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PROCES-VERBAL 
 

 Incheiat, azi 21 februarie 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.  95 din  18.02.2022 

La sedință participă un numar de 11 consilieri din 11 si dna Baciu Doina Consilier din 
cadrul Compartimentului Contabilitate. 
 Sedința este legal constituită și se declară deschisă.  

D-nul consilier Urzică Ilie-Vasile este președinte de ședință pe o perioadă de trei luni 
începând cu luna februarie 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  10 februarie 2022  
         Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei Gălăuțaș; 

  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 

2022 și estimările pe anii 2023-2025 
Inițiator Țăran Radu-primar; 

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi şi 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  10 februarie 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  10 februarie 
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 10 februarie 2022, fără obiecțiuni, cu 11 voturi pentru. 
  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 

2022 și estimările pe anii 2023-2025 
Inițiator Țăran Radu-primar; 

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

Discuţii:  Dna consilier Baciu Doina dă citire în continuare capitolelor de venituri şi 
cheltuieli, bugetului detaliat pe titluri, capitole, subcapitole, articole, aliniate pe anul 2022, şi 
estimările pe anii 2023-2025, supunându-se la vot pe fiecare dintre acestea, astfel: 

Bugetul local al comunei Gălăuţaş pe anul 2022, detaliat pe titluri, capitole, 
subcapitole, articole, aliniate şi estimările pe anii 2023-2025: 
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 -se supune votului capitolele, subcapitolele detaliate la venituri buget local pe anul 
2022 si estimările pe anii 2023-2025 şi se aprobă cu unanimitate de voturi( 11 voturi 
”pentru”), astfel: 
 cap. 03.02.- impozit pe venit- 11 voturi pentru 
 cap. 04.02.-cote și sume defalcate din impozitul pe venit-11 voturi pentru 
 cap. 07.02.- impozite și taxe pe proprietate-11 voturi pentru 

Dl consilier Taran Doru-fată de anul trecut, cum va fi colectarea față de anul trecut? 
Dna Baciu Doina-fundamentarea veniturilor s-a făcut la nivelul încasărilor de anul 

trecut și s-a adăugat indicele de inflație de 2,6% . Incasările au fost de cca 80%.  
 cap. 11.02.- sume defalcate din TVA-11 voturi pentru 
 cap. 16.02. taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfășurarea de activități- 11 voturi pentru  

dl Isan Alexandru- Întrebare. Întrucât s-a modificat legea mineritului si a extractiei , la 
Brosteni, din banii aceia ar terbui sa intre la comuna și 35% pentru consiliul judetean.  

Dl primar- In acest moment nu sunt prevăzute sumele.   
 cap. 18.02.-alte impozite și taxe fiscale -11 voturi pentru 
 cap 30.02.-venituri din proprietate-11 voturi pentru 
 cap. 33.02.-venituri din prestări de servicii și alte activități-11 voturi pentru 
 cap. 34.02.-venituri din taxe administrative, eliberări permise-11 voturi pentru  
 cap. 35.02.- amenzi, penalități, confiscări-11 voturi pentru 
 cap. 36.02.-diverse venituri-11 voturi pentru  
 cap. 40.02. incasări din rambursarea împrumuturilor acordate -11 voturi pentru 
 cap. 42.02.-subventii de la bugetul de stat-11 voturi pentru 
 cap. 43.02.- subventii de la alte administratii-11 voturi pentru 
  Veniturile secțiunii de funcționare pe anul 2022-1934 mii lei și estimările pe anii 
2023-2025-11 voturi pentru. 

 Veniturile secțiunii de dezvoltare pe anul 2022 – 2316 mii lei și  estimările pe anii 
2023-2025 -11 voturi pentru. 

- bugetul local detaliat la cheltuieli pe titluri, capitole, subcapitole, paragrafe, articole 
şi aliniate pe anul 2022 si estimările pe anii 2023-2025, astfel: 

  Partea I –50.02.- Servicii publice generale 
 -cap. 51.02-autorităţi publice şi acţiuni externe. Se supune votului si se votează cu 11 

voturi pentru; 
 -Cap.54.02.-alte servicii publice generale. Se votează cu unanimitate de voturi- 11 voturi 

pentru; 
  Cap.56.02.-transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației-

unanimitate de voturi-11 voturi pentru; 
Partea a II-a- 59.02.- apărare, ordine publică și siguranță națională;  
Cap 61.02-ordine publică și siguranţă națională-unanimitate de voturi-11 voturi 

pentru; 
Partea a III-a 63.02.- cheltuieli social-culturale 

Cap.65.02.-învăţământ, pe structuri, prescolar, primar, secundar inferior. 
 Se supune votului și se votează cu : 11 voturi pentru.  

Cap. 66.02.-sănătate- unanimitate de voturi-11 voturi pentru; 
Cap. 67.02.-cultură, recreere şi religie- unanimitate de voturi-11 voturi pentru; 
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Cap 68.02.-asigurari si asistenta socială- unanimitate de voturi-11 voturi pentru; 
Partea a IV-a 69.02.- servicii și dezvoltare publică,locuințe, mediu și ape  
Cap. 70.02.-locuinte, servicii şi dezvoltare publică-unanimitate de voturi-11 voturi pentru; 
Cap. 74.02.-Protectia mediului-  

Dl consilier Isan Alexandru-aici ce este prevăzut? Ca apare 172 mii lei pentru    
canalizare! 

Dna Baciu Doina- Consultanta și expertiza 45,00 mii lei-pentru servicii consultanta 
infiintarea serviciului,  alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 27,00 mii lei, si 
123 mii lei, apa canal, salubritate –salubritatea care o plătim.  

Se supune votului și se votează cu unanimitate de voturi-11 voturi pentru; 
Partea aV-a- Acțiuni economice cod 79.02. 
 Cap.80.02.-actiuni generale economice, comerciale si de muncă- unanimitate de voturi- 

11 voturi pentru; 
Cap.84.02.-transporturi - unanimitate de voturi-11 voturi pentru; 
Cap 87.02-alte actiuni economice- unanimitate de voturi -11 voturi pentru; 
Sectiunea de funcţionare pe anul 2022 în sumă de  3856 mii lei şi estimările pe anii 2023-

2024- unanimitate de voturi- 11 voturi pentru; 
Secţiunea de dezvoltare pe anul 2022 în sumă de 594 mii lei şi estimările pe anii 2023-

2025- unanimitate de voturi-11 voturi pentru; 
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi 

subvenţii detaliat la venituri pe capitole, subcapitole pe anul 2022 în sumă de 3300 mii lei,  şi 
estimările pe anii 2023-2025, astfel: 

Cap. 30.10- venituri din proprietate –unanimitate de voturi-11 voturi pentru; 
Cap.36.10-diverse venituri- unanimitate de voturi-11 voturi pentru; 
Cap 41.10.- alte operatiuni financiare 11 voturi pentru. 
Veniturile secţiunii de funcţionare pe anul 2022: - unanimitate de voturi-11 voturi pentru; 
Veniturile secţiunii de dezvoltare pe anul 2022- unanimitate de voturi-11 voturi pentru; 
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi 

subvenţii detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2022 şi estimările 
pe anii 2023-2025, astfel:  

 Cap. 65.10.-învatamânt- unanimitate de voturi- 11 voturi pentru. 
 Cap.67.10 –cultură, recreere şi religie-Se supune votului şi se votează cu unanimitate de 

voturi- 11 voturi pentru; 
   Cap 70.10.-serviciul apa-11 voturi pentru  
   Cap 74.10- canalizarea- 11 voturi pentru 
   Cap. 83.10.-agricultură, silvilcultură, piscicultură şi vânătoare- 
    Dl consilier Taran Doru-concret as vrea legat de acest capitol să-mi spuneți la ce se 

referă. 
    Dna Baciu Doina- Sunt salariilor celor trei muncitori: -Groza Ioan-Ilie, Morar Cristian 

si Ciubucă Cornel. 
    Se supune votului si se votează cu unanimitate de voturi- 11 voturi pentru; 
    Cap 87.10-alte acțiuni economice-unanimitate de voturi-11 voturi pentru; 
    Secţiunea de funcţionare în sumă de 2100 mii lei pe anul 2022 și estimările pe anii 

2023-2025  unanimitate de voturi-11 voturi pentru; 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                            

 

    Secţiunea de dezvoltare în sumă de 1200 mii lei pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-
2025  - unanimitate de voturi-11 voturi pentru; 

    Lista obiectivelor de investitii pe anul 2022, cu finanțare din bugetul local, in suma de 
594,00 mii lei-  unanimitate de voturi- 11 voturi pentru. 

    Lista obiectivelor de investitii pe anul 2022 cu finanțare din bugetul instituțiilor publice 
și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in suma de 1200 mii lei - 
unanimitate de voturi- 11 voturi pentru. 

     Lista programelor de activităţi sau acţiuni pentru realizarea cărora se alocă fonduri din 
bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii anexa 5- - unanimitate de voturi-11 
voturi pentru. 

       Numărul de personal, respectiv organigrama și statul de funcții din cadrul aparatului 
propriu al primarului şi din cadrul serviciilor si instituţiilor publice din subordinea Consiliului 
Local şi fondul de salarii de bază- unanimitate de voturi- 11 voturi pentru. 

Dnul consilier Isan Alexandru-cu electrificarea, colonia de jos?-85.000 lei: 
Consumul de energie electrică trebuie clarificat si facut ceva in conditiile in care curentul 

electric este tot mai scump.  Cei care consuma peste 500 kw toata suma va cadea pe noir 
Trebuie gasita o solutie. 

Dl viceprimar Taran Ioan-am fost pe la ei , sunt care au de platit foarte mult, sunt care 
platesc, sunt care nu.  

Dl consilier Kovacs Iosif-trebuie oprită alimentarea, nu au contract cu nimeni.  
Dl primar Taran Radu-problema este veche si prin Consiliul Judetean ne-am implicat, 

sunt trimise contractele de comodat , nu vor sa semneze. Investittiile facute dar nu sunt 
preluate. 

Dl consilier Isan Alexandru- autoritatea locala trebuie sa ia o decizie si sa opreasca costul 
este al nostru. 

Dl viceprimar taran Ioan-nici un director nu are curaj sa semneze că dacă înstalația este 
nouă trebuie să plătească investiția. 

Dl consilier Isan Alexandru-electirca a fost stat ăn stat, nu cheltuieste bani pentru 
investittii, dai cu titlu gratuit si nici asa nu vor.  

Dl consilier Kovacs Iosif-statiile electrice? Un bancomat nu se poate? 
Dl primar Taran Radu- am vorbit si nu vine nimeni, u sunt atatia utilizatori de carduri care 

sa justifice un bancomat. 
Dl consilier Isan Alexandru- cu statiile electrice de reîncărcare trebuie neapărat 3 statii? 
Dl primar Taran Radu- 2 statii prin fondul de mediu, prin PNRR nu au apărut ghidurile 

(va fi una pentru construcțiile publice prin PNRR (eficientizarea  energetica a clădirilor 
publice: scaoala, Camin cultural, primarie etc. cu putere de 22 kw.). Nu sunt elegibile prin 
program cheltuielile cu bransarea la retea. Daca puterea in retea face fata atunci nu trebuie, 
daca nu face fata atunci trebuie un transformator. Uat nu va putea face fata cheltuielii cu 
transformatorul. 

Dlș consilier Isan Alexandru- la cei 30.000 lei intra si pentru blocuri eficientizarea 
energetica?  

Dl primar Taran Radu- intra blocurile cu patru nivele, pot fi 2 proiecte-mai mult de 10 
blocuri nu intra intr-un proiect. Trebuie studiat.  

Dl consilier Isan Alexandru-am initiat o strângere de semnături si s-a facut o petitie către 
asociatia de proprietari care este responsabila de acest lucru.  
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Dl consilier Isan Alexandru-nu este necesar acordul proprietarilor-confinantare nu este. 
Acord al Asociatiei care se face in adunarea generala ca este de acord cu lucrarea de izolare. 

Dl primar-ne-am gandit pentru prima parte cu 10 blocuri. 
Dl kovacs iosif-sti prevpzut sa incepeti si drumul dintre blocurile noi? 
Dl primar Țăran Radu- Da, sa facem documentatiile si pentru drumul din delut, ca numai 

probleme sunt.  
     Bugetul general pe anul 2022, pe titluri, capitole, subcapitole, articole și aliniate și 

estimările pe anii 2023-2025 –se supune votului și se voteaza cu 11 voturi ”pentru”. 
 
Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se 

supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr. 20/2022 privind 
aprobarea bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 2022 și estimările pe anii 
2023-2025 .   

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 hotărârea adoptata. 
 

Preşedinte de şedinţă,                  Secretar general, 
Ilie-Vasile URZICĂ            Monica-Camelia MORAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aprobat cu _10__voturi pentru, _10__, împotrivă, __-___abțineri___-_, în ședința 

_extraordinară, convocată de îndată___a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș din data de 
___01.03.___2022. 

 

Prezentul proces- verbal a fost afişat public la data de .........02.03.............2022. 

 

Secretar general, 
                                         Monica-Camelia MORAR 


