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ANEXA 2 
 

Anunţ privind organizarea unei şedinţe publice 
 
     În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, vă aducem la cunoştinţă că în 
data de 7 octombrie 2022, ora 13,00, la sala de ședință a Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș, din comuna Gălăuțaș, sat Gălăuțaș nr. 5, județul Harghita, va 
avea loc şedinţa publică a CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ, cu 
următoarea ordine de zi: 
 

1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local al comunei 

Gălăuțaș nr. 43/2022 privind: aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor 

neeligibile „REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

DUMITRU GAFTON CORP A DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL 

HARGHITA” finanţat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local, I.3. Reabilitarea 

moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice din cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de  Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației 

           Iniţiator: Țăran Radu-primar  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apel  de proiecte de 

renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: 

PNRR/2022/C5/2/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de 

investiții ,,RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ LA 

BLOCURILE VECHI ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, 

ETAPA A II A”  

Iniţiator: Țăran Radu-primar  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de 

interventii, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de 

investiții  “Extindere rețea apă-canal, în comuna Gălăuțaș, județul Harghita”, 

aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții  “Anghel Saligny”, 

precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 

pentru realizarea obiectivului 

                                              Inițiator Țăran Radu-primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a 

devizului general pentru obiectivul de investiții ” Modernizare spațiu public zona 

blocuri vechi, în comuna Gălăuțaș, județul Harghita” aprobat pentru finanțare prin 

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

Inițiator Țăran Radu-Primar 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului suplimentar întocmit la protectia 

pădurilor, proprietatea publică a comunei Gălăuțaș, județul Harghita administrată de 



către Ocolul Silvic Broșteni, județul Suceava, pentru combaterea prin stropire a 

dăunătorului ”Hylobis abietis”: 

Inițiator Țăran Radu-Primar 

 
 

 
Funcţia şi numele conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, 

PRIMAR-Radu ȚĂRAN 
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Monica-Camelia MORAR 


