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PROCES-VERBAL 
 

 Incheiat, azi 7 octombrie 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.  228  din  06.10.2022 

La sedință participă un numar de 11 consilieri din 11. 
 Sedința este legal constituită și se declară deschisă.  

D-l 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. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 43/2022 privind: aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor neeligibile „REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
DUMITRU GAFTON CORP A DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA” 
finanţat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local, I.3. Reabilitarea moderată 
a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice din cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de  Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
           Iniţiator: Țăran Radu-primar  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apel  
de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/2/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor 
legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,RENOVARE ENERGETICĂ 
MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI ÎN COMUNA 
GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, ETAPA A II A”  

Iniţiator: Țăran Radu-primar  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor 

de interventii, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru 
obiectivul de investiții  “Extindere rețea apă-canal, în comuna Gălăuțaș, 
județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 
investiții  “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 
cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
                                              Inițiator Țăran Radu-primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizati, a devizului general pentru obiectivul de investiții ” Modernizare 
spațiu public zona blocuri vechi, în comuna Gălăuțaș, județul Harghita” 
aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel 
Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate 
de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

Inițiator Țăran Radu-Primar 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului suplimentar întocmit la 

protectia pădurilor, proprietatea publică a comunei Gălăuțaș, județul 
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Harghita administrată de către ocolul Silvic Broșteni, județul Suceava, 
pentru combaterea prin stropire a dăunătorului ”Hylobis abietis”: 

Inițiator Țăran Radu-Primar 
 
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. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local 
al comunei Gălăuțaș nr. 43/2022 privind: aprobarea depunerii 
proiectului și a cheltuielilor neeligibile „REABILITARE MODERATĂ LA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRU GAFTON CORP A DIN COMUNA 
GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA” finanţat prin COMPONENTA 10 - 
Fondul Local, I.3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 
îmbunătăți serviciile publice din cadrul Planului Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR) de  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 

           Iniţiator: Țăran Radu-primar    
       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. 
63/2022 pentru modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Gălăuțaș nr. 43/2022 privind: aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor 
neeligibile „REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRU GAFTON 
CORP A DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA” finanţat prin 
COMPONENTA 10 - Fondul Local, I.3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice 
pentru a îmbunătăți serviciile publice din cadrul Planului Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR) de  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apel  
de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/2/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor 
legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,RENOVARE ENERGETICĂ 
MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI ÎN COMUNA 
GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, ETAPA A II A” . 

Iniţiator: Țăran Radu-primar  
        Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de 
specialitate al compartimentului de resort. 

Discuţii:   dl consilier Taran Doru-care sunt blocurile? 
Dl primar Taran Radu-celelalte 4 blocuri vechi, în afară de blocul 

tineretului. 
Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 

specialitate, se supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr. 
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64/2022 privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apel  de proiecte de renovare 
energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: 
PNRR/2022/C5/2/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 
de investiții ,,RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ LA 
BLOCURILE VECHI ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, ETAPA A II A” . 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a 
lucrărilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului 
general pentru obiectivul de investiții  “Extindere rețea apă-canal, în 
comuna Gălăuțaș, județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții  “Anghel Saligny”, precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului 

                                              Inițiator Țăran Radu-primar 
  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. 
65/2022 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de 
interventii, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru 
obiectivul de investiții  “Extindere rețea apă-canal, în comuna Gălăuțaș, 
județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 
investiții  “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 
cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizati, a devizului general pentru obiectivul de investiții ” 
Modernizare spațiu public zona blocuri vechi, în comuna Gălăuțaș, 
județul Harghita” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de 
Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 
cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

Inițiator Țăran Radu-Primar 
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. 
66/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a 
devizului general pentru obiectivul de investiții ” Modernizare spațiu public 
zona blocuri vechi, în comuna Gălăuțaș, județul Harghita” aprobat pentru 
finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a 
sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
pentru realizarea obiectivului . 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului suplimentar întocmit la 
protectia pădurilor, proprietatea publică a comunei Gălăuțaș, județul 
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Harghita administrată de către ocolul Silvic Broșteni, județul Suceava, 
pentru combaterea prin stropire a dăunătorului ”Hylobis abietis”: 

Inițiator Țăran Radu-Primar 
Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de 

specialitate al compartimentului de resort. 
Discuţii:   dl consilier Țăran Marius-dacă există fond de regenerare este ok. E 

o problemă mare dacă este așa atac. Dacă nu se face tratamentul de stropire în 
toamnă se întinde la celelalte naturale. E bine daca avem fond. 

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, se supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr. 
67/2022 privind aprobarea devizului suplimentar întocmit la protectia 
pădurilor, proprietatea publică a comunei Gălăuțaș, județul Harghita 
administrată de către ocolul Silvic Broșteni, județul Suceava, pentru 
combaterea prin stropire a dăunătorului ”Hylobis abietis”. 

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

hotărârile adoptate. 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 
____27.10._________2022. 

 
Prezentul proces- verbal a fost afişat public la data de 

...............28.10....................2022. 
 
 
 

Secretar general, 
                                   Monica-Camelia MORAR 
 

 


