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PROCES-VERBAL 
 

 Incheiat, azi 29 IULIE 2022, cu ocazia ședinţei ordinare a Consiliului Local al 
comunei Gălăuţaş. 
 Ședința a fost convocată de către primarul comunei Gălăuțaș prin Dispoziția 
Primarului nr. 182  din  22.07.2022. 

La sedință participă un numar de 11 consilieri din 11, dna contabil Nădășan 
Ileana, dl Mezei Paul-Sef Serviciu SPAAC al comunei Gălăuțaș. 
 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 şedinței extraordinară, convocată de îndată 
a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, din data de  22 iulie  2022;  
          Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al 
comunei Gălăuțaș; 

2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului total de asistenți 
personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022; 
                      Inițiator: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al 
comunei Gălăuțaș pe trimestrul II al anului 2022; 
   Inițiator: Țăran Radu-Primarul comunei Gălăuțaș; 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 
perioada august 2022-octombrie 2022; 
   Inițiator : Țăran Radu-Primarul comunei Gălăuțaș; 

5. Diverse. 
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte de hotărâre și anume: 

1. 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   

Initiator Țăran Ioan-Viceprimar 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire a licitației de masa 
lemnoasă;  

Initiator Țăran Ioan-Viceprimar 
 
 Se supune votului proiectul ordinii de zi, cu suplimentarea propusă si 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 extraordinară, convocată de îndată a 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, din data de  22 iulie  2022;     

 Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei Gălăuțaș; 
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 Secretarul general al comunei pune la dispoziția consilierilor locali procesul 
verbal al ședinței extraordinară a Consiliul local al comunei Gălăuțaș, convocată 
de îndată, din data de 22 iulie 2022, spre consultare și aprobare. 

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

local al comunei Gălăuțaș, convocată de îndată, din data de 22 iulie 2022, fără 
obiecțiuni, cu 11 voturi pentru. 
2.Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului total de asistenți personali 
ai persoanelor cu handicap grav pentru 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:    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. 
49/2022 privind suplimentarea numărului total de asistenți personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al comunei 
Gălăuțaș pe trimestrul II al anului 2022; 

   Inițiator: Țăran Radu-Primarul comunei Gălăuțaș; 
         Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de 
specialitate al compartimentului de resort. 

Discuții : 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. 
50/2022 privind aprobarea execuției bugetului general al comunei Gălăuțaș pe 
trimestrul II al anului 2022. 
4.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 
august 2022-octombrie 2022; 
   Inițiator : Țăran Radu-Primarul comunei Gălăuțaș; 
         Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de 
specialitate al compartimentului de resort. 

Propuneri: dl Isan Alexandru propune pe dl Marc Alexandru. Nu sunt alte 
propuneri. Se supune votului propunerea si se voteaza cu 10 voturi pentru, dl Marc 
Alexandru nu votează. 
 Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, se supune votului şi se votează cu 10 voturi ”pentru”,  dl consilier 
Marc Alexandru nu votează, Hotărârea nr. 51/2022 privind alegerea 
președintelui de ședință pentru perioada august 2022-octombrie 2022. 
5.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   

Initiator Țăran Ioan-Viceprimar 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                            

 

         Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de 
specialitate al compartimentului de resort. 
 Discutii: dl consilier Ișan Alexandru- am o întrebare, probabil sunt 
produse accidentale, eu aici am citit în raportul de specialitate în care nu apare 
nici o motivatie pentru suplimentarea volumului de masă lemnoasă. În raport sa 
apară concret ce cantitate, din ce cauza se solicita suplimentarea.  
 Dl consilier Țăran Marius- eu ma uit aici dupa adresa comunicata de ce 
s-a modificat borderoul și lista de partizi.  
 Dl consilier Isan Alexandru-dumneavoastră sunteti specialist si va 
pricepeti. 
 Dna secretar general Morar Monica-Camelia- o sa transmit să se faca 
raportul conform cerintelor. 

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, se supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr. 
52/2022 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 . 
6.Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire a licitației de masa 
lemnoasă;  

Initiator Țăran Ioan-Viceprimar 
         Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de 
specialitate al compartimentului de resort. 
Discutii: dl consilier Isan Alexandru-la partida 6531 accidentale  I cu  386,53 mc , 
pretul este 120 lei, la partida 6528 accidentale I, cu volum de 15,86 mc, pretul tot 
atât? 
 Dl viceprimar Taran Ioan-pretul de APV este de 70 lei la o partidă(6531) 
și la una(6528) pretul de Apv este de 108 lei, de aceea s-a propus atat pretul de 
pornire.  

      Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, se supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr. 
53/2022 privind stabilirea prețului de pornire a licitației de masa lemnoasă. 
7.Diverse : 

Dl Mezei Paul-Șef Serviciu Apă și Canalizare al comunei Gălăuțaș a fost invitat 
să prezinte Raportul de activitate pentru perioada 01.02.2022-31.07.2022 al 
Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș.  

Discuții. Dl consilier Isan Alexandru- suma de pildă 24189 lei reprezintă 
valoarea apei ce pleaca pe reteaua de distributie? Ceea ce pleacă?  

Dl Paul Mezei- 1 mc cub costă atât.../cu extragerea pe distribuție pleacă 3000 
mc de apă, reprezintă total cheltuieli pentru 300 mc apă. 

Dl Isan Alexandru- Deci nu este aceeași, diferența de costuri sunt pierderile.  
     Dl Mezei Paul-Costurile de consum, de energie intra în totalul acelor sume care 
reprezinta apa înmagazinată. 
     La apă nu avem costuri mari. Pierderea este undeva la 1000 mc.  
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Dl consilier Isan Alexandru- ati spus că veti face demersuri, o treime sunt pierderi, 
e mult, sunt ferm convins că 80% din acesta e consum. 
Dl Mezei Paul-este o pierdere care nu poate fi depistata, poate este la o 
subtraversare de parau. 
Dl Isan Alexandru- s-ar putea sa fie pe rețele vechi, si în fabrică e posibil ca pe 
una veche sa mearga. 
Dl consilier Taran Marius- observ ca in lunile de seceta s-a consumat.La blocuri 
sunt 6-7 persoane care va  achita datoriile pe o luna de zile.  
Dl Mezei Paul- Asociatia peste 90 % se plăteste.  
Dl consilier Isan Alexandru-să nu scada procentajul de incasare, pentru că daca 
sunt datorii nu vor mai plăti nici cei care platesc, Ma refer la efectul acela în care 
daca apare ca datornic cineva nu mai plateste nici cel bun platnic. 
Ati incasat alte lucrari de 44 lei. Tot aici am discutat despre serviciile care se fac 
sa se faca aceste lucrari. 
Dl Mezei Paul-de doua luni am aprobat preturile, nu prea am avut la cine sa 
încasăm. 
Dl primar Taran Radu-fazele de lucru, după contor pot face lucrări.  
Inchiderea apei nu poate sa o faca fara sa stiti, chiar daca se fac de muncitorii 
serviciului, trebuie sa va informeze.  
Dl consilier Isan Alexandru-faceti afise, pliante pe care sa le distribuiti cu ce  
servicii se face, in caz de defectiune, sunati la numărul..., aceste servicii se vor 
face contra cost cu factură si chitantă.  
Sunteti operator si pentru a inchide apa trebuie sa sune la dumneavoastră, daca 
de exemplu ramane blocul fara apă?  
Dl consilier Taran Doru- nu mi se pare firesc sa suni angajatii dumneavoastră și să 
zică ”nu-mi intra in fisa postului”.  
Dl consilier Țăran Marius-având in vedere ca aveti restante la salarii, ati fi putut sa 
faceti ceva să-i mobilizati si sa faceti alte lucrari care sa va aduca bani in plus.  
Dl Mezei Paul-cum să-i motivez daca nu si-au primti 3 luni salariile? 
Dl Isan Alexandru-daca nu eficientizam serviciul, vor creste datoriile. Nu stim cat 
vom putea creste numarul de consumatori, ca sa incasam mai mult ca sa acopere 
costurile cresterile. Primaria nu va putea sa finanteze acest serviciu la nesfarsit.  
Dl Mezei Paul-ati plăti un serviciu mai scump. 
Dl consilier Kovacs Iosif- dl Viga merge la anul in pensie, nu stiu unde mai gasiti un 
alt meserias care sa cunoasca sistemul de alimenatre cu apă si de canalizare si 
statia de epurare. 
Dl Taran Radu-nu mai ganditi negativ. 
Dl consilier Isan Alexandru- un conducător trebuie să caute solutii sa mearga mai 
bine, la totul ne spuneti că nu se poate face. Pentru acest motiv va promit ca eu 
nu o sa votez acordarea ajutorului de minimis pentru serviciu. 
Dl consilier Marc Alexandru- să intri in profunzime, să cunoști și partea de 
instalații si de functionare. 
Dl Taran Radu- trebuie să-i monitorizezi. 
Dl consilier Urzică Ilie-Vasile- la sora mea din 7 mc cat consuma i-a facturat 60 
mc.  
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Dl Mezei Paul-a fost sparta o conductă. 
Dl consilier Rugină Dumitru- ne puteti spune detalii despre festivalul minune? 
Dl Taran Radu- Evenimentul Tronic in perioada 11-20.08.2022, pe terenuri 
proprietate particulară. Noi nu avem nici o implicare. Nu merge nimeni cu tarabe 
etc. Ei vin cu mancare, seara coboara la magazine sa-si cumpere mancare si ce au 
nevoie.  Spectacol cu artisti, din tara si din străinătate, expozitie. 
Dl consilier Isan Alexandru-cu seceta aceasta, paza incendiului cine o va asigura? 
Dl Țaran Radu- ei au obligatia de a asigura contract cu salubrizarea, cu ambulanta, 
cu serviciul pentru pompieri, cu jandarmi, jalonata suprafata, cu pază. 
Dl primar Taran Radu-Zilele comunei-14-15 august: vor fi organizate competitii 
sportive in data de 14 august, festivitati cu spectacol in 15 august.  
Dl consiler Taran Doru-invitați? 
Dl primar Taran Radu- se ocupa o firma. Vor fi bonuri valorice, pentru sportivi, 
artisti, jandarmi, politie, nu invit pe nimeni, va fi fara protocol. Stam printre 
oameni. La ora 10 foc de artificii 5 min.  Vom duce dozatoare de apă cu pahare, 3-
4 dozatoare.  

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 hotărârile adoptate. 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                  Secretar general, 
Ramona-Cristina-Maria TORNEA          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 
______29.08._______2022. 

 
Prezentul proces- verbal a fost afişat public la data de 

................31.08...................2022. 
 
 
 

Secretar general, 
                                   Monica-Camelia MORAR 

 


