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PROCES-VERBAL 
 

 Incheiat, azi 29 septembrie 2022, cu ocazia ședinţei ordinare a Consiliului 
Local al comunei Gălăuţaş. 
 Ședința a fost convocată de către primarul comunei Gălăuțaș prin Dispoziția 
Primarului nr.  216  din  22.09.2022 

La sedință participă un numar de 11 consilieri din 11, dan referent Micu 
Claudia-MIrela-Compartiment Cultură-Căminul Cultural Gălăuțaș, si dna contabil 
Nădășan ileana-Consilier Compartiment Contabilitate. 
 Sedința este legal constituită și se declară deschisă.  

D-l consilier Marc Alexandru este președinte de ședință pe o perioadă de trei 
luni începând cu luna august 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 şedinței ordinară a Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș, din data de  29 august  2022;  
          Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al 
comunei Gălăuțaș; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinară a Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș, convocată de îndată, din data de 14 septembrie 2022; 
  Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei 
Gălăuțaș; 

3. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului general al comunei 
Gălăuțaș pe anul 2022; 
   Inițiator: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea volumului de masă lemnoasă ce se 
va recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei 
Gălăuțaș, administrat de Ocolul Silvic Broșteni, modul de valorificare și 
destinația acestuia    

   Inițiator Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș; 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire a licitației de masă 

lemnoasă din partizile nr. 6547,  nr. 6548 și a prețului de negociere pentru 
partida nr. 6543; 

   Inițiator Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș; 
6. Raport de activitate al Compartimentului Cultură-Căminul Cultural 

Gălăuțaș; 
Raportor Micu Claudia-Mirela-Referent; 

7. Diverse. 
Se supune votului proiectul ordinii de zi si se votează cu unanimitate de 

voturi, 11 voturi pentru. 
  Ordinea de zi fiind votată se trece la prezentarea materialelor.  
1. Aprobarea procesului verbal al şedinței ordinară a Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș, din data de  29 august  2022;  
          Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al 
comunei Gălăuțaș; 
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 Secretarul general al comunei pune la dispoziția consilierilor locali 
procesul verbal al ședinței ordinară a Consiliul local al comunei Gălăuțaș, din data 
de 29 august 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 29 august 2022, fără obiecțiuni, cu 11 voturi 
pentru. 

 
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinară a Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș, convocată de îndată, din data de 14 septembrie 2022. 
 Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei 
Gălăuțaș; 

   Secretarul general al comunei pune la dispoziția consilierilor locali 
procesul verbal al ședinței extraordinară, convocată de îndată a Consiliul local al 
comunei Gălăuțaș, din data de 14 septembrie 2022, spre consultare și aprobare. 

Discuții : nu sunt. 
Consilierii locali aprobă procesul verbal al ședinței extraordinară a Consiliul 

local al comunei Gălăuțaș, convocată de îndată, din data de 14 septembrie 2022, 
fără obiecțiuni, cu 11 voturi pentru. 

3. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului general al comunei 
Gălăuțaș pe anul 2022; 
   Inițiator: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

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

Discuţii: dl consilier Țăran Doru-la cod. 52.22—cap. 67.10.20-acțiuni cu 
caracter știintific, social-cultural, ce este? 

Dna Nădășan Ileana-Consilier compartiment contabilitate-s-a făcut ziua 
comunei, urmează ziua pensionarilor, pachete de crăciun- de aici se plătesc. 

Dl consilier Țăran Doru-nu văd caracterul științific 
Dna Nădășan Ileana-Consilier compartiment contabilitate: este și social-

cultural. 
Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 

specialitate, se supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr. 
60/2022  privind rectificarea bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 
2022. 

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea volumului de masă lemnoasă ce se 
va recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei 
Gălăuțaș, administrat de Ocolul Silvic Broșteni, modul de valorificare și destinația 
acestuia    
   Inițiator Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș; 
       Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de 
specialitate al compartimentului de resort. 

Discuţii: dl viceprimar Țăran Ioan-sper sa fie ultimul. 
Dnul consilier Isan Alexandru- avem cel putin 5 modificari de volum de masă 

lemnoasă, nu sunt doborâturi. 
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Dl consilier Țăran Marius- avem foarte mare volum de accidentale și doboraturi; 
produse principale putine.  

Dl primar Țăran Radu-tehnic vorbind, doborâturile fac parte din masa lemnoasă 
pe picior. 

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, se supune votului şi se votează cu 11 voturi” pentru”, Hotărârea nr. 
61/2022 privind  modificarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în 
anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei Gălăuțaș, 
administrat de Ocolul Silvic Broșteni, modul de valorificare și destinația 
acestuia    

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire a licitației de masă 
lemnoasă din partizile nr. 6547,  nr. 6548 și a prețului de negociere pentru 
partida nr. 6543; 

   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- aici chiar că am o retinere, de la Romsilva 
am scos rezultatul licitat pentru anul de productie 2022, unde judetul Suceava 
apare cu pret mediu de 647 lei. 

Dl viceprimar Țăran Ioan- a fost. 
Dl consilier Isan Alexandru- Daca s-a adjudecat cu 647 lei și noi mergem cu 170 

lei hai să fim serioși. Nu am găsit nicăieri pret de pornire mai mic de 250 de lei, de 
exemplu și la Sărmaș și alte localități din Harghita. La populație plusăm dacă se 
poate și la agenții economici mai mic. La altă localitate din tara, de exemplu 
Căiuț, pentru populație cel mai mare preț este de 100 de lei și la celelalte rărituri, 
igienă 80 de lei, prețul de referință făcut este in folosul populației. Ce m-a 
surprins o adresa de la Ocolul Silvic Beclean să se aprobe diminuarea de 30% a 
prețului . La noi nu am văzut asa ceva.  

Dl viceprimar Țăran Ioan-probabil că masa lemnoasă la populație este oferita 
de Ocolul Silvic. 

Dl primar Țăran Radu- răspunsul să-l dea Ocolul Silvic , noi nu putem, pretul de 
referinta este stabilit de RNP. 

Dl consilier Țăran Marius- Ocolul Silvic Toplita nu va putea da un pret de 
referinta decât daca avem un contract de administrare, masa lemnoasă de vinde 
de primărie.  

Dl consilier Rugină Dumitru-lemnul la populatie este foarte scump. 
Dl consilier Țăran Doru-am mai discutat în primăvară să trecem în 

administrarea ocolului silvic. 
Dl consilier Țăran Marius- dacă se face rentabilitatea poți face să obții un preț 

mai bun. 
Dl consilier Isan Alexandru-m-am uitat la lemne, cum puteti vinde la 350 de lei. 

Ce o să se intample cu lemnul de acolo, pe putregaiul acela nu-l dăm la populație.  
Dl primar Țăran Radu- și eu sper sa trecem de la 1 ianuarie. 
Dl Isan Alexandru: pentru partizile care se scot la licitatie propunem 200 de lei, 

partida 6547 și 6548. 
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Se propune votului si se votează cu 11 voturi pentru ca prețul de pornire a 
licitatie să fie de 200 lei pentru partizile  6547 și nr. 6548. 

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, se supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr. 
62/2022  privind stabilirea prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă din 
partizile nr. 6547,  nr. 6548 și a prețului de negociere pentru partida nr. 6543. 

6. Raport de activitate al Compartimentului Cultură-Căminul Cultural 
Gălăuțaș; 
Raportor Micu Claudia-Mirela-Referent; 

Dna Referent Micu Claudia prezintă Raportul de activitate al Compartimentului 
Cultură-Căminul Cultural Gălăuțaș pentru anul 2022. 

Discuții: 
Dl consilier Țăran Doru- în afară de grupa de copii pe care o aveți, la cei în 

vârstă, mai mari nu ați făcut un proiect să vă ocupați și cu aceștia. Activități 
culturale, soliști de muzică populară, bărbați, tineri să atrageți. 

Dna Micu Claudia-au fost, dar când au plecat la liceu nu au mai venit. I-am 
preluat pe cei mici, dar este dificil și cu părinții, vin la spectacol, dar la repetiții 
nu prea vin. 

Dl consilier Țăran Doru- să fie informați și părinții că trebuie să vină la repetiții 
și să fie conștienți că dacă încep ceva să meargă pană la capăt. Sunt bune și 
activitățile acestea joc la șură, etc, la activitățile culturale sunteți deficitară. 
Aveți activitate aici la primărie și una e sa vii să semnezi condica ; au fost cursuri, 
specializări pentru cultură, ați participat? 

Dna Micu Claudia- anul acesta nu am participat la cursuri, la proiecte ceea ce 
este clar este un deficit. 

Dl consilier Țăran Doru- programul de lucru începe la ora de... și se termină la 
ora de..., dă-mi și mie o justificare pentru programul de lucru, să ai o viziune pe 
un timp mai îndelungat, sa te gândești la mai multe acțiuni si sa atragi tineretul si 
nu numai, și persoanele vârstnice, exista obiceiuri care nu au fost scoase la 
lumina. Va rog o perspectivă privind activitatea culturala. 

Dl consilier Ișan Alexandru- eu apreciez activitatea din punctul de vedere al 
păstrării tradiției, dar activitatea culturală nu înseamnă numai atât. Avem cămin 
cultural, mă gândesc că ar trebui să atrageți alte activități culturale în acest 
cămin. Nu toată populația din Gălăuțaș are gustul către muzica populara ci si alte 
gusturi, trebuie promovate și alte evenimente: teatru, prezentare de carte, 
evenimente culturale, dar aceasta activitate trebuie sa fie in căminul cultural și in 
prezent acesta nu este folosit mai deloc. Exista grupuri culturale la care puteti 
apela și puteti castiga si bani prin vanzarea de bilete la aceste spectacole și sa 
aduceti bani la bugetul local. Trebuie pregatit, discutat si aveti posibilitatea ca in 
8 ore sa promovati, sa cautati, sa fie activitati culturale, nu numai de anumite zile 
stabilite, activitatea continua, pentru care eu va rog ca incepand cu anul 2023 sa 
prezentati un program pe anul 2023 și să promovati si altceva. Trebuie sa oferiti 
fiecarei categorii cate ceva. 
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Dl consilier Țăran Marius- luna august a fost simpozionul făcut de dna Blănaru 
Amalia- doctor in muzica, care este din Gălăuțaș. A fost primita la toate, am fost 
la Remetea, eu personal acolo am fost. Trebuie tinuta legatura.  

Dl consilier Marc Alexandru- aș propune un concert de colinde de Crăciun cu 
public. 

Dl primar Țăran Radu- trebuie tinuta legatura si cu scoala, să facă și ei.  
Dna Micu Claudia- multumesc de sfaturi, sprijin și sper sa mearga bine 

activitatile. 
7.Diverse. 
Dl consilier Urzică Sorin-Marin- in privinta sedintelor sa fie dupa ora 14,00. 
Dl primar Taran Radu- cand sunt urgente trebuie sa facem și mai repede. In 

general au fost după ora 15,00. 
Dl consilier Țăran Doru- pentru ședința de luna viitoare , solicit un raport de 

activitate al compartimentului achiziții publice. 
Dl consilier Urzică Ilie-Vasile- cu colonia care a ars s-a mai rezolvat ceva, se 

poate finaliza, ați găsit un sponsor? 
Am o propunere indemnizația de consilier pe o luna să o punem la bătaie și să o 

dăm acestora. 
Dl consilier Țăran Marius- eu am făcut acest lucru încă de la început, dacă 

trebuie mai renunț. 
Urzică Ilie-Vasile-pădurea de la Broșteni, când se face inspecția de fond aș vrea 

să mergem si noi. 
Dl viceprimar Țăran Ioan- când va fi vă anunțăm, să participați: dl Urzică Ilie 

Vasile și dl Țăran Marius. 
Urzică Ilie-Vasile-dacă peste șanțuri, când va fi posibilitatea, să puneți dale, s-

au lăsat. 
Dl primar Țăran Radu- vreau să vă spun că suntem în ”șanț” cu bugetul, am 

făcut și acțiunea cu curentul, vom ajunge la acțiunea de debranșare, până nu se 
rezolvă cu Electrica . Nu mai avem bani. Am făcut lobby la Consiliul Județean 
pentru bani, apar alte proiecte pentru modernizare blocuri, și clădiri publice. 
Sperăm să primim bani, nu știu ce mai putem face. Creșterile de prețuri la energie  
ne vor oferta pe fiecare in parte. Vrem să facem și să încercăm. 

Dl consilier Kovacs Iosif- propunere pentru Colonie. O investitie pentru 
contoare, sa se puna pe clădire separat. 

Dl primar Taran Radu-cum s-a făcut in colonie nu trebuia sa fie. Vor fi probleme 
sociale. Electrica nu preia, sa vina televiziunea, cei care nu plătesc la zi vor fi 
debransati. 

Dl consilier Rugina Dumitru- la moara nu se poate trimite un buldoexcavator că 
nu se mai poate circula, sunt numai santuri, nici cu caruta nu se poate merge.  

Dl viceprimar Țăran Ioan-acum nu se poate că numai a plouat. O sa mergem 
cum ne permite timpul. 

Dl primar Taran Radu-posibil că trebuie si pamant dus, o sa mergem sa vedem. 
Dl Isan Alexandru- a fost vorba de a participa la inspectii, am fost acum doua 

saptamani la Toplicioara. E vorba de suprafata care a fost masurata pentru 
proprietari , la care nu s-a gasit solutie dar de unde nici primaria nu a beneficiat 
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nici un ban. Am observat acolo si vreau sa particip cand va fi, am vazut cioate nu 
foarte vechi, au fost exploatate lemne. Am inteles că paza e la Ocolul Silvic 
Toplita, padurarul este unul Maca de la Ocolul Silvic, din 2008 nu s-a exploatat nici 
un lemn din zona respectiva, ce am vazut eu acolo de ce nu s-a pus in valoare de 
acolo. 

Dl Țăran Ioan-limita e pe langa drum.  
Dl consilier Isan Alexandru-cunosc limita, stiam că este un paltin cret batran si 

nu mai era acum. Terenul il cunosc, cam asta se intampla. 
Dl Primar taran Radu- parte din ce se întâmplă în sensul retrocedării pe vechiul 

amplasament ce vom primi a fost o tentativa de a măsura dar a plouat.; vom relua 
când vremea este buna ca aparatul nu merge. 

Dl Taran Marius- sa participam la inspectie. 
Dl consilier taran Doru-cu retrocedarile ce se mai aude? 
Dl primar Taran Radu-sub aspectul procedurilor ce s-a modificat, dacă este pe 

vechiul amplasament se poate da fara scoatere din domeniul public al statului. 
Dl consilier Țăran Marius-din domeniul public al statului se poate face trecerea 

doar prin hotarare de guvern pentru a fi pus la dispozitia proprietarilor validati. 
Se declară 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, 
Alexandru MARC            Monica-Camelia MORAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobat cu _11__voturi pentru, __11_, împotrivă, __0___abțineri__0__, în 

ședința ____ordinară__________a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș din data de 
________27.10._____2022. 

 
Prezentul proces- verbal a fost afişat public la data de 

..................28.10.................2022. 
 
 

Secretar general, 
                                   Monica-Camelia MORAR 


