
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

PRIMARUL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                            

  D I S P O Z I Ţ I A NR.  425  / 2022 
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Gălăuţaş 

 

Primarul localităţii Gălăuţaş,judeţul Harghita; 

 

   Având în vedere:  

-Raportul de specialitate nr. 19/ 164 /20.12.2022 privind necesitatea emiterii unei dispoziții 

pentru convocarea în ședință ordinară a Consiliului local al comunei Gălăuțaș;  

- Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de dispoziții ale autorității executive, aprobat prin Dispoziția primarului comunei 

Gălăuțaș nr. 98/2020; 

  Prevederile art. 133 alin. (1), art 134 alin (1) lit. a) , alin. (3) lit a), alin. (5) , art. 135, art 155 

alin (1) lit b), art 196 alin (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit b), art. 197 alin (1), art. 198 și art. 199 din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019- Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

D I S P U N E:  
 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Gălăuţaş, în ziua de 27 

decembrie 2022, ora 15,00, la sala de ședință a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, din 

comuna Gălăuțaș, sat Gălăuțaș nr. 5, cu PROIECTUL ORDINII DE ZI  prevăzut în anexa la 

prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

 

Art.2. (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la Sediul Primăriei 

comunei Gălăuțaș, birou Secretar general al comunei Gălăuțaș, fiind puse la dispoziție pe suport de 

hârtie, sau vor fi trimise, în termen, prin mijloace electronice, pe adresa de e-mail a fiecărui consilier, 

potrivit opțiunii acestora. 

  (2) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Gălăuțaș, în baza competențelor acestora, conform anexei menționate 

la art. 1. 

  (3) Membrii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș sunt invițați să formuleze și să 

depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

  

Art. 3. Prezenta se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut 

de lege. 

 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al 

localităţii. 

 

Art.5.  Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică Instituţiei 

Prefectului Judeţului Harghita, primarului și viceprimarului comunei Gălăuțaș și secretarului general 

al localității. 

  Gălăuțaș,  la 20 decembrie 2022 

 

Primarul comunei Gălăuțaș                                                  Contrasemnează pentru legalitate,  

    Secretarul general al comunei 

    ………………………      

            Radu ȚĂRAN         ………………………  

       Monica-Camelia MORAR 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

PRIMARUL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                            

Anexă la Dispoziția nr.  425/20.12.2022 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  

 

a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș din data de  

27 decembrie 2022, ora 15,00 

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinară a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, din 

data de  28 noiembrie 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 12 decembrie 2022; 

   Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei Gălăuțaș; 

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinară a Consiliului Local al comunei 

Gălăuțaș, convocată de îndată, din data de 21 decembrie 2022; 

                           Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei Gălăuțaș; 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia de evaluare a  

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Gălăuțaș pe anul 

2022; 

   Inițiator Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare în comuna Gălăuțaș, județul Harghita 

   Inițiator: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 74 

din 27 octombrie 2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale, pe anul 2023;  

   Inițiator Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș; 

7. Diverse. 

 

Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Gălăuțaș nominalizate în 

vederea dezbaterii și întocmirii avizelor asupra proiectelor de hotărâri sunt:  

 

a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii și comerț-

Comisia nr. 1- asupra Proiectelor de hotărâre înscrise la pct.5-6;   

b) Comisia pentru învățământ, sănătate, familie, protecție copii, tineret și sport, protecție 

socială, protecția mediului-Comisia nr. 2 – asupra Proiectelor de hotărâre înscrise la pct.5-6; 

c)   Comisia pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și 

liniștii publice, drepturile cetățenilor-Comisia nr. 3 –asupra Proiectelor de hotărâre înscrise la pct. 

4-6; 

 

                                    Gălăuțaș, la  20 decembrie 2022 

 

Primarul comunei Gălăuțaș                                                Redactat/Contrasemnează pentru legalitate,  

        Secretarul general al comunei 

    ………………………      

             Radu ȚĂRAN            ……………………… 

             Monica-Camelia MORAR 


