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PROCES-VERBAL 
 

 Incheiat, azi 29 august 2022, cu ocazia ședinţei ordinare a Consiliului Local 
al comunei Gălăuţaş. 
 Ședința a fost convocată de către primarul comunei Gălăuțaș prin Dispoziția 
Primarului nr.  194 din  22.08.2022. 

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 Marc Alexandru este președinte de ședință pe o perioadă de 
trei luni începând cu luna august 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  29 iulie  2022;  
          Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al 
comunei Gălăuțaș; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de 
salubrizare al comunei Gălăuțaș, a Caietului de sarcini și delegarea gestiunii 
serviciului de salubrizare în comuna Gălăuțaș; 
                      Inițiator: Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș; 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea delegării prin concesiune a 
Serviciului de Iluminat Public al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, a 
studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de 
Iluminat al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, a Regulamentului de 
organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de 
sarcini, a documentației de atribuire prin procedura simplificată 
   Inițiator: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 13/2021 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a 
comunei Gălăuțaș, județul Harghita 

   Inițiator Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș; 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de negociere pentru partizile 

de masă lemnoasă nr. 6527 și nr. 6528 
   Inițiator Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș; 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire a licitației de masă 
lemnoasă din partida nr. 10486; 

   Inițiator Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș; 
7. Raport privind activitatea desfăsurată de asistenții personali ai persoanelor 

cu handicap grav în semestrul I al anului 2022; 
   Raportor: Bayko Dalina-Anca-Referent de specialitate 
8. Diverse. 
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 Se supune votului proiectul ordinii de zi 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 şedinţei ordinară a Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș, din data de  29 iulie  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 29 iulie 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 29 iulie 2022, fără obiecțiuni, cu 11 voturi 
pentru. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului 
public de salubrizare al comunei Gălăuțaș, a Caietului de sarcini și delegarea 
gestiunii serviciului de salubrizare în comuna Gălăuțaș; 

                      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. 
54/2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al 
comunei Gălăuțaș, a Caietului de sarcini și delegarea gestiunii serviciului de 
salubrizare în comuna Gălăuțaș; 
 3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea delegării prin concesiune a 
Serviciului de Iluminat Public al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, a studiului de 
fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al comunei 
Gălăuțaș, județul Harghita, a Regulamentului de organizare și funcționare al 
serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini, a documentației de atribuire 
prin procedura simplificată 

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

Discuții : dl consilier Isan Alexandru-am studiat documentația întocmită de 
SPES. În acest serviciu de iluminat va intra și acea porțiune din Colonie care este 
contorizat ca și iluminat public? Din documentație la eficiență menționează 
anumite obiective ca acest serviciu să-și atingă scopul. Ce se va întâmpla dacă nu 
ar fi bine ca aceștia să treacă înainte de a finaliza proiectul cu iluminatul și de a 
da în concesiune.  

Dl primar Țăran Radu-proiectul este un tot unitar. Referitor la iluminatul 
public că sunt problemele care sunt, eficiență va fi reală pe iluminat dar nu pentru 
consumatorii casnici pentru care Transilvania Sud nu vrea să le ia în inventar. Face 
parte din rețeaua de iluminat cu consumurile aferente conform studiului 
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luminotehnic făcut de firma de consultanță. Eficiență va fi pentru că se pun lămpi 
noi/leduri, dar va fi si consumul acesta. Dacă vreți să hotărâm să le tăiem, o 
facem. 

Dl viceprimar Țăran Ioan-este ordinul 85 sau 86 care spune că dacă investiția 
este amortizabilă în 10 ani, atunci Electrica va trebui să plătească investiția în 
condițiile în care o preiau. 

Dl consilier Ișan Alexandru-această problemă trebuie rezolvată împreună cu 
Electrica. Curentul va fi tot mai scump și va cădea în sarcina uat.  

Dl primar Țăran Radu- sa vă gândiți la acest lucru și să restricționăm și 
iluminatul public. Să avem finalizat proiectul, că altfel se va putea lucra la 
comandă, este un sistem inteligent. 

Dl consilier Kovacs Iosif-față de consumul casnic din Colonie și cât vom face 
noi economie, nu va compensa prea mult. 

Dl consilier Ișan Alexandru-să vorbim cu un avocat să vedem care este 
modalitatea de constrângere față de Electrica să preia rețeaua. 
        Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, se supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr. 
55/2022 privind aprobarea delegării prin concesiune a Serviciului de Iluminat 
Public al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, a studiului de fundamentare a 
deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al comunei Gălăuțaș, 
județul Harghita, a Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului 
de iluminat public, a Caietului de sarcini, a documentației de atribuire prin 
procedura simplificată. 

  4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 13/2021 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a 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. 

 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. 
56/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 
13/2021 privind aprobarea Nomenclaturii stradale a comunei Gălăuțaș, județul 
Harghita. 

 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de negociere pentru 
partizile de masă lemnoasă nr. 6527 și nr. 6528 

   Inițiator Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș; 
         Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de 
specialitate al compartimentului de resort. 
 Discutii: dl consilier Ișan Alexandru- partida 6528  este pentru drum de 
acces? 
 Dl viceprimar Țăran Ioan- da. 
 Dl consilier Țăran Marius-este bine că se fac drumurile de acces.   
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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. 
57/2022 privind stabilirea prețului de negociere pentru partizile de masă 
lemnoasă nr. 6527 și nr. 6528. 

  6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire a licitației 
de masă lemnoasă din partida nr. 10486; 
   Inițiator Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș; 
         Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de 
specialitate al compartimentului de resort. 
 Discutii: dl consilier Isan Alexandru-tot în concordanță cu prețul de 
negociere este de 382 lei la accidentale și aici prețul de pornire la produse pe 
picior este de 120 de lei.  
 Dl viceprimar -prețul din APV este de 82,52 lei.  
 Dl consilier Isan Alexandru-propun 200 lei. 
 Se supune votului si se votează cu 4 voturi propunerea pentru pretul de 
pornire a licitației de masă lemnoasă de 200 de lei, si anume  dnii consilieri Ișan 
Alexandru, Kovacs Iosif, Rugină Dumitru și Urzică Ilie-Vasile.  
 Se supune votului proiectul de hotărâre, astfel cum a fost propus, la 
prețul de 120 lei/mc și se votează cu 7 voturi pentru, dnii consilieri Ișan 
Alexandru, Kovacs Iosif, Rugină Dumitru și Urzică Ilie-Vasile se abțin, Hotărârea 
nr. 58/2022 privind stabilirea prețului de pornire a licitației de masa lemnoasă 
din partida nr. 10486. 

7. Raport privind activitatea desfăsurată de asistenții personali ai persoanelor 
cu handicap grav în semestrul I al anului 2022; 

   Raportor: Bayko Dalina-Anca-Referent de specialitate 
 Dna secretar Morar Monica-Camelia dă citire raportulului.   
  Dl consilier Isan Alexandru- dacă era dna Bayko o intrebam dacă s-a avut in 
vedere și să intre ca și responsabilitate și asistentul medical comunitar, ăn 
legătură cu Budai Ferenc și prietena, ambii sunt cu handicap și ea este si 
însărcinată. Copilul se va naște prin luna noiembrie/decembrie 2022, dacă s-a avut 
în vedere și s-a luat în evidenșță acest caz. Mai sunt și alte cazuri cu probleme 
grave , persoane în vârstă. 
 Dna secretar general-din câte știu cazul este monitorizat.  
 Se aprobă raportul compartimentului de asistență socială Raport privind 
activitatea desfăsurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în 
semestrul I al anului 2022 cu 11 voturi pentru.  

8. Diverse : 
Adresa nr. 3778/29.08.2022- dna secretar general o prezință consilierilor 

local. 
D consilier Țăran Doru- legat de începutul anului școlar, microbuzul școlar 

local va circula, cel de Toplița? 
Dl primar Țăran Radu-cel de Toplița nu circulă demult. Cel din comună care 

este al școlii și va circula. 
Dl consilier Țăran Doru- referitor la programul Rabla cu mașinile mai vechi de 

15 ani care va intra din septembrie, a venit ceva oficial? 
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Dl primar Țăran Radu-sunt mașinile peste 15 ani și nu cred că noi avem 
posibilitatea să plătim. Consiliul Judetean din cei 6% nu stiu când ne dau ca să 
putem plăti ceea ce avem, sunt alte proiecte, alte sesiuni de depunere de 
proiecte. 

Dl consilier Țăran Doru-cu Anghel Saligny s-a dat drumul? 
Dl primar Țăran Radu- trebuie să semnăm contractele de finanțare. 
Dl consilier Țăran Doru-capacul de pe mijlocul drumului de la Ilisan cine 

trebuie să-l facă? 
Dl viceprimar Țăran Ioan-noi trebuie, nu avem bani, trebuie cu firmă… ,nu 

poate rămânea peste iarnă. 
Dl consilier Țăran Doru-pentru ședința următoare aș dori un raport de 

activitate pentru activitatea culturală din acest an și dacă a participat la 
cursuri-multe cursuri de inițiere au fost. 

Dl primar Țăran Radu-și acolo trebuie bani, ne-am axat pe cursuri online, că 
sunt mai ieftine. 

Dl consilier Țăran Doru-am o propunere, să ieșim în altă locație să facem 
ședința. 

Dl primar Radu Țăran-fiecare știți ce aveți de făcut, să faceți adunări, noi 
știm ce avem de făcut. 

Dl consilier Ișan Alexandru- am vorbit acum două săptămâni, că e rea voință, 
că banii au existat pentru altele la consiliul județean, dar dacă s-au putut 
renova, reabilita lăcașe de cult, și bani nu s-au putut găsi pentru a se finaliza 
casa arsă din colonie, cel puțin ca oamenii să se mute la iarnă în casă. Mi s-a 
spus că dacă vor fi resurse se vor aloca. 

Dl primar Țăran Radu- la ședința avută în zona de nord s-a spus să nu se dea 
bani la culte, să se dea autoritărilor locale ce li se cuvine din cei 6 %, nu mai 
mult. Cu cei din colonie sper că se va termina cornitul, folia, cu dl Borboly 
discutând va face demersuri pentru a obține o sponsorizare de la Dedeman 
pentru tablă, cuie, etc pentru a fi finalizată. 

Dl consilier Rudgină Dumitru- cereri pentru lemne de foc ce pot depune, 
când pot fi scoase? 

Dl viceprimar Țăran Ioan- sunt scoase, se pot depune cereri. 
Dl consilier Rugină Dumitru-am fost la munte, pe lângă drum la deal văd că 

tot se construiește, care este procedura și eu vreau să construiesc. 
Dl primar Țăran Radu-să veniți la compartimentul urbanism și o să vă 

spună.Nu se poate construi fără autorizație. Ce au avut la sol amprentă, s-au 
putut face.  

Dl consilier Ișan Alexandru-întrebarea e pertinentă, au apărut în extravilan 
construcții-cabane. 

Dl primar Țăran Radu-sunt mai mulți interesați pentru a-și construi, am luat 
puncte unde s-ar putea extinde intravilanul, lucrăm la acest lucru, va fi în 
consultare publică. Valoarea terenurilor va crește și cred că va fi o zonă liniștită 
și cu potențial.  
Se declară ședința închisă. 
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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, 
Alexandru MARC           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 
___29.09.__________2022. 

 
Prezentul proces- verbal a fost afişat public la data de 

..................30.09.................2022. 
 
 
 

Secretar general, 
                                   Monica-Camelia MORAR 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


