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PROCES-VERBAL 

 

 Incheiat, azi 31 ianuarie 2022, cu ocazia ședinţei ordinare a Consiliului Local al 

comunei Gălăuţaş. 

 Ședința a fost convocată de către primarul comunei Gălăuțaș prin Dispoziția 

Primarului nr. 43 din  21.01.2022. 

La sedință participă un numar de 11 consilieri din 11. 

 Sedința este legal constituită și se declară deschisă.  

D-nul consilier Tompea Emil este președinte de ședință pe o perioadă de trei luni 

începând cu luna noiembrie 2021. 

 Dl primar prezintă proiectul ordinii de zi și face mențiunea că acesta a fost adus la 

cunoștință publică prin afișare .  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinară, convocată de îndată, a 

Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, din data de  18 ianuarie 2022;  

          Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei 

Gălăuțaș; 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 

2022-aprilie 2022;              

          Inițiator: Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș; 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023; 

          Inițiator: Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș; 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes 

local pe anul 2022; 

       Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale; 

 Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției comunei Gălăuțaș cu 

privire la suportarea unei cote-părți din cheltuielile efectuate pentru copiii/tinerii 

instituționalizați sau aflați la asistent maternal profesionist, precum și pentru 

persoanele adulte instituționalizate, care provin din comuna Gălăuțaș și se află în 

evidența Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Harghita;          

 Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

7. Proiect de hotărâre 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 al comunei Gălăuțaș pe 

anul 2022; 

 Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază în anul 2022 pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș; 

          Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază în anul 2022 pentru personalul 

contractual din cadrul serviciului public cu personalitate juridică ”Consiliul Local 

Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei 

Gălăuțaș”, aflat în subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș;  

Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului total de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022; 

 Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

11. Proiect de hotărâre privind volumul de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2022 

din fondul forestier /pășunile proprietatea comunei Gălăuțaș, administrat / sub contract 

de prestări servicii silvice de/cu Ocolul Silvic Toplița 

Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș; 

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă 

din partida 2222.  

Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș; 

13. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 1741/04.05.2018 

încheiat între comuna Gălăuțaș și d-na Baciu Doina;  

Initiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș; 

14. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali în semestrul II al anului 

2021; 

Raportor: Bayko Dalina-Anca-referent de specialitate 

15. Diverse. 

 

Primarul comunei Gălăuțaș solicită suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre :              

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului unic pentru apă potabilă produsă, 

transportată și distribuită în comuna Gălăuțaș și a tariful unic pentru canalizare-epurare pentru 

comuna Gălăuțaș, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei 

Gălăuțaș, județul Harghita;  

 Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș. 

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu completarea propusă şi se votează cu 

unanimitate de voturi, 11 voturi ”pentru”.  

  Ordinea de zi fiind votată se trece la prezentarea materialelor.  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinară, convocată de îndată, a 

Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, din data de  18 ianuarie 2022;  

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

 Secretarul general al comunei pune la dispoziția consilierilor locali procesul 

verbal al ședinței extraordinară, convocată de indata, a Consiliul local al comunei Gălăuțaș, 

din data de  18 ianuarie 2022, spre consultare și aprobare. 

Discuții : nu sunt. 

Consilierii locali aprobă procesul verbal al ședinței extraordinară a Consiliul local al 

comunei Gălăuțaș, convocată de indata, din data de 18 ianuarie 2022, fără obiecțiuni, cu 11 

voturi pentru. 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 

2022-aprilie 2022;              

          Inițiator: Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș        

 Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort. 

Discuţii:  propuneri: dl consilier Isan alexandru propune pe dl Urziă Ilie-Vasile, Nu 

sunt alte propuneri. 

Se supune votului propunerea si se voteaza cu 10 voturi pentru, dl Urzică Ilie-Vasile 

nu voteaza.  
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Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se 

supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr. 4/2022 privind alegerea 

președintelui de ședință pentru perioada februarie 2022-aprilie 2022.      

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023; 

          Inițiator: Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș; 

Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort. 

Discuţii: nu sunt. 

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se 

supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr. 5/2022 privind  

aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023. 

4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes 

local pe anul 2022; 

       Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort. 

Discuţii: nu sunt. 

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se 

supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr. 6/2022 privind  

aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022.    

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale; 

 Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort. 

Discuţii: nu sunt. 

      Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se 

supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr. 7/2022 privind 

aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției comunei Gălăuțaș cu 

privire la suportarea unei cote-părți din cheltuielile efectuate pentru copiii/tinerii 

instituționalizați sau aflați la asistent maternal profesionist, precum și pentru 

persoanele adulte instituționalizate, care provin din comuna Gălăuțaș și se află în 

evidența Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Harghita;          

 Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort. 

Discuţii: nu sunt. 

      Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se supune 

votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr. 8/2022 privind aprobarea 

cuantumului contribuției comunei Gălăuțaș cu privire la suportarea unei cote-părți din 

cheltuielile efectuate pentru copiii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistent maternal 

profesionist, precum și pentru persoanele adulte instituționalizate, care provin din 

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

protecția Copilului Harghita. 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului orar al compensației în bani pentru 

timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în 
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programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Gălăuțaș pe 

anul 2022; 

 Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort. 

Discuţii: dl Kovacs Iosif- am dat si nu s-au prezntat șio la foc. 

Dl primar- nu i-am mai recompensat demult.  

Dl consilier Isan Alexandru-eu cred că în afară de celelalte atribuții pe care le are șeful 

SVSU, care este angajat, acel utilaj trebuia să fie în stare de funcționare, cunoaște meserie, e 

și șofer, și data trecută cînd a fost incendiu nu a pornit. Acel utilaj trebuia să fie funcțional, 

are garaj încalzit și tot ce trebuie. Masina noastră nu a pornit la incendiul produs, nici 

motopompa, trebuie făcut ceva, impulsionați, întârzierile la foc aduc pagube mari. Inteleg ca e 

veche masina, nu stiu ce s-a intamplat. Cineva trebuie sa o intretina. SVSU este dotat, s-a 

facut tot posibilul in acest sens. 

Dl viceprimar Taran Ioan-masina trebuie verificata, pornita de cel putin 3 ori/ 

săptamana. Nu stiu ce s-a intamplat, masina a fost functionala. 

Dl consilier Kovacs Iosif- au și costume complete, să se echipeze cu ele când merg la 

intervenție, nu în adidași. 

Dl consilier Ișan Alexandru-venim la incendiu fără echipament, cei de la Subcetate și 

Sărmaș erau echipați corespunzător și cu mașinile funcționale. 

 Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se 

supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr. 9/2022 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 al comunei Gălăuțaș pe anul 2022. 

  

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază în anul 2022 pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș; 

          Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort. 

     Discuţii: nu sunt. 

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se supune 

votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr. 10/2022 privind stabilirea 

salariilor de bază în anul 2022 pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Gălăuțaș. 

 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază în anul 2022 pentru personalul 

contractual din cadrul serviciului public cu personalitate juridică ”Consiliul Local 

Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei 

Gălăuțaș”, aflat în subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș;  

Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort. 

     Discuţii: nu sunt. 
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Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se 

supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr. 11/2022 privind stabilirea 

salariilor de bază în anul 2022 pentru personalul contractual din cadrul serviciului 

public cu personalitate juridică ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare 

cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș”, aflat în subordinea Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului total de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022; 

 Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort. 

     Discuţii: nu sunt. 

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se 

supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr. 12/2022 privind 

aprobarea numărului total de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 

anul 2022. 
 

11. Proiect de hotărâre privind volumul de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2022 

din fondul forestier /pășunile proprietatea comunei Gălăuțaș, administrat / sub contract 

de prestări servicii silvice de/cu Ocolul Silvic Toplița 

Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș; 

Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort. 

     Discuţii: nu sunt. 

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se 

supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr. 13/2022 privind volumul 

de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2022 din fondul forestier /pășunile 

proprietatea comunei Gălăuțaș, administrat / sub contract de prestări servicii silvice 

de/cu Ocolul Silvic Toplița. 

 

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă 

din partida 2222.  

Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș; 

Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort. 

     Discuţii: nu sunt. 

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se 

supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr. 14/2022 privind stabilirea 

prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă din partida 2222.  

  

13. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 1741/04.05.2018 

încheiat între comuna Gălăuțaș și d-na Baciu Doina;  

Initiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș; 

Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort. 

     Discuţii: nu sunt. 
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     Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se 

supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr. 15/2022 privind încetarea 

contractului de închiriere nr. 1741/04.05.2018 încheiat între comuna Gălăuțaș și d-na 

Baciu Doina. 

14. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali în semestrul II al anului 

2021; 

Raportor: Bayko Dalina-Anca-referent de specialitate 

      Discutii: nu sunt.  

     Se supune votului si se aproba cu 11 voturi pentru.  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului unic pentru apă potabilă produsă, 

transportată și distribuită în comuna Gălăuțaș și a tariful unic pentru canalizare-epurare pentru 

comuna Gălăuțaș, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei 

Gălăuțaș, județul Harghita;  

 Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș. 

Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort. 

     Discuţii: dl consilier Isan Alexandru-am crezut ca vine seful serviciului, dar in cazul 

acesta nu am ce sa intreb. 

Dl consilier Taran Doru-trebuia sa vina si sa vedem, pretul este foarte mare fata de alti 

locuitori din alte localitati. In raport de apa consumata se plateste si canalizarea?  

Dl viceprimar Taran Ioan- Sunt trei posibilitati:  

1.Cine are apa din sursa proprie nu plateste  plateste numai canalizare. 

2.Cine are animale pune contor apa consumata-plăteste numai apa. 

3.Cine are apasi canalizare plateste ambele.  

Dl consilier Urzică Ilie-Vasile-daca cei legati la apa nu sunt legati la canalizare?  

Dl viceprimar-Țăran Ioan-trebuie sa se lege la canalizare daca au posibilitatea tehnica, 

daca nu trebuie sa aiba fosa septica.  

Dl consilier Rugina Dumitru- trebuia făcuta de la inceput cum trebuie-alimentarea cu apă 

și de canalizare.  

Dl primar Taran Radu-referitor la reteaua de apa si de canalizare sunt facute si proiecte de 

extindere apa-canal, sunt depuse la CNI, la mediu.  

Dl consilier Kovacs Iosif- extinderi s-au mai facut.  

Dl consilier Isan Alexandru-in legatura cu pretul la apa si canalizare-am facut comparatie 

cu alte alte servicii unde sunt, preturile sunt acceptabile, nu enorme; revin la problema cu 

inasarile la apa-canalizare, daca acestea au fost acceptabile, cnumai cu apa, cum va fi cu 

canalizarea, ca va trebui sa platesaca 8,50 lei. Am studiat legea cu fucntionarea Asociatiei de 

proprietari, cine si ce trebuie sa faca pentru a intra in legalitate. Si in statut spune foarte clar 

cum trebuie să functioneze, ce rapoarte trebuie sa dea. Consiliul Local indruma si sprijina 

asociatia de proprietari pentru indeplinirea atributiilor. 

Administratorul este atestat de primar in baza unei hotarari a Consiliului Local, nu am luat 

nici o hotarare in acest sens. Trebuie facut ceva ca aceasta situatie sa intre in legalitate, trebuie 

sa aiba comitet executiv si alte organe de specialitate. 

Administratorul trebuie sa aiba curs de Administrator – dar, de anul acesta. 

Trebuie sa ne mișcăm repede pentru ca va trebui sa facem ceva. 

Kovacs Iosif - pe chitanță nu trece nimic. Am zis sa faca sedinta cu oamenii, sa le puna la 

loc vizibil, conform legii. 

Rugina Dumitru – in medie cat consuma o persoana? 
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Taran Ioan – o medie de 2,5 mc/persoana 

Taran Radu – cu asociatia si voi puteti initia adunare generala, daca ei nu vor 

Kovacs Iosif – sa vina la o sedinta a Consiliului Local 

Rugina Dumitru – daca s-a facut Serviciul, Asociatia unde plateste? 

Ișan Alexandru – sa se schimbe conceptia, sa faca ce trebuie  sa se faca. 

Ișan Alexandru – va fi prin PNRR program pentru reabilitarea blocurilor, nu se cere 

cofinanțare, din ce am auzit, nici la proprietari ,nici autoritatii locale. 

Taran Radu – inca nu au aparut ghidurile, avem in vedere acest lucru 

Taran Marius – in  momentul in care Asociatia de locatari nu functionează in conditii 

optime, legale, tot prin Asociatie se ve derula plata serviciilor de apa si de canalizare?  

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se supune 

votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr. 16/2022 privind aprobarea 

prețului unic pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna 

Gălăuțaș și a tariful unic pentru canalizare-epurare pentru comuna Gălăuțaș, pentru 

Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș, județul 

Harghita. 

        16.Diverse:  

1. Informare privind activitatea Postului de Politie al comunei Gălăuțaș. 

Dl Mindru Sorin-Ilie –sef de post: M-am reîntors pe functia detinuta anterior, sef de post. 

Trebuia sa facem un raport de activitate. Nu stiu daca au fost colegii la o sedinta in ianuarie. 

Daca ati avut probleme care tin de politie. 

Taran Radu – am o rugaminte: in sezonul de iarna nu se poate face deszapezirea cum 

trebuie. Sunt masini parcate pe marginea drumului. 

Mindru Sorin – la magazinul alimentar este un indicator de stationare care nu are nici un 

rol, nu este pus bine; Se va muta conform proiectului de semnalizare. Referitor la deszăpezire, 

dacă are probleme să sune. Este patrulă care vine și îl sprijină. Lucrăm cu Subcetatea și 

Sărmașul ca patrule mixte, inclusiv schimbul 3. 

Țăran Marius – sunt multe mașini lăsate chiar și la noi pe uliță. 

Ișan Alexandru – la blocuri, cu parcările sunt într-adevăr probleme. Când vine cu 

aprovizionarea este greu să treacă de mașinile parcate. 

Kovacs Josif – dacă aveți program permanent la post? 

Mândru Sorin Ilie – nu avem, dar este pus numărul de telefon la post. 

În general de la 8 la 16 va fi cineva. 

Rugină Dumitru – sunt probleme iarna că nu ai unde parca, că nu pot să  scot mașina din 

curte când ninge. 

Mândru Sorin Ilie – dacă nu se poate trece cu utilajul de deszăpezire, atunci trebuie să 

luăm măsuri. 

Ișan Alexandru – în zonele aglomerate sunt probleme cu parcarea. 

Țăran Ioan – mai sunt care au și 2-3 mașini, din care nu funcționează toate, nu circulă. 

Țăran Marius – sunt multe locuri unde se poate parca, dar nu se ocupă toate, fiecare vrea 

să se dea jos cât mai aproape de casă. 

Urzică Sorin  – trebuie lăsat spațiu pentru intervenție (salvare, pompieri, etc.) că nu se 

poate intra, mai ales în seara. 

Țăran Ioan – mașina de gunoi nu se poate duce pe Pârâu. 

Rugină Dumitru – din cauza drumului strâmt, nu se poate duce. 

Declarăm ședința închisă. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                           
Prezentul proces-verbal a fost semnat de preşedintele de şedinţă, la fel şi hotărârile 

adoptate. Secretarul  general al comunei a semnat de asemenea procesul verbal al şedinţei şi 

contrasemnat pentru legalitate hotărârile adoptate. 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Secretar general, 

Emil TOMPEA            Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprobat cu 11__voturi pentru, _11__, împotrivă, _0__abțineri__0_, în ședința 

_____ordinară________a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș din data de 10.02.2022. 

 

Prezentul proces- verbal a fost afişat public la data de ..........15.02....2022. 

 

Secretar general, 

                                         Monica-Camelia MORAR 

 
 


