
RAPORT ANUAL 

privind starea economica, sociala si de mediu 

a unitatii administrativ -teritoriale Galautas 

pentru anul 2020 

 

Conform O.U.G. nr. 57/2019 – Codul 

Administrativ, art. 155, alin.(3), lit. a, 

Primarul prezinta consiliului local, in primul 

trimestru un raport anual privind starea 

economica, sociala si de mediu a unitatii 

administrativ- teritoriale, care se publica pe 

pagina de internet a unitatii administrativ 

teritoriale, in conditiile legii. 

      Activitatea principala in anul 2020 a fost 

orientata pe functionarea corespunzatoare  a 

serviciilor necesare locuitorilor, incepand cu 

apa – canal, salubritate,  iluminat stradal, 

scoli si gradinite, actiuni cultural – sportive, 

eliberarea de adeverinte, avize, acorduri, 



autorizatii in cel mai scurt timp posibil atat 

pe format de hartie cat si online. 

      Tot ca activitate principala pot spune ca a 

fost si dezvoltarea comunei Galautas prin 

proiectele implementate precum si 

respectarea sarcinilor primite in contextul 

Pandemiei cu SARS COV 2; COVID- 19. 

 

   In anul 2020, bugetul general al comunei 

Galautas se prezinta astfel: 

I. Bugetul local 

     Unitatea administrativ-teritoriala Galautas 

a incasat pana la data de 31.12.2020 la 

bugetul local suma de 4.788.059 lei, iar 

platile efectuate sunt de 4.602.743  lei, 

rezultand un excedent de 185.316 lei, 

acoperit de excedentul anului 2018. 

Sold final la 31 Decembrie 2020 este de 

311.018 lei. 



II. Bugetul institutiilor publice si activitatilor 

finantate integral sau partial din venituri 

proprii. 

    In anul 2020, pana la 31.12.2020 s-au 

incasat 1.353.053 lei si s-au facut plati in 

suma de 1.449.786 lei, astfel incat la data de 

31.12.2020 se inregistra un deficit de 96.733 

lei. 

      Sold final la 31 Decembrie 2020 este de 

114.419 lei. 

 

In anul 2020 au fost derulate urmatoarele 

proiecte si lucrari principale: 

1. „Modernizare drum si amenajare parcari, 

DC75- Caminul cu program prelungit 

„Prichindel” in comuna Galautas, judetul 

Harghita”. 

– Receptie in 09.07.2020 



-  Valoare totala de 405.800 lei 

-  Finantare:  Bugetul local. 

2. „Extinderea retelei de canalizare si 

racorduri in Colonia III si Bazin, in comuna 

Galautas, judetul Harghita”. 

-  Receptie  27.10.2020 

- Valoare totala de 321.859,80 lei 

- Finantare: Bugetul local. 

3. „Modernizarea Statiei de epurare a 

localitatii Galautas, judetul Harghita ” 

-  Valoarea lucrarilor executate in anul 2020; 

524.356 lei. 

- Finantare: PNDL si Bugetul local. 

4. „Modernizare drum de legatura 

neclasificat; Cimitir Romano- Catolic- Sat 

Preluca, comuna Galautas, judetul Harghita”. 

-  Valoarea lucrarilor executate in anul 2020; 

714.599,43 lei 

Finantare: -Buget local: 664599,43 lei 

   -Consiliul Judetean: 50.000 lei 



 Lucrari de reparatii realizate in comuna 

Galautas in anul 2020. 

1. „Lucrari de ridicare si inlocuire capace 

camine pe „DC 75 in comuna Galautas” 

-  Receptie lucrari: 18.05.2020 

- Valoare lucrari: 10.800 lei 

2. „Lucrari de reparatii  acoperis la cladirea 

”Centrul Multifunctional”, din comuna 

Galautas. 

- Receptie: 08.10.2020 

- Valoare lucrari: 141.246,43 lei 

3.„Lucrari de reparatii la Scoala Gimnaziala 

„Dumitru Gafton” din comuna Galautas, 

judetul Harghita. 

- Receptie lucrari: 18.11.2020 

- Valoare lucrari: 28.098,21 lei. 

Proiecte intocmite in diferite faze 

1. „Modernizare spatiu public zona Blocuri 

vechi in comuna Galautas, judetul Harghita” 



- Faza D.T.A.C.- 62.642 lei 

2. Sistematizare orizontala Colonia I, 

comuna Galautas, judetul Harghita 

- Faza D.T.A.C. – 71.522 lei 

3. Eficientizarea si modernizarea sistemului 

de iluminat public in comuna Galautas, 

judetul Harghita 

- Faza D.A.L.I.- 10.000 lei 

4. Extindere iluminat stradal zona Biserica- 

Romano- Catolica- Pod Mures, comuna 

Galautas, judetul Harghita 

- Faza S.F. – 17.867,85 lei 

5. S-a intocmit si depus proiect in vederea 

finantarii unui cort pentru evenimente 

culturale prin PNDR 2014 – 2020; GAL 

Prietenia Mures -  Harghita. 

Documente eliberate de la compartimentul 

urbanism. 

- Autorizatii de construire/desfiintare in anul 

2020:  7 



- Certificate de urbanism in anul 2020: 18 

- Procese verbale de receptie la terminarea 

lucrarilor: 6 

- Acorduri pentru lucrari de racorduri/ 

bransamente: 7 

- Autorizatii pentru lucrari de racorduri/ 

bransamente: 7 

 

Control  Curtea de Conturi 

In primavara anului 2020 UAT  Galautas  

fost verificata in prisma legalitatii muncii 

prestate pe anul 2017, 2018, 2019. 

          In urma controlului nu au rezultat 

imputatii banesti.  

In anul 2020 activitatea sociala se 

prezinta dupa cum urmeaza: 

- 27 dosare de ajutor social 

- 40 dosare alocatie pentru sustinerea 

familiei 



- 10 dosare privind acordarea ajutoarelor 

pentru incalzirea locuintei cu combustibili 

solizi pentru populatie. 

- 27 familii au beneficiat de ajutorul pentru 

incalzirea locuintei beneficiari ai v.m.g. 

- Sume platite de la Bugetul local pentru 12 

persoane cu handicap in valoare de 203.679 

lei. 

- Sume platite de la bugetul local pentru 17 

asistenti personali in valoare de 97.159 lei. 

- Sume platite de la Bugetul local pentru 

pentru 12 copii institutionalizati in centre de 

plasament in valoare de 25.890 lei 

- Sume platite de la bugetul local pentru 2 

persoane in varsta aflate la centre de batrani 

5.500 lei. 

- Sume platite de la Bugetul local pentru 

CARITAS/ 30 persoane in valoare de 37.429 

lei 

- Ajutoare de urgenta 2.000 lei 



- Prin Programul Operational de Ajutorare 

a Persoanelor Defavorizate”P.O.A.D.” au 

beneficiat 277 persoane. 

- Tichete sociale pentru Gradinita- 4 

beneficiari. 

- 10 persoane au prestat munca in folosul 

comunitatii. 

In anul 2020, pe linie de stare civilă au 

fost inregistrate: 

- 4 acte de casatorie 

- 19 acte de deces 

- 3 acte de nastere(transcrieri) 

- 1 sentinta de divort de la Judecatorie 

- 1 certificat de divort de la un Birou 

notarial. 

- 2 redobandiri cetatenie romana. 

- 209 mentiuni pe marginea actelor de 

stare civila primite, operate, comunicate la 

alte primarii, comunicate la exemplarul doi la 

actele de stare civila. 



   In anul 2020 s-au desfasurat  17 sedinte 

ale consiliului local in care au fost adoptate 

82 hotarari de consiliu local. 

    Din totalul de 82 proiecte de hotarari, 55 

proiecte de hotarari au fost initiate de primar 

si 27 de viceprimar; nici un proiect de 

hotarare  nu a fost respins de catre Consiliul 

Local al comunei Galautas. 

Au fost emise 212 de dispozitii ale 

primarului. 

In anul 2020 un act administrativ adoptat 

de consiliul local/ vizat/ contrasemnat de 

legalitate de catre secretarul general al 

comunei,  a fost atacat la instanta de 

contencios administrativ, insa prin Decizia 

Cutii de Apel s-a respins actiunea in 

contencios administrativ formulata de 

Institutia Prefectului Judetului Harghita 

impotriva Hotararii, astfel, Hotararea 

adoptata este legala. 



 

Drept pentru catre am intocmit prezentul 

raport. 

Galautas la 31.03.2021 

 

Primar 

Taran Radu 


