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PROCES-VERBAL 
 

 Incheiat, azi 10 februarie 2022, cu ocazia ședinţei ordinare a Consiliului Local al 
comunei Gălăuţaş. 
 Ședința a fost convocată de către primarul comunei Gălăuțaș prin Dispoziția 
Primarului nr. 85 din  03.02.2022 

La sedință participă un numar de 11 consilieri din 11, invitat dl Mezei Paul-sef 

serviciu S.P.A.A.C. al comunei Gălăuțaș 

 Sedința este legal constituită și se declară deschisă.  
D-nul consilier Urzică Ilie-Vasile este președinte de ședință pe o perioadă de trei luni 

începând cu luna februarie 2022. 

 Dl primar prezintă proiectul ordinii de zi și face mențiunea că acesta a fost adus la 
cunoștință publică prin afișare .  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinară a Consiliului Local al comunei 
Gălăuțaș, din data de  31 ianuarie  2022;  
          Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei 

Gălăuțaș; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 

2022 și estimările pe anii 2023-2025; 

          Inițiator: Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș; 
3. Diverse. 

 

Primarul comunei Gălăuțaș solicită retragerea de pe ordinea de zi a Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 2022 și estimările 
pe anii 2023-2025 pe motivul că nu s-au primit sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei și repartizarea pe 
trimestre a a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2022 și repartizarea pe 
trimestre a cotei de 14% din impozitul pe venit pe anul 2022, de la Direcția Generală a 
Finanțelor Publice Harghita, astfel că bugetul nu poate fi aprobat fără aceste sume.  

Dna secretar general Morar Monica –Camelia aduce la cunostinta consiliului local 

adresa Instituției Prefectului -judetul Harghita nr. 2271/SL/09.02.2022 cu privire la buget.  

     Se solicită  suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre :              
          1.Proiect de hotărâre privind modificarea volumului de masa lemnoasă ce se va 
recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei Gălăuțaș, administrat 
de Ocolul Silvic Brosteni, modil de valorificare și destinatia acestuia; 

 Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș. 
              2. Proiect de hotărâre privind scăderea volumului de masa lemnoasă de 32 mc din 
evidențele tehnico-operative și repornire partizi curățiri cu material lemnos în pădure; 

 Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș. 
           3. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de inchiriere nr. 1740/04.05.2018 
încheiat între comuna Gălăuțaș și d-na Ilisan Livia.  

  Initiator Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș. 
  Se supune la vot retragerea de pe ordinea de zi a proeictului de hotărâre privind 

aprobarea bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-

2025 și se votează cu unanimitate de voturi, 11 voturi ”pentru”.  
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Se supune votului suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre de mai sus si 
se votează cu unanimitate de voturi, 11 voturi ”pentru”.  

Se supune votului proiectul ordinii de zi astfel cum a fost modificat si se votează cu 
unaimitate de voturi, 11 voturi pentru. 

  Ordinea de zi fiind votată se trece la prezentarea materialelor.  
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinară a Consiliului Local al comunei 

Gălăuțaș, din data de  31 ianuarie 2022;  
    Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei Gălăuțaș; 

 Secretarul general al comunei pune la dispoziția consilierilor locali procesul verbal al 

ședinței ordinară  a Consiliul local al comunei Gălăuțaș, din data de  31 ianuarie 2022, spre 

consultare și aprobare. 
Discuții : nu sunt. 

Consilierii locali aprobă procesul verbal al ședinței ordinară a Consiliul local al 

comunei Gălăuțaș din data de 31 ianuarie 2022, fără obiecțiuni, cu 11 voturi pentru. 
        1.Proiect de hotărâre privind modificarea volumului de masa lemnoasă ce se va recolta 
în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei Gălăuțaș, administrat de 

Ocolul Silvic Brosteni, modul de valorificare și destinatia acestuia; 
 Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș. 

       Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de specialitate 
al compartimentului de resort. 

Discuţii:   nu sunt. 

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se 
supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr. 17/2022  privind 
modificarea volumului de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 2022 din fondul 
forestier proprietate publică a comunei Gălăuțaș, administrat de Ocolul Silvic Brosteni, 
modul de valorificare și destinatia acestuia. 

3.Proiect de hotărâre privind scăderea volumului de masa lemnoasă de 32 mc din 
evidențele tehnico-operative și reprimire partizi curățiri cu material lemnos în pădure; 

 Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș 

Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort. 

Discuţii: dl consilier Isan Alexandru-cer părerea specialistului, dlui Țăran Marius,  
cum se explică.  

Dl consilier Țăran Marius- sunt lucrări de îngrijire, curățiri în arborete, Codul Silvic te 
obligă să faci lucrările. Se ajunge la costuri foarte mari ( practic sunt ca niște pari de vie), 

costul este foarte mare pentru a fi scos în rampă.  Cel puțin la Ocolul Silvic Toplița ajunge 
undeva la 300 de lei și nu merită. Lemnul rezultat rămâne în pădure, se reprimește partida . 

Lucrarea tehnică se face efectiv. 

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se 
supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr. 18/2022 privind scăderea 
volumului de masa lemnoasă de 32 mc din evidențele tehnico-operative și reprimire 
partizi curățiri cu material lemnos în pădure. 

  
4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de inchiriere nr. 1740/04.05.2018 

încheiat între comuna Gălăuțaș și d-na Ilisan Livia.  
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  Initiator Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș. 
Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort. 

Discuţii: nu sunt. 
Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se 

supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr. 19/2022 privind încetarea 
contractului de inchiriere nr. 1740/04.05.2018 încheiat între comuna Gălăuțaș și d-na 
Ilisan Livia.  

  
        5.Diverse:  

La sedință participă și șeful serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare al 
comunei Gălăuțaș.  

Dl consilier Țăran Marius –  având în vedere că am înființat acest serviciu, am vrea să 
stabilim un mod de lucru operativ, că începând cu data de 1 februarie 2022 a inceput 

activitatea acest serviciu. Să stie populatia că până la data de 1 februarie 2022 apa se plateste 
la vechiul operator si de la 1 februarie 2022 apa si canalizarea se plăteste la serviciu.  

Trebuie dusă o muncă de comunicare, oamenii sa fie informati. 

Dl Paul Mezei- aveti dreptate, noi am inceput citirea apometrelor inainte de 1 febuarie 

2022 și suntem in deficit de personal, li s-a spus că vor trece spre un nou operator de la 1 
februarie 2022. Nu mă asteptam să fie reactia asa pe facebook, s-a iscat acea discutie din 

nimic, dna a fost informata care a fost pretul.  

Dl consilier Țăran Marius-s-a iscat o diScutie in spatiul public pe facebook. Trebuie să 
comunicăm, să informam. 

Dl Paul Mezei-cu toate persoanele care am comunicat au inteles. Vom merge sa incheiem 

si contractele pana la sfarsitul lunii. 

Dl consilier Urzică Ilie-Vasile-dacă începeți să cititi contoarele să îi informati si despre 
faptul că de la 1 februarie 2022 intra noul operator, adica serviciul și preturile aprobate.  

Dl viceprimar Taran Ioan-dna era bine informata că m-a sunat săptămâna trecută ca are 
un boiler si de acolo dă si la animale apă, dar nu are apometru, apă nu plăteste, ca are numai 
canalizare. 

Dl consilier Rugină Dumitru- am discutat si eu cu cateva persoane care nu au contor si au 

zis ca nu plătesc. Daca uda gradina cum sa plăteasca canalizare? Nu erau informați cu pretul. 
Dl consilier Taran Doru- vreau sa intreb daca ati luat legatura cu Asociatia de proprietari , 

iarăsi am auzit că sunt foarte imprastiati si că nu stiu nimic, unde se varsa banii. Luati 

legatura cu asociatia, sa anuntati unde platesc oamenii si ce platesc. 

Dl Paul Mezei-am discutat cu dl Mezei de la Asociatie, am explicat ca facturarea va 

incepe in  luna martie 2022 și va fi pentru consumul pe luna februarie 2022 si că începând cu 
luna februarie 2022 platesc la serviciu. 

Dl consilier Isan Alexandru- acest lucru era si de datoria Asociatiei de Proprietari, in 

orice oras te duci consumurile sunt afisate de asociatie. Ar trebui sa se implice si asociatia, sa 

puna un afis ca incaseaza de la 1 februarie 2022 pentru serviciu si că până la 1 februarie 2022 

platesc la SC Gospodarie Orăseneasca SA Gheorgheni.  
Dl consilier Urzică Sorin-Marin-si ei ar trebui sa afiseze că de la data de ...pretul apei este 

de ... lei, pretul canalizării este de .... lei. Lumea nu este informata, sa se discute si cu 

asociatia., să puna un afis in fiecare bloc. 
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Dl consilier Isan Alexandru-revin la comunicare, mai ales ca probleme tehnice, la cine să 
apeleze in caz de avarie, ce se intampla daca este defectiune la apă, omul sa stie care sunt in 

acel contract obligatiil, sa intervina la canalizare, apă eu după cunostintele mele obligatia 

proprietarului este de la casa pana la primul cămin, de la camin este a serviciului. In cazul 
acesta ar trebui delimitat clar cine intervine. In legatura cu mopntarea apometrelor să fie 
făcută de serviciu, să fie verificate metrologic, sigilate. Sa le verificati pe cele existente si 

retelele să vedeti unde pun contorul ca sa nu mergeti pe pierderi.  

Dl primar Țăran Radu- am zis si eu ca in colonie exista retele paralele improvizate și că 

nu se plateste apa. Trebuie verificat si trebuie depistat cine nu plateste. Incheierea 

contractului cu Aosciatia trebuie  urgentată.  
Declarăm ședința închisă. 
Prezentul proces-verbal a fost semnat de preşedintele de şedinţă, la fel şi hotărârile 

adoptate. Secretarul  general al comunei a semnat de asemenea procesul verbal al şedinţei şi 
contrasemnat pentru legalitate hotărârile adoptate. 
 

Preşedinte de şedinţă,                  Secretar general, 
Ile-Vasile URZICĂ            Monica-Camelia MORAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobat cu 11___voturi pentru, _11__, împotrivă, __0___abțineri__0__, în ședința 

__extraordinară, convocata de indata_a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș din data de 

_____21.02.________2022. 

 

Prezentul proces- verbal a fost afişat public la data de ......22.02......2022. 

 

Secretar general, 
                                         Monica-Camelia MORAR 
 

 


