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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 

    

PROCES- VERBAL 

 

Încheiat ,azi 30.06.2022, cu oocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș. 

Ședința a fost convocată de către primarul comunei Gălăuțaș prin Dispoziția 
Primarului nr.168 din 23.06.2022. 

La ședință participă un număr de 11 consilieri din 11. 
Ședința este legal constituită și se declară deschisă. 
D-na consilier Tornea Ramona –Cristina-Maria este președinte de ședință pe 

o perioadă de trei luni începând cu luna Mai 2022. 
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 ședinței ordinară a Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș, din data de 30 Mai 2022. 
Inițiator: Morar Monica Camelia-secretarul general al comunei 
Gălăuțaș;  

2. Proiect de hotărâre privind modificarea volumului de masă lemnoasă ce 
se va recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a 
comunei Gălăuțaș, administrat de Ocolul Silvic Broșteni , modul de 
valorificare și destinația acestuia 

Inițiator: Țăran Ioan –viceprimarul comunei Gălăuțaș; 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire a licitației de 

masă lemnoasă din partida nr.6519 

Inițiator: Țăran Ioan –viceprimarul comunei Gălăuțaș; 
4.Diverse. 
Se supune votului proiectul ordinii de zi și se votează cu unanimitate de 

voturi, 11 voturi pentru. 
Ordinea de zi fiind votată se trece la prezentarea materialelor. 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinară a Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș, din data de 30 Mai 2022; 
     Inițiator: Morar Monica Camelia-secretarul general al comunei Gălăuțaș; 
Se pune la dispoziția consilierilor locali procesul verbal al ședinței ordinară a 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, din data de 30 Mai 2022, spre 
consultare și aprobare. 
Discuții : nu sunt. 
Consilierii locali aprobă procesul verbal al ședinței ordinară a Consiliului 



local al comunei Gălăuțaș din data de 30 mai 2022 fără obiecțiuni, cu 11 
voturi pentru. 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea volumului de masă lemnoasă cese 
va recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei 
Gălăuțaș, administrat de Ocolul Silvic Broșteni , modul de valorificare și 
destinația acestuia 

         Inițiator: Țăran Ioan –viceprimarul comunei Gălăuțaș; 
Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei și raportul de 
specialitate al compartimentului de resort (paznic de pășune Groza Ioan Ilie). 
         Discuții : nu sunt. 
Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, se supune la vot și se votează cu 11 voturi pentru, Hotărârea 
nr.46/2022  privind modificarea volumului de masă lemnoasă ce se va 
recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei 
Gălăuțaș, administrat de Ocolul Silvic Broșteni , modul de valorificare 
și destinația acestuia. 
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire a licitației de masă 
lemnoasă din partida nr.6519 

        Inițiator: Țăran Ioan –viceprimarul comunei Gălăuțaș; 
Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei și raportul de 
specialitate al compartimentului de resort (paznic de pășune Groza Ioan Ilie). 
        Discuții : Dl consilier Ișan Alexandru –referitor la modalitatea de 
licitație , noi Consilul local nu putem să alegem  modalitatea de licitație? 

Dl.Țăran Ioan –viceprimarul comunei Gălăuțaș , -ba da noi am ales-o , 
scrie în proiectul de hotărâre. Sunt operatori economici care nu au 
posibilitate sa participle la licitație electronica. 
Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, se supune la vot și se votează cu 11 voturi pentru, Hotărârea 
nr.47/2022 privind stabilirea prețului de pornire a licitației de masă 
lemnoasă din partida nr.6519. 
Diverse: Dl consilier Isan Alexandru – În ședința din luna aprilie 2022 am 
discutat despre terenul de joacă dela blocuri . Topoganul este spart, a-ți spus 
că o să cumpărați altul, un topogan este în jur de 2.000 mii lei. 
Dl primar Țăran Radu – sincer am uitat, dar o să am în vedere . 
Dl Consilier Urzică Vasile – la capela ortodoxă –nu este apă la toaletă, nu se 
poate face ceva –este mizerie ? 

Dl viceprimar Țăran Ioan –fiecare persoană care solicită capela trebuie să 
facă curătenie. 
Dl consilier Isan Alexandru- legat de taxa de minerit ce se poate face ? 

Dl primar Țăran Radu- am fost sunat de cei de la Vatra Dornei –ei virează 
taxa la stat , statul virează nouă. 
Dl consilier Isan Alexandru – luați legătura cu cei de la Borsec –orice ban 
este binevenit. 



Dl consilier Țăran Doru – Șanțurile de pe marginea drumului DC 74 vor 
rămâne așa cum sunt ? sau se vor mai interveni asupra lor? 

Dl primar Țăran Radu- dacă tot s-a intervenit asupra drumului DC 74 am zis 
să decolmateze și șanturile. 
Dl consilier Țăran Doru –șanțurile erau destul de bune și înainte , acum s-au 
făcut mai late și lumea este nemulțumită . în unele locuri tuburile sunt mai 
înalte și apa baltește , nu se mai scurge toată pe sanț. 
Dl primar Țăran Radu – apa băltea și inainte . 
Dl consilier Țăran Doru – nu băltea , numai în dreptul lui Truța. 
Dl consilier Urzică Sorin Marin – am văzut la alte comune fiecare cetătean 
își curăță șanțurile și iarba  în dreptul casei lui 
Dl consilier Țăran Doru – iarba de pe șanțuri a fost cosită , și erau chiar 
plăcute așa cum au fost înainte. 
Dl viceprimar Țăran Ioan – a fost făcut un deviz de către dl Roșca și așa s-au 
curațat. 
Dl consilier Isan Alexandru – Există rezolvare – trebuie luată hotărâre de 
consiliu si cineva din cadrul primăriei să meargă pe teren să evalueze situația 
și cei care nu le curață să fie sancționați și atunci nu o să mai fie discuții. 
Se declară ședința închisă. 
Prezentul proces verbal a fost semnat de președintele de ședință , la fel și 
hotărârile adoptate.Secretarul general al comunei a semnat de asemenea 
procesul verbal al ședintei și contrasemnat pentru legalitate hotărârile 
adoptate. 
 

Președinte de ședință,  Secretar general , 
Ramona –Cristina –Maria TORNEA Monica –Camelia MORAR 
   

   
 

 

 

 

 

 Aprobat cu _11_ voturi pentru, __11_ împotrivă, _0__ abțineri__, în 
ședința____extraordinară, convocată de îndată,_____ a Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș din data de _22.07._____2022. 
 

Prezentul process –verbal a fost afișat public la data 
de ………25.07.……….2022. 
 

Secretar general, 
Monica- Camelia MORAR 

 


