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  HOTĂRÂREA 
nr.   84    din   14.12.2021 

privind implementarea proiectului „Dotarea spațiului exterior și interior la 
Grădinița cu program prelungit ”Prichindel” din comuna Gălăuțaș, județul 

Harghita” 

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

extraordinară, convocată de îndată, din data de 14 decembrie 2021; 

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. 70 din 3 decembrie 2012 
privind atribuirea denumirii pentru unitatea de învățământ fără personalitate 
juridică(structura arondată), respectiv pentru Grădinița cu program prelungit 
Gălăuțaș; 

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

calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 7/157/2021, 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. 7/158 /2021 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. 
8/ 141/2021, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie 
copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.8/125 /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. 8/136/2021  

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 spațiului exterior și interior la Grădinița cu program 
prelungit ”Prichindel” din comuna Gălăuțaș, județul Harghita”,  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 spațiului exterior și 
interior la Grădinița cu program prelungit ”Prichindel” din comuna Gălăuțaș, 
județul Harghita”,  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:  
 
Prezent Proiect propune dotarea spațiului exterior și interior al Grădiniței cu 

program prelungit ”Prichindel” din comuna Gălăuțaș cu pătuțuri pentru copii de 
grădiniță, cu saltele incluse, rabatabile -25 buc., măsuțe și scăunele- 25 buc. precum 
și dulapuri de depozitare, dar și jucării tematice la interior și amenajarea spațiului 
exterior pe o suprafață de 10 mp. 

Necesitatea și oportunitatea investiției ” Dotarea spațiului exterior și interior 

la Grădinița cu program prelungit ”Prichindel” din comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita” : nevoia de a dota Grădinița cu program prelungit ”Prichindel” din comuna 

Gălăuțaș, județul Harghita derivă din necesitatea asigurării unui spațiu adecvat și 
practic în ceea ce privește utilizarea spațiului exterior în procesul educativ precum și 
creșterea gradului de siguranță al preșcolarilor, ceea ce duce la îmbunătățirea 
procesului instructiv-educativ. Totodată nivelul degradării actualelor dotări din interior  
ne determină să acționăm în cel mai scurt timp în vederea remedierii deficiențelor. 



Acest proiect va contribui la:  
- creșterea, calitatea procesului educativ  într-un spaţiu sănătos, sigur, plăcut 

şi modernizat,  
-va creşte considerabil gradul de siguranţă a copiilor în timpul utilizării 

aparatelor de joacă;  
-va permite desfăşurarea activităţilor de tip out-door pentru un număr mare de 

copii; 
-va produce mulţumire în rândul părinţilor, cetăţeni ai comunei Gălăuțaș, dar și 

ai  locuitorilor comunelor învecinate, deoarece va crește gradul de atractivitate privind 
procesul educativ pentru Grădinița cu program prelungit ”Prichindel” din comuna 
Gălăuțaș;  

-dezvoltarea si educarea motricității în scopul însușirii deprinderilor motrice și 
a perfecționării priceperilor motrice, la formarea și stimularea activității intelectuale 
(gândire, imaginație, judecată, atenție,  memorie, spirit de observație), a proceselor 
afective (emoții, sentimente, interese, motivații, simpatii, bucurie, respect, sentimentul 
de dreptate, simțul responsabilității) și a capacității de școlarizare (colaborare, 
conlucrare, întrajutorare, la formarea și dezvoltarea calităților morale ( hotărâre, 
dârzenie, cinste, sinceritate, perseverență, formarea unor deprinderi și calități 
necesare în activitatea socială (punctualitate, disciplină, tenacitate, coordonare, 
rezistență, forță), 

- gradul de confort și implicit de odihnă a preșcolarilor care frecventează 
cursurile la această unitate de învățământ. 

 
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 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 dezvoltarea infrastructurii școlare si oferirea de servicii educaționale calitativ 
superioare, creșterea gradului de siguranță al preșcolarilor. 

   
-(2) Caracteristicile tehnice ale Proiectului:  
Conform Memoriului justificativ- ” Dotarea spațiului exterior și interior la 

Grădinița cu program prelungit ”Prichindel” din comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita” ,  anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din 
aceasta. 

 
Total general: 15.883,65 EUR, inclusiv TVA (4,9493 lei- cursul de schimb 

al Băncii Centrale Europene din data de 6 decembrie 2021, data întocmirii 
memoriului justificativ) 

din care: Valoarea eligibilă : 13.347,61 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  14 decembrie 2021 

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