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PROCES-VERBAL 
 

 Incheiat, azi 30 mai 2022, cu ocazia ședinţei ordinare a Consiliului Local al 
comunei Gălăuţaş. 
 Ședința a fost convocată de către primarul comunei Gălăuțaș prin Dispoziția 
Primarului nr. 154 din  23.05.2022. 

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

D-na consilier Tornea Ramona-Cristina-Maria este președinte de ședință pe o 
perioadă de trei luni începând cu luna mai 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  27 aprilie 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  28 aprilie 2022;  
    Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei Gălăuțaș; 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor neeligibile „REABILITARE MODERATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI 
COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” finanțat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local, I3. 
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                  
      Inițiator: Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor 
neeligibile „REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRU 
GAFTON, CORP A, DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA” finanțat 
prin COMPONENTA 10 - Fondul Local, I3. 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  
   Inițiator: Țăran Radu-Primarul comunei Gălăuțaș; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de management 
administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul Comunei Gălăuțaș şi 
directorul unităţii de învăţământ  preuniversitar de stat din Comuna 
Gălăuțaș;  
                         Inițiator: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a 
datelor în Registrul Agricol al comunei Gălăuțaș, pentru trimestrul I al anului 
2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități; 

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



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                            

 

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  27 aprilie 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  27 
aprilie 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 27 aprilie 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  28  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 28 aprilie 2022, spre consultare și aprobare. 

Discuții : nu sunt. 
Consilierii locali aprobă procesul verbal al ședinței extraordinară, convocată 

de îndată, a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, din data de 28 aprilie 2022, 
fără obiecțiuni, cu 11 voturi pentru. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor neeligibile „REABILITARE MODERATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI 
GĂLĂUȚAȘ” finanțat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local, I3. 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                      
                    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. 
42/2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor neeligibile 
„REABILITARE MODERATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” finanțat 
prin COMPONENTA 10 - Fondul Local, I3. 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.    

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și 
a cheltuielilor neeligibile „REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
DUMITRU GAFTON, CORP A, DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA” finanțat 
prin COMPONENTA 10 - Fondul Local, I3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice 
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pentru a îmbunătăți serviciile publice din cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR) de  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

Inițiator: Țăran Radu-Primarul comunei Gălăuțaș; 
Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de 

specialitate al compartimentului de resort. 
Discuţii: dl Isan Alexandru- la descrierea investiției scrie că este bloc de 

locuințe.  
D-nul primar Radu Țăran-este eroare de redactare-corectăm. 
Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 

specialitate, se supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea 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” finanțat prin COMPONENTA 10 - 
Fondul Local, I3. 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.   

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de management 
administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul Comunei Gălăuțaș şi 
directorul unităţii de învăţământ  preuniversitar de stat din Comuna 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. 
44/2022 privind aprobarea Contractului-cadru de management administrativ-
financiar, ce se va încheia între Primarul Comunei Gălăuțaș şi directorul unităţii 
de învăţământ  preuniversitar de stat din Comuna Gălăuțaș.  

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a 
datelor în Registrul Agricol al comunei Gălăuțaș, pentru trimestrul I al anului 2022 
și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități; 

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

Discuţii:dl Isan Alexandru-m-am uitat la datele anterioare, în 10 ani de zile 
din 2012, 524 de bovine au fost duse la munte, acum avem în jur de 335 bovine, s-
a micșorat numărul de animale. 

Dl primar Radu Țăran- și va scădea în continuare. 
Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de 

specialitate, se supune votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr. 
45/2022 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul 
Agricol al comunei Gălăuțaș, pentru trimestrul I al anului 2022 și stabilirea 
măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. 

7. Diverse. 
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Dl Țăran Doru-am primit un plic de la Consiliul Județean Harghita privind 
bugetul participativ, propuneri. Dacă am întreprins ceva în acest sens? 

Dl primar Radu Țăran- este un chestionar individual pentru persoane fizice, 
consilieri locali, pe care trebuie sa-l completați. 

Dl primar Radu Țăran-2 iunie este Ziua Eroilor, la monumentul Secu de la 
Toplița  nu se ține, să marcăm evenimentul la școală la noi, cine vrea să participe 
este foarte bine. 

Dl consilier Urzică Sorin-Marin-zilele comunei se vor ține? 
Dl primar Radu Țăran- da, ar fi cazul. 
Dl consilier Rugină Dumitru-spre Prelucă se mai asfaltează, drumul este închis? 
Dl primar Radu Țăran-se lucrează cu stratul 2 de asfalt. 
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, 
Ramona-Cristina-Maria TORNEA          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 
_____30.06.________2022. 

 
Prezentul proces- verbal a fost afişat public la data de 

...................04.07................2022. 
 
 
 

Secretar general, 
                                   Monica-Camelia MORAR 


