
ANEXA 1 

 

PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂUȚAȘ    

JUDEȚUL HARGHITA 

NR.    9/ 9  /04.01.2023 

     

 

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV 

 

 

     Astăzi, 4 ianuarie 2023, PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂUȚAȘ anunţă deschiderea 

procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act 
normativ:   Privind stabilirea prețului de pornire a licitaţiei de masă lemnoasă din 
partida nr. 1010. 

 

 Paragraf descriptiv – Ordinul 264/1999 al MAAP pentru aprobarea Normelor tehnice 

silvice privind gospodărirea vegetatiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier 
național; 

-Ordinul nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, 

modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Se propune : Stabilirea preţului de pornire a licitaţiei de masă lemnoasă, din vegetația 
din afara fondului forestier (pășuni împădurite cu consistența sub 0,4), proprietatea comunei 
Gălăuțaș, conform actului de punere în valoare comunicat de Ocolul Silvic Toplița. 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul de aprobare 

privind necesitatea adoptării actului normativ propus; textul complet al proiectului de 

hotărâre. 

    Documentaţia poate fi consultată: 
    • pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariagalautas.ro -MONITORUL OFICIAL. 

    • la sediul instituţiei COMUNA GĂLĂUȚAȘ, SAT GĂLĂUȚAȘ NR. 1, JUDETUL 
HARGHITA. 

    • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la 
REGISTRATURA instituţiei. 
 

     Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 

normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 

26.01.2023,  prin formularul online disponibil ca mesaj în format electronic pe adresa de e-

mail: galautas@hr.e-adm.ro; prin poştă, pe adresa Primăriei comunei Gălăuțaș, sat Gălăuțaș 
nr. 1, județul Harghita; la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa comuna Gălăuțaș, Sat 
Gălăuțaș nr. 1, judetul Harghita, între orele 9,00-14,00. 

     Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE NR.    / 2023 privind stabilirea prețului de pornire a licitaţiei de masă 
lemnoasă din partida nr. 1010. 

    Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de 

internet a instituţiei, la linkul MONITORUL OFICIAL/TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ. 
    Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 
    Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată 

public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o 
asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data 
26.11.2023.   

    Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: 
telefon: 0266345604, e-mail: galautas@hr.e-adm.ro, persoană de contact: Monica-Camelia 

MORAR. 

 

Responsabil cu societatea civilă 

http://www.primariagalautas.ro/


Secretar general 

Monica-Camelia MORAR 


