
Comuna Gălăuțaș 
Nr.  5555/21.11.2022 

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 28 noiembrie 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  27 octombrie 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 2 noiembrie 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 10 noiembrie 2022; 

                           Inițiator: Morar Monica-Camelia –secretarul general al comunei 

Gălăuțaș; 

4. Raport privind activitatea directorului Școlii Gimnaziale ”Dumitru Gafton” din 

comuna Gălăuțaș; 

Raportor: dna Alina Natea-director Școala Gimnazială  Dumitru Gafton” din 

comuna Gălăuțaș; 

5. Proiect de hotărâre privind radierea unor debite din evidențele fiscale; 

   Inițiator Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Comuna Gălăuțaș, județul 

Harghita, referitor la colaborarea interinstituțională în cadrul proiectului ”HUB de 

servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySMIS 130963:   

   Inițiator Țăran Radu- primarul comunei Gălăuțaș; 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă 

din partizile nr. 10497 și 210498; 

                        Inițiator: Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș 

8. Proiect de hotărâre privind Aprobarea participării la programul ”Identificarea 

oportunităților de învestiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice 

din surse regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 

2022-2028” 

   Inițiator: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărul burselor pentru anul 

școlar 2022-2023; 

   Inițiator: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș 



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

salubrizare în comuna Gălăuțaș, județul Harghita; 

   Inițiator: Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș 

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

anul 2022; 

   Inițiator: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

12. Diverse. 

 

 

 
Funcţia şi numele conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, 

PRIMAR-Radu ȚĂRAN 
 
 
  

Secretar general al COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 
Monica-Camelia MORAR 


