistent la vânt, 

intemperii și UV; 
Sisteme de siguranță:      -Sistem de ridigizare la bază; 
    -Sistem de contravântuire la acoperiș; 
    -Sistem de contravântuire lateral; 
    -Sistem de montare a pereților laterali individuali din 2 m 

în 2 m; 
 
Total general:  4976,97 EUR, inclusiv TVA (4,8423 lei- cursul de schimb al 

Băncii Centrale Europene din data de 2 septembrie 2020, data întocmirii memoriului 
justificativ) 

din care: Valoarea eligibilă : 4976,97 EUR, inclusiv 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. - Activitățile social-culturale desfășurate în ultimii 3 ani, anteriori anului 

2020, sunt detaliate în Anexa nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

.comunei Gălăuțaș, județul Harghita. 
  Art. 9. - 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 10 septembrie 2020  

Președinte de ședință,                 Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,            Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                        ………………………     
      Dumitru RUGINĂ                         Monica-Camelia MORAR 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 1 la  HCL nr. 61 /10.09.2020 

 

 

ACTIVITĂȚILE SOCIAL-CULTURALE DESFĂȘURATE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

1. ANUL 2019 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii 
socio-culturale 

Obiective urmărite 

1 Ziua Comunei 

“Gălăuţaşul în 
sărbătoare”- 

 14-15 august  

Promovarea comunei, a produselor tradiţionale; Întâlnirea 
fiilor satului românesc, a personalităţilor; Organizarea de 
activități sportive și recreative pentru locuitorii comunei 
Gălăuțaș (pe toate categoriile de vârstă). 
Serbare câmpenească destinată promovării localității. 

2 Sărbătorirea Zilei 
Naționale a României- 
1 Decembrie                    

Omagierea ”Zilei naționale a României”, depunere de 

coroane la monumentele istorice din localitate ; activități 
culturale și artistice ; 

Organizarea de parade militare ; 

3 Sarbatorirea Pomului 

de Crăciun şi a 
Revelionului 

Oferirea de pachete cu dulciuri, fructe, copiilor din comuna 

Gălăuţaş cu vârsta între 0-14 ani; 

Organizarea unui târg cu produse realizate de copiii de la 

școlile din localitate pentru promovarea tradițiilor și 
obiceiurilor locale. 

Realizarea unui foc de artificii; 

4 Târgul Crescătorilor 
de Animale-

septembrie  

Expoziție de animale; implicarea Asociațiilor de crescători 
de animale din comună; promovarea comunei, a crescătorilor 
de animale, schimb de experienţă între participanții la târg, 
atragere asociații, comercianți, meșteșugari, societăți 
comerciale de profil, instituții abilitate, asiguratori, case de 

economii, unități bancare în vederea prezentării ofertelor 
specifice crescătorilor de animale . 
Organizarea unui spectacol artistic de către ansamblul local 
pentru promovarea tradițiilor și a portului popular. 

5 Ziua Persoanelor 

Vârstnice- 

1 octombrie  

Sărbătorirea zilei persoanelor vârstnice din  localitate, 
întâlnirea fiilor satului, a personalităţilor; activităţi artistice 
si cultural. 

Promovarea identității satului românesc. 
6 Ziua Copilului  

1 iunie  

Sărbătorirea zilei copilului, activități artistice si culturale, 
concursuri tematice. 

7 Ziua Internațională a 
femeii-8 Martie 

Spectacol artistic dedicat Zilei Internaționale a femeii. 
Organizarea unui spectacol artistic de către ansamblul local 
pentru promovarea tradițiilor și a portului popular. 
Organizarea unui târg cu produse realizate de copiii de la 

școlile din localitate pentru promovarea tradițiilor și 
obiceiurilor locale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ANUL 2018 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii 
socio-culturale 

Obiective urmărite 

1 Ziua Comunei 

“Gălăuţaşul în 
sărbătoare”- 

 14-15 august  

Promovarea comunei, a produselor tradiţionale; Întâlnirea 
fiilor satului românesc, a personalităţilor; Organizarea de 
activități sportive și recreative pentru locuitorii comunei 
Gălăuțaș (pe toate categoriile de vârstă). 
Serbare câmpenească destinată promovării localității. 

2 Sărbătorirea Zilei 
Naționale a României- 
1 Decembrie                    

Omagierea ”Zilei naționale a României”, depunere de 

coroane la monumentele istorice din localitate ; activități 
culturale și artistice ; 

Organizarea de parade militare ; 

3 Sarbatorirea Pomului 

de Crăciun şi a 
Revelionului 

Oferirea de pachete cu dulciuri, fructe, copiilor din comuna 

Gălăuţaş cu vârsta între 0-14 ani; 

Organizarea unui târg cu produse realizate de copiii de la 

școlile din localitate pentru promovarea tradițiilor și 
obiceiurilor locale. 

Realizarea unui foc de artificii; 

4 Târgul Crescătorilor 
de Animale-

septembrie  

Expoziție de animale; implicarea Asociațiilor de crescători 
de animale din comună; promovarea comunei, a crescătorilor 
de animale, schimb de experienţă între participanții la târg, 
atragere asociații, comercianți, meșteșugari, societăți 
comerciale de profil, instituții abilitate, asiguratori, case de 

economii, unități bancare în vederea prezentării ofertelor 
specific crescătorilor de animale . 
Organizarea unui spectacol artistic de către ansamblul local 
pentru promovarea tradițiilor și a portului popular. 

5 Ziua Persoanelor 

Vârstnice- 

1 octombrie  

Sărbătorirea zilei persoanelor vârstnice din  localitate, 
întânirea fiilor satului, a personalităţilor; activităţi artistice si 
culturale. 

Promovarea identității satului românesc. 
6 Ziua Copilului  

1 iunie  

Sărbătorirea zilei copilului, activități artistice si culturale, 
concursuri tematice. 

7 Ziua Internațională a 
femeii-8 Martie 

Spectacol artistic dedicat Zilei Internaționale a femeii. 
Organizarea unui spectacol artistic de către ansamblul local 
pentru promovarea tradițiilor și a portului popular. 
Organizarea unui târg cu produse realizate de copiii de la 

școlile din localitate pentru promovarea tradițiilor și 
obiceiurilor locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ANUL 2017 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii 
socio-culturale 

Obiective urmărite 

1 Ziua Comunei 

“Gălăuţaşul în 
sărbătoare”- 

 14-15 august  

Promovarea comunei, a produselor tradiţionale; Întâlnirea 
fiilor satului românesc, a personalităţilor; Organizarea de 
activități sportive și recreative pentru locuitorii comunei 
Gălăuțaș (pe toate categoriile de vârstă). 
Serbare câmpenească destinată promovării localității. 

2 Sărbătorirea Zilei 
Naționale a României- 
1 Decembrie                    

Omagierea ”Zilei naționale a României”, depunere de coroane 

la monumentele istorice din localitate ; activități culturale și 
artistice ; 

Organizarea de parade militare ; 

3 Sarbatorirea Pomului 

de Crăciun şi a 
Revelionului 

Oferirea de pachete cu dulciuri, fructe, copiilor din comuna 

Gălăuţaş cu vârsta între 0-14 ani; 

Organizarea unui târg cu produse realizate de copiii de la 

școlile din localitate pentru promovarea tradițiilor și 
obiceiurilor locale. 

Realizarea unui foc de artificii; 

4 Târgul Crescătorilor 
de Animale-

septembrie  

Expoziție de animale; implicarea Asociatiilor de crescători de 
animale din comună; promovarea comunei, a crescătorilor de 
animale, schimb de experienţă între participanții la târg, 
atragere asociații, comercianți, meșteșugari, societăți 
comerciale de profil, instituții abilitate, asiguratori, case de 

economii, unități bancare în vederea prezentării ofertelor 
specifice crescătorilor de animale . 
Organizarea unui spectacol artistic de către ansamblul local 
pentru promovarea tradițiilor și a portului popular. 

5 Ziua Persoanelor 

Vârstnice- 

1 octombrie  

Sărbătorirea zilei persoanelor vârstnice din  localitate, 
întânirea fiilor satului, a personalităţilor; activităţi artistice si 
culturale. 

Promovarea identității satului românesc. 
6 Ziua Copilului  

1 iunie  

Sărbătorirea zilei copilului, activități artistice si culturale, 
concursuri tematice. 

7 Ziua Internațională a 
femeii-8 Martie 

Spectacol artistic dedicate Zilei Internaționale a femeii. 
Organizarea unui spectacol artistic de către ansamblul local 
pentru promovarea tradițiilor și a portului popular. 
Organizarea unui târg cu produse realizate de copiii de la 

școlile din localitate pentru promovarea tradițiilor și 
obiceiurilor locale. 

 

 
Gălăuțaș, la 10 septembrie 2020  

 

Președinte de ședință,                 Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,            Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                        ………………………     
      Dumitru RUGINĂ                         Monica-Camelia MORAR 
 
 
 


	HOTĂRÂREA

