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PROCES-VERBAL 
 

 Incheiat, azi 27 aprilie 2022, cu ocazia ședinţei ordinare a Consiliului Local 
al comunei Gălăuţaş. 
 Ședința a fost convocată de către primarul comunei Gălăuțaș prin Dispoziția 
Primarului nr. 134 din  20.04.2022. 

La sedință participă un numar de 11 consilieri din 11, invitat dl Mezei Paul-
sef serviciu S.P.A.A.C. al comunei Gălăuțaș 
 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 şedinţei ordinară a Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș, din data de  31 martie 2022;  
          Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al 
comunei Gălăuțaș; 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinară, convocată de îndată, 
a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, din data de  21  aprilie 2022;  
          Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al 
comunei Gălăuțaș; 

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

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrării imobilului cu numărul 
cadastral 50369 în imobilele cu numerele cadastrale 50771 și 50772; 
   Inițiator Țăran Radu-Primarul comunei Gălăuțaș; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de asociere pe durata 
valabilității amenajamentului silvic; 
   Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor 
comunei Gălăuțaș pe anul 2021 și lista mijloacelor fixe și a obiectelor de 
inventar de mică valoare propuse spre casare; 

   Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș 
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de valorificare a masei 

lemnoase pentru populație, pentru anul 2022;  
   Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș 

8. 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; 
   Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de negociere a licitației de 
masă lemnoasă pentru partida nr. 6515;  
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   Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor 

servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al 
comunei Gălăuțaș , județul Harghita de către operatorul ”Serviciul Public 
de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș, județul 
Harghita”; 
   Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș; 

11. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară/definitivă a unor terenuri 
aflate în domeniul public al comunei Gălăuțaș;  
   Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

12. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 
perioada mai 2022-iulie 2022;  
   Inițiator Țăran Radu-Primarul comunei Gălăuțaș;  

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor 
pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 acordate elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Gălăuțaș; 

Inițiator:Țăran Radu-Primarul comunei Gălăuțaș 
15. Diverse. 

 
Se supune votului proiectul ordinii de zi astfel cum a fost modificat si se 

votează cu unaimitate 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  31 martie 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  31 
martie 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 31 martie 2022, fără obiecțiuni, cu 11 voturi 
pentru. 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinară, convocată de îndată, 
a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, din data de  21  aprilie 2022;  
            Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei 
Gălăuțaș; 

 Secretarul general al comunei pune la dispoziția consilierilor locali 
procesul verbal al ședinței extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului 
Local al comunei Gălăuțaș, din data de  21  aprilie 2022, spre consultare și 
aprobare. 
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Discuții : nu sunt. 
Consilierii locali aprobă procesul verbal al ședinței extraordinară, convocată 

de îndată, a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, din data de  21  aprilie 2022, 
fără obiecțiuni, cu 11 voturi pentru. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general pe 
trimestrul I 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. 

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. 
29/2022 privind aprobarea execuției bugetului general pe trimestrul I al anului 
2022.  

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrării imobilului cu numărul 
cadastral 50369 în imobilele cu numerele cadastrale 50771 și 50772; 
   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. 
30/2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului cu numărul cadastral 
50369 în imobilele cu numerele cadastrale 50771 și 50772.   

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de asociere pe durata 
valabilității amenajamentului silvic; 
   Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș 
Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de 

specialitate al compartimentului de resort. 
Discuţii: dl consilier Isan Alexandru- a mai fost acest lucru, mai sunt și alți 

vecini, dar nu e rău că a ales Gălăuțașul. 
            Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, se supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr. 
31/2022 privind aprobarea protocolului de asociere pe durata valabilității 
amenajamentului silvic. 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor 
comunei Gălăuțaș pe anul 2021 și lista mijloacelor fixe și a obiectelor de 
inventar de mică valoare propuse spre casare; 

   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. 
32/2022 privind aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor comunei 
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Gălăuțaș pe anul 2021 și lista mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar de 
mică valoare propuse spre casare. 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de valorificare a masei 
lemnoase pentru populație, pentru anul 2022;  
   Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș 
Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de 

specialitate al compartimentului de resort. 
Discuţiidl consilie5r Isan alexandru-am fpcut o comparatie cînd s-a aprobat 

în octombrie, văd că solicitările au fost mult mai mari dacă s-a ajuns la 419 mc, 
solicitările sunt duble față de anul trecut. 

Dl viceprimar Țăran Ioan-am făcut și o solicitare pentru a se aproba celor cu 
incendiul câte 10 mc la pretul din APV. 

A fost tarziu anul trecut, fiind primavara acum solicitările sunt mai mari  
Dl consilier taran Mariusl apretul stabilit cota TVA este de 19 %, la cel de foc 

5% la persoane fizice. 
Dl consilier Isan Alexandru- am următir lictatiile desfăsurate la diferite 

unități administrativ-teritoriale si cei ce au in administrare la ocolul Silvic 
suprafețele de pășune/pădure au obținut prețuri mai mari decât noi care am fpcut 
la nivel local. 

Dl viceprimar Țăran Ioan- se licitează electronic și atunci nu mai știu unii de 
alții. 

Dl primar Țăran Radu-asta presupune să dăm în administrare suprafețele la 
Ocolul Silvic . Dl consilier Țăran Marius- dar trebuie să calculăm ce beneficii sunt și 
ce pierderi, ce cheltuieli. Am discutat despre acest lucru numai că trebuie să stăm 
jos și să facem calcule.  
             Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, se supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr. 
33/2022 privind stabilirea prețului de valorificare a masei lemnoase pentru 
populație, pentru anul 2022. 

8. 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; 
   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. 
34/2022 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. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de negociere a licitației de 
masă lemnoasă pentru partida nr. 6515;  
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   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. 
35/2022 privind aprobarea prețului de negociere a licitației de masă lemnoasă 
pentru partida nr. 6515;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor 
servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al 
comunei Gălăuțaș , județul Harghita de către operatorul ”Serviciul Public 
de Alimentare cu Apă și de Canalizare al 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. 
Discuţii: dl consilier Ișan Alexandru- la avizul de racordare nu văd de ce nu 

au făcut tarife pentru intervenții la blocuri, pentru schimbare conductă până la 
intrare-au acces la negru persoane neautorizate. Să facă prețul pentru alte servicii 
conexe, nu că vine x, y , îți fac instalația în casă, închid apa și gata, nu se 
apelează la serviciu.  

Dl consilier Kovacs Iosif- la desfundat de canalizare tot așa.  
Dl consilier Ișan Alexandru- m-am așteptat să fie intervenție și în caz de 

defect să poată interveni în apartamente, daca este o avarie și se inundă, ar trebui 
să fie un telefon de serviciu unde se anunță orice avarie sau alte lucrări de care au 
nevoie și așa oamenii s-ar simți în siguranță.  

Când s-a înfundat canalizarea, persoana în cauză de unde să știe unde este 
înfundat și cu ce să intervină? 

Dl primar Țăran Radu-sunt dintre ei care vrea să rămână așa cum a fost până 
acum. 

Dl consilier Țăran Marius-să vină și cu alte propuneri pentru aceste servicii 
conexe, care să le aducă venituri suplimentare. 

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, se supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr. 
36/2022 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Gălăuțaș , 
județul Harghita de către operatorul ”Serviciul Public de Alimentare cu Apă și 
de Canalizare al comunei Gălăuțaș, județul Harghita”. 

11. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară/definitivă a unor terenuri 
aflate în domeniul public al comunei Gălăuțaș;  
   Initiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 
 Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de 

specialitate al compartimentului de resort. 
Discuţii:nu sunt. 
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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. 
37/2022 privind ocuparea temporară/definitivă a unor terenuri aflate în 
domeniul public al comunei Gălăuțaș. 

12. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 
perioada mai 2022-iulie 2022;  
   Inițiator Țăran Radu-Primarul comunei Gălăuțaș;  
Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de 

specialitate al compartimentului de resort. 
       Discuţii: propuneri: dl, Tompea Emil propune pe dna Tornea Ramona-
Cristina-Maria. Nu sunt alte propuneri. 
Se supune votului propunerea si se votează cu 10 voturi pentru, dna Tornea 
Ramona Cristina-Maria nu votează.  

 Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, se supune votului şi se votează cu 10 voturi ”pentru”, dna Tornea 
Ramona Cristina-Maria nu votează,  Hotărârea nr. 38/2022  privind alegerea 
președintelui de ședință pentru perioada mai 2022-iulie 2022. 

13. 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. 
39/2022 privind suplimentarea numărului total de asistenți personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022. 

          
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor 

pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 acordate elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Gălăuțaș; 

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. 
40/2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor pentru semestrul 
II al anului școlar 2021-2022 acordate elevilor din învățământul preuniversitar 
de stat de pe raza comunei Gălăuțaș; 
 Diverse. 

Nu sunt . 
Se declară ședința închisă. 
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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, 
Ile-Vasile URZICĂ            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 
_____30.05.________2022. 

 
Prezentul proces- verbal a fost afişat public la data de 

...............31.05........2022. 
 
 
 

Secretar general, 
                                   Monica-Camelia MORAR 


