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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 29 august 2022, ora 14,00, 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. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinară a Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș, din data de  29 iulie  2022;  
          Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al 
comunei Gălăuțaș; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de 
salubrizare al comunei Gălăuțaș, a Caietului de sarcini și delegarea gestiunii 
serviciului de salubrizare în comuna Gălăuțaș; 
                      Inițiator: Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș; 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea delegării prin concesiune a 
Serviciului de Iluminat Public al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, a 
studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de 
Iluminat al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, a Regulamentului de 
organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de 
sarcini, a documentației de atribuire prin procedura simplificată 
   Inițiator: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 13/2021 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a 
comunei Gălăuțaș, județul Harghita 

   Inițiator Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș; 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de negociere pentru partizile 

de masă lemnoasă nr. 6527 și nr. 6528 
   Inițiator Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș; 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire a licitației de masă 
lemnoasă din partida nr. 10486; 

   Inițiator Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș; 
7. Raport privind activitatea desfăsurată de asistenții personali ai persoanelor 

cu handicap grav în semestrul I al anului 2022; 
   Raportor: Bayko Dalina-Anca-Referent de specialitate 
8. Diverse. 

 
Funcţia şi numele conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, 

PRIMAR-Radu ȚĂRAN 
 

Secretar general al COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 
Monica-Camelia MORAR 


