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MINUTA  

ședinței ordinare din data de 15 aprilie 2020, ora 15,00 a Consiliului Local al comunei 

Gălăuțaș 

 

 

Din numărul total de 11 consilieri locali în funcție sunt prezenți la ședință 11 

consilieri locali, ședința fiind legal constituită. 

 

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărări:  

 

- Hotărârea nr.21/2020 privind radierea din evidențele fiscale ale unor debite, cu 

11 voturi ”pentru” ;  

- Hotărârea nr.22/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș nr. 98/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

precum și a taxelor speciale pe anul 2020,  cu 11 voturi ”pentru”  ;  

- Hotărârea nr.23/2020 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor 

aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020, acordate elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat de pe raza comunei Gălăuțaș, cu 11 voturi ”pentru”  ;  

- Hotărârea nr.24/2020 privind stabilirea prețului de pornire a licitației pentru 

materialul lemnoas din partida 81, cu 11 voturi ”pentru; 

- Hotărârea nr.25/2020 privind aprobarea protocolului de asociere pe durata 

valabilității amenajamentului silvic, cu 11 voturi ”pentru; 

- Hotărârea nr.26/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș, cu 11 voturi 

”pentru; 

- Hotărârea nr.27/2020 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale 

autorității deliberative, cu 11 voturi ”pentru”;  

 

În cadrul ședinței au fost prezentate și:  

1. Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a unității 

administrativ-teritoriale Gălăuțaș pentru anul 2019;  

Raportor: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

2. Raport de activitate al muncitorului calificat (paznic de pășune) 

Raportor: Groza Ioan-Ilie 

 

Ședința s-a încheiat la ora 16,30. 

 

In conformitate cu dispozițiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, minuta se va afișa la avizierul din holul 

primăriei și se va publica pe site-ul propriu.  

 

 

Președinte de ședință,                      Secretar general, 

Tornea Ramona-Cristina-Maria                        Morar Monica-Camelia 


