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Nr. 16/26.11.2020 

 

MINUTA  

ședinței ședința ordinară din data de 26 noiembrie 2020, ora 15,00  

a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș 

 

 
 Din numărul total de 11 consilieri locali în funcție sunt prezenți la ședință 10  

consilieri locali din 11, ședința fiind legal constituită. 

 

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărări: 
  

1. Hotărârea nr. 66/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, se votează cu 11 voturi 
”pentru”, 

2. Hotărârea nr.67/2020 privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor 
locali din cadrul Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, se votează cu 11 voturi 
”pentru”,   

3. Hotărârea nr.68/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 

al comunei Gălăuțaș pentru constituirea Consiliului de Administrație al Școlii 
Gimnaziale ”Dumitru Gafton” din comuna Gălăuțaș; se votează cu 8 voturi 
”pentru”, dl consilier Țăran Marius și dl. consilier Ișan Alexandru se abțin, dna 
Tornea Ramona-Cristina-Maria nu votează 

4. Hotărârea nr.69/2020 privind îndreptarea unei erori materiale în preambulul 

Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.61 din 10 septembrie 2020 
privind implementarea proiectului ”Dotarea Bazei de agrement din comuna 
Gălăuțaș, județul Harghita, cu un cort profesional de evenimente”. se votează 
cu 11 voturi ”pentru”, 

5. Hotărârea nr.70/2020 privind scăderea volumului de masă lemnoasă de 11 mc 
din evidențele tehnico-operative și reprimirea partizilor de curățiri cu 
material lemnos în pădure; se votează cu 11 voturi ”pentru”, 

6. Hotărârea nr.71/2020 privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul 
2021, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din proprietatea 
publică/privată a comunei Gălăuțaș. se votează cu 11 voturi ”pentru” 

7. Hotărârea nr.72/2020 privind volumul de masă lemnoasă ce se va recolta în 
anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a comunei Gălăuțaș, 
administrat de Ocolul Silvic Broșteni, modul de valorificare și destinația 
acestuia; se votează cu 11 voturi ”pentru” 

8. Hotărârea nr.73/2020 privind stabilirea prețului de pornire a licitației de 
masă lemnoasă aflată în administrarea Ocolului Silvic Broșteni. se votează cu 
11 voturi ”pentru” 

9. Hotărârea nr.74/2020 privind aprobarea execuției bugetului general al 
comunei Gălăuțaș pe trimestrul III al anului 2020; se votează cu 11 voturi 
”pentru” 

10. Hotărârea nr.75/2020 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor 
aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 acordate elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Gălăuțaș; se votează 
cu 11 voturi ”pentru” 
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11. Hotărârea nr.76/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum 
și a taxelor speciale pe anul 2021. se votează cu 11 voturi ”pentru” 

12. Hotărârea nr.77/2020 privind radierea unor debite din evidențele fiscale. se 

votează cu 11 voturi ”pentru” 

13. Hotărârea nr.78/2020 privind rectificarea bugetului general al comunei 
Gălăuțaș pe anul 2020. se votează cu 11 voturi ”pentru” 

 

Ședința s-a încheiat la ora  16,30. 

 

In conformitate cu dispozițiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, minuta se va afișa la avizierul din holul 
primăriei și se va publica pe site-ul propriu.  

 

 

Președinte de ședință,                      Secretar general, 

Țăran Ioan                           Morar Monica-Camelia 


