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PROCES-VERBAL 
 

 Incheiat, azi 22 IULIE 2022, cu ocazia ședinţei extraordinare, convocată de 
îndată, a Consiliului Local al comunei Gălăuţaş. 
 Ședința a fost convocată de către primarul comunei Gălăuțaș prin Dispoziția 
Primarului nr. 181  din  20.07.2022. 

La sedință participă un numar de 11 consilieri din 11, dna contabil Nădășan 
Ileana. 
 Sedința 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 şedinţei ordinară a Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș, din data de  30 iunie 2022;  
    Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei Gălăuțaș; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al comunei 
Gălăuțaș pe anul 2022                  
      Inițiator: Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș; 
Se supune votului proiectul ordinii de zi si se votează cu unaimitate de 

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

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

 Secretarul general al comunei pune la dispoziția consilierilor locali procesul 
verbal al ședinței ordinară a Consiliul local al comunei Gălăuțaș, din data de 30 
iunie 2022, spre consultare și aprobare. 

Discuții : nu sunt. 
Consilierii locali aprobă procesul verbal al ședinței ordinară a Consiliul local 

al comunei Gălăuțaș din data de 30 iunie 2022, fără obiecțiuni, cu 11 voturi 
pentru. 

4. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului general al comunei 
Gălăuțaș pe anul 2022                  
      Inițiator: Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș; 

       Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de 
specialitate al compartimentului de resort. 

Discuţii:   dl consilier Ișan Alexandru- subventii 25.000 lei ce reprezintă? 
Dna consilier Nădășan ileana- serviciul de apă și de canalizare nu încasează 

din preturile stabilite cât să-și acopere cheltuielile si să le dăm un ajutor de 
minimis -să încercăm , după ce parcurgem procedura legală de acordare a acestui 
ajutor de minimis. 

Dl Țăran Doru- cât adună? 
Dna contabil- 90% este gradul de încasare. Își acoperă lunar cheltuielile cu 

salariu, dar au restante 3 sau 2 salarii. 
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Dl consilier Ișan Alexandru-am urmărit afișele cu rău platnici, cunosc 
situația multora care au datorii 4 mii, 6 mii lei și nu s-a luat nici o măsură asupra 
acestor persoane, deși s-a luat în discuție acest lucru si cu seful serviciului și cu 
seful asociatiei și au promis că dacă nu achită le blindează apa. Nimeni nu i-a luat 
la intrebări. Văd că se lucrează peste tot și nu se cere nici un ban pentru branșare, 
contorizare. Vreau o seriozitate mai mare, s-a propus ca anumite servicii care le 
fac să le încaseze, contrar acestor lucruri nu fac. Ce se intâmplă dacă vor face 
investiții? 

Dl primar Țăran Radu- si eu sunt de acceasi părere că nu s-a mișcat nimic, la 
sedinta următoare sa vină seful serviciului și contabila, să vină cu propuneri pentru 
alte lucrări care le fac dar nu le încasează. 

Dl consilier Țăran  Marius- să prezinte un raport de activitate la 6 luni. 
Trebuie să-i ajutăm, nu zic, că sunt la început. Raport de activitate defalcat pe 
c/v consum apă, c/v consum canalizare, c/v alte servicii.  

Dl consilier Isan Alexandru- serviciul nu poate trăi doar cu ajutorul de la noi. 
Dimninuarea pierderilor-pierderile poate să aducă cheltuieli care nu sunt încasate 

Dl consilier Țăran Doru- legat de ceea ce ne-a prezentat dna contabil este 
contabilicește. Vreau concret acest lucru, pentru ce. 

Dna contabil-Întrebați-mă si va răspund, de aceea sunt aici. 
Dl consilier Țăran Doru-la cultură-capitolul Plăti efectuate în anii anteriori si 

recuperate in anul curent ? 
Dna contabil -reprezinta concedii medicale plătite de Casa de Pensii în acest 

an. 
La investitii- în domeniul locuințelor s-a făcut pentru proiectul-

eficientizarea blocuri, auditul energetic și expertiză, la alimentarea cu gaze 
naturale-cererea de finanțare; la canalizarea si tratarea apelor uzate-subventia de 
care am vorbit.  Alte actiuni economice- drumul de la Prelucă ca să mai plătim. 

Dl consilier Țăran Doru-Dacă nu ati prevăzut pentru cursuri de specializări 
legate de activitatea culturală-pentru accesări de bani trebuie să fie initiativă, nu 
putem noi să-i împingem noi de la spate. La cultură să se implice pentru 
activitatea culturală. O sa intrăm după data de 15 august în acest subiect. 

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, se supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr. 
48/2022 privind  rectificarea bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 
2022.    

Se declară ședința închisă. 
Prezentul proces-verbal a fost semnat de preşedintele de şedinţă, la fel şi 

hotărârea adoptata. Secretarul  general al comunei a semnat de asemenea 
procesul verbal al şedinţei  şi contrasemnat pentru legalitate hotărâria adoptata. 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                  Secretar general, 
Ramona-Cristina-Maria TORNEA          Monica-Camelia MORAR 
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Aprobat cu __11_voturi pentru, _11__, împotrivă, ___0__abțineri__0__, în 
ședința __ordinară____________a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș din data de 
______29.07._______2022. 

 
Prezentul proces- verbal a fost afişat public la data de 

.................01.08...........2022. 
 
 
 

Secretar general, 
                                   Monica-Camelia MORAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


