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MINUTA  

ședinței ordinare din data de 18 februarie 2020 a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș 

 

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

consilieri locali, ședința fiind legal constituită. 

 

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărări:  

- Hotărârea nr.12/2020 privind aprobarea cuantumului contribuției comunei 

Gălăuțaș cu privire la suportarea unei cote-părți din cheltuielile  efectuate pentru  

copiii/tinerii instituționalizați sau care se află la asistent maternal profesionist precum și 

pentru persoanele adulte cu handicap instituționalizate care provin din comuna 

Gălăuțaș și se află în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Harghita, cu 11 voturi ”pentru” ;  

- Hotărârea nr.13/2020 privind stabilirea cuantumului orar al compensației în 

bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități 

prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență pe anul 2020, cu 

11 voturi ”pentru”;  

- Hotărârea nr.14/2020 privind aprobarea  bugetului general al comunei Gălăuțaș 

pe anul 2020, cu 11 voturi ”pentru”, D-na consilier Tornea Ramona- Cristina-Maria s-a 

abținut la Capitolul 65.02 ”Invatamant”; 

- Hotărârea nr.15/2020 privind stabilirea prețului de pornire a licitației pentru 

materialul lemnoas aflat în administrarea Direcției Silvice Suceava prin Ocolul Silvic 

Broșteni,  cu 11 voturi ”pentru”;  

- Hotărârea nr.16/2020 privind aprobarea delegării Serviciului pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân în comuna Gălăuțaș prin concesiune și a documentației necesare 

pentru delegarea acestui serviciu, cu 11 voturi ”pentru”;  

- Hotărârea nr.17/2020 privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș nr. 106/23.12.2019 privind rectificarea bugetului general al comunei 

Gălăuțaș pe anul 2019, cu 11 voturi ”pentru”;  

- Hotărârea nr.18/2020 privind îndreptarea unei erori materiale din preambulul 

Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 97/28.11.2019 privind reorganizarea 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, prin actualizarea tipului, a 

componenței, modificarea organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare 

a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Gălăuțaș, cu 11 voturi ”pentru”;   

 

 S-a prezentat în sedință :  

-Raportul privind activitatea desfpășurată de asistenții personali  în sementrul II 

al anului 2019-raportor Bayko Dalina-Anca-Referent de specialitate;  

 

Ședința s-a încheiat la ora  17.00. 

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, 

Tornea Ramona-Cristina-Maria                           Morar Monica-Camelia 


