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PROCES-VERBAL 
 
 

 Incheiat, azi 28 aprilie 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. 143 din  28.04.2022. 

La sedință participă un numar de 9 consilieri din 11, absenti motivati dl 
consilier Ișan Alexandru si dl consilier Kovacs Iosif. 
 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea  participării  Comunei  
GĂLĂUȚAȘ  în  cadrul  Programului  Național  de  Redresare  și  Reziliență,  
componenta 5- Valul  renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiența 
energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale,  Operatiunea  A.3:  
Renovarea  energetică  moderată  sau aprofundată  a  clădirilor  rezidențiale  
multifamiliale -   cu  proiectul  de  investiții:  „Renovare energetică moderată 
sau aprofundată la ”Blocurile Vechi” din comuna Gălăuțaș, județul Harghita”, 

   Inițiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș 
   Se supune la vot proiectul ordinii de zi şi se votează cu unanimitate de voturi, 

9 voturi ”pentru”.  
  Ordinea de zi fiind votată se trece la prezentarea materialelor. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  participării  Comunei  
GĂLĂUȚAȘ  în  cadrul  Programului  Național  de  Redresare  și  Reziliență,  
componenta 5- Valul  renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiența 
energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale,  Operatiunea  A.3:  
Renovarea  energetică  moderată  sau aprofundată  a  clădirilor  rezidențiale  
multifamiliale -   cu  proiectul  de  investiții:  „Renovare energetică moderată 
sau aprofundată la ”Blocurile Vechi” din comuna Gălăuțaș, județul Harghita”, 

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 9 voturi ”pentru”, Hotărârea nr. 
41/2022 privind aprobarea  participării  Comunei  GĂLĂUȚAȘ  în  cadrul  
Programului  Național  de  Redresare  și  Reziliență,  componenta 5- Valul  
renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în 
clădiri rezidențiale multifamiliale,  Operatiunea  A.3:  Renovarea  energetică  
moderată  sau aprofundată  a  clădirilor  rezidențiale  multifamiliale -   cu  
proiectul  de  investiții:  „Renovare energetică moderată sau aprofundată la 
”Blocurile Vechi” din comuna Gălăuțaș, județul Harghita”. 
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  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 _11__voturi pentru, __11_, împotrivă, _-____abțineri___-_, în 

ședința _____ordinara_________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 
 
 
 
 

 


