
 
 

PROCES-VERBAL 
 

 Încheiat, azi 31 Martie 2022, cu ocazia ședinţei ordinare a Consiliului Local 
al comunei Gălăuţaş. 
 Ședința a fost convocată de către primarul comunei Gălăuțaș prin Dispoziția 
Primarului nr. 115 din 24.03.2022 

La sedință participă un numar de 11 consilieri din 11, invitat doamna 
Nădășan Ileana- contabil și 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 extraordinară, convocată de îndată, 
a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, din data de  1 martie 2022;  
          Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al 
comunei Gălăuțaș; 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinară, convocată de îndată, 
a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, din data de  11 martie 2022;  
          Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al 
comunei Gălăuțaș; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general pe 
trimestrul IV al anului 2021;   
          Inițiator: Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș; 

4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul fiscal 2023; 

          Inițiator: Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș 
5. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 

Registrul Agricol pentru anul 2021 și stabilirea măsurilor pentru 
eficientizarea acestei activități; 
   Inițiator Țăran Radu-Primarul comunei Gălăuțaș; 

6. Proiect de hotărâre privind închirierea pajișților (fânețe) aflate în 
proprietatea privată a U.A.T.  Gălăuțaș, județul Harghita, prin procedura de 
atribuire directă; 
   Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș 

7. Diverse . 
 
Se supune votului proiectul ordinii de zi 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 extraordinară, convocată de 
îndată, a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, din data de  1 martie 
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  1 martie 2022, spre consultare și aprobare. 

Discuții : nu sunt. 
Consilierii locali aprobă procesul verbal al ședinței extraordinară, convocată 

de îndată a Consiliul local al comunei Gălăuțaș din data de 1 martie 2022, fără 
obiecțiuni, cu 11 voturi pentru. 

2.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinară, convocată de îndată, a 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, din data de  11 martie 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  11 martie 2022, spre consultare și aprobare. 

Discuții : nu sunt. 
Consilierii locali aprobă procesul verbal al ședinței extraordinară, convocată 

de îndată a Consiliul local al comunei Gălăuțaș din data de 11 martie 2022, fără 
obiecțiuni, cu 11 voturi pentru. 

 
3.. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general pe 
trimestrul IV al anului 2021;   

          Inițiator: Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș; 
       Se prezintă referatul de aprobare al primarului 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. 24/2022  
privind  aprobarea execuției bugetului general pe trimestrul IV al anului 
2021;   

 
4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul fiscal 2023; 

          Inițiator: Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș 
 
Se prezintă referatul de aprobare al primarului 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. 25/2022 privind privind indexarea impozitelor și taxelor 
locale pentru anul fiscal 2023; 
 
5.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 
Registrul Agricol pentru anul 2021 și stabilirea măsurilor pentru 
eficientizarea acestei activități; 
   Inițiator Țăran Radu-Primarul comunei Gălăuțaș; 

 
Se prezintă referatul de aprobare al primarului 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. 26/2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 
Registrul Agricol pentru anul 2021 și stabilirea măsurilor pentru 
eficientizarea acestei activități; 
 
6 Proiect de hotărâre privind închirierea pajișților (fânețe) aflate în 
proprietatea privată a U.A.T.  Gălăuțaș, județul Harghita, prin procedura de 
atribuire directă; 
   Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș 
 
Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de 

specialitate al compartimentului de resort. 
Discuţii: dl isan Alexandru- terenul din Poiană nu se putea pune aici? 
Dl viceprimar Taran Ioan-nu avem documente pe acesta, cu inregistrarea 

sistematica vom putea. 
Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, se supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, 
Hotărârea nr. 27/2022 privind închirierea pajișților (fânețe) aflate în 
proprietatea privată a U.A.T.  Gălăuțaș, județul Harghita, prin procedura 
de atribuire directă; 
 

        7.Diverse:  
 

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

Dl Mezei Paul – după prima lună vreau să vă prezint situația serviciului care nu 
este prea bună de loc. 

20.580 lei facturat din care : 
8974 către asociație, în total am încasat 12.147 lei, 60% din facturare, suma 

care nu ne ajunge nici pentru salarii, ca și consum avem undeva 18.000 lei+3 luni 
restante., că nu am avut venituri. 

Contribuțiile la salarii pe 2 luni trebuie achitate la ANAF- pentru eșalonarea la 6 
luni de zile, dar să vedem dacă acceptă sau nu. Plus avem cheltuieli lunare, 
analizele, abonamentele, contribuțiile la ANRSC, clor 180 lei (lunar)  , substanțele 
pentru tratarea etc, undeva 25.000 lei aproximativ,   în cazul în care nu plătim 
curentul.  

Dl primar Țăran Radu-: Cât s-a extras?Ce pierderi sunt? 
500-1000 mc pierderi. 
Dl primar Țăran Radu- Nu sunt pierderi, sunt consumuri neînregistrate. Am mai 

discutat . ieșiți în teren ; vin cetățeni care vin și zic că nu plătesc toți apă care 
sunt racordați. 

Dl viceprimar Taran Ioan- la  extinderea de apă și canal, să facem debilmetre 
pe sectoare    pentru a vedea unde sunt pierderile, pe ce sectoare 

Dl consilier Ișan Alexandru- așa se poate verifica unde este pierderea  
 Mai există o soluție : să se acorde o reducere, subvenționare, având serviciul 

se poate subvenționa apa și canalizarea. 
Dl consilier Țăran Marius- am o propunere ; pentru  serviciul de alimentare cu 

apă și de canalizare să propuneți tarife și pentru alte servicii. 
Programul de încasare să fie și după-amiază. La două zile să fie și după-amiază. 



Dl consilier Țăran Doru- cu cititul apometrelor , cum se face în contract se 
spune că se vine să citească . 

Dl mezei Paul-mergem și la citire , vom regulariza la 3 luni, acceptăm si 
autocitirea. 

Dl consilier Ișan Alexandru-trebuie să aibă așaa autoritateserviciul ca și 
Electrica ; nu plătești, te las fără serviciu. 

Dl consilier Urzică Sorin  -sunt probleme mai vechi, de aici apar problemele. 
Dl consilier Țăran Doru- nu are cine ieți pe teren și dna contabil poate ieți la 

încasat. 
Să luați în considerare că este afacerea mea și trebuie   să mă  lupt ca să o pun 

pe picioare. 
Dl consilier Țăran Doru- ce se aude cu retrocedarea pădurilor ? 
Dl primar Țăran Radu- pentru persoanele fizice nu se mai aude nimic. Pentru 

noi ca și comună am discutat la Toplița, să ne pună pe posesie pe amplasamentul 
vechi cu terenul cu vegetatie forestieră.  

Dl consilier Țăran Doru-  topografii mai vin? 
Dl Țăran Radu-Au depus la OCPI   iar ceva nu a fost în regulă și s-a retrimis 

pentru refacere. Dacă se acceptă se va afișa pentru a depune contestații. 
Dl consilier Urzică Ilie- Vasile- cu baza sportivă, am aflat că trebuie făcută 

cerere și lăsată la Primărie. 
      Dl primar Țăran Radu- da, cu cerere aprobată . 

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, 
Ilie-Vasile URZICĂ            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 
______27.04._______2022. 

 
Prezentul proces- verbal a fost afişat public la data de 

....................30.04...............2022. 
 

          Secretar general, 
                                         Monica-Camelia MORAR 

 


