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ANEXA 2 
 

Anunţ privind organizarea unei şedinţe publice 
 
     În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, vă aducem la cunoştinţă că în 
data de 27 octombrie 2022, ora 15,00, la sala de ședință a Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș, din comuna Gălăuțaș, sat Gălăuțaș nr. 5, județul Harghita, va 
avea loc şedinţa publică a CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ, cu 
următoarea ordine de zi: 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinței ordinară a Consiliului Local al comunei 

Gălăuțaș, din data de  29 septembrie 2022;  

          Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei 

Gălăuțaș; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinară a Consiliului Local al comunei 

Gălăuțaș, convocată de îndată, din data de 7 octombrie 2022; 

   Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei 

Gălăuțaș; 

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinară a Consiliului Local al comunei 

Gălăuțaș, convocată de îndată, din data de 13 octombrie 2022; 

                           Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei 

Gălăuțaș; 

4. Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință pentru perioada 

noiembrie 2022-ianuarie 2023; 

   Inițiator Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș; 

5. Proiect de hotărâre desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 

Gălăuțaș pentru constituirea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale 

”Dumitru Gafton” din comuna Gălăuțaș; 

   Inițiator Țăran Ioan- viceprimarul comunei Gălăuțaș; 

6. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului general al comunei Gălăuțaș pe 

anul 2022; 

   Inițiator: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al comunei Gălăuțaș 

pe trimestrul III al anului 2022; 

   Inițiator: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale pe anul 2023; 

   Inițiator: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de 

salubrizare în comuna Gălăuțaș, județul Harghita 

   Inițiator: Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș 
10. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul Județean Harghita, a aprobării 

trecerii din domeniul public al județului Harghita, în domeniul public al comunei 

Gălăuțaș, județul Harghita a cotelor-părți a unor bunuri și declararea acestora ca 

bunuri de interes local; 

   Inițiator: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș 



11. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol 

pentru trimestrul II al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei 

activități 

   Inițiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș 

12. Raport de activitate al Compartimentului achiziții publice 

   Raportori: Suciu Elena-Consilier achiziții publice 

                               Pașcan Georgeta-Iuliana-Consilier achiziții publice 

13. Diverse. 

 

 

 
Funcţia şi numele conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, 

PRIMAR-Radu ȚĂRAN 
 
 
 

Secretar general al COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 
Monica-Camelia MORAR 

 


