
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                                 
Nr. 9/30.06.2020 

 

MINUTA  

ședinței ordinare din data de 30 iunie 2020, ora 15,00  

a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș 

 

 

 Din numărul total de 11 consilieri locali în funcție sunt prezenți la ședință 10  consilieri 

locali din 11, dna consilier Stînă Gabriela absent motivat, ședința fiind legal constituită. 

 

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărări:  

1. Hotărârea  nr. 41/2020 privind aprobarea prețului de negociere a licitației pentru 

partizile 6378, 6379, 6380, cu 10 voturi ”pentru”  ; 

 

2.  Hotărârea nr. 42/2020  privind modificarea prețului de pornire a licitației pentru 

materialul lemnos aflat în administrarea Direcției Silvice Suceava prin ocolul Silvic 

Broșteni, din partizile 6299, 6316, 6362 , cu 10 voturi ”pentru”  ;  

 

3. Hotărârea nr. 43/2020 privind stabilirea prețului de pornire a licitației pentru 

materialul lemnos aflat în administrarea Direcției Silvice Suceava, prin Ocolul 

Silvic Broșteni, cu 10 voturi ”pentru” ;  

                        

4. Hotărârea nr. 44/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 

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

valabilității amenjamentului silvic, cu 10 voturi ”pentru”  ;  

  

5. Hotărârea nr. 45/2020 privind privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

unui imobil-clădire, cu teren aferent, aflat în proprietatea privată a comunei 

Gălăuţaş, și administrarea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș,  cu 10 voturi 

”pentru”  ;  

     

6.  Hotărârea nr. 46/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

proiectul –faza ”DALI” -”Sistematizare Orizontală Colonia I, în Comuna Gălăuțaș, 

județul Harghita,  cu 10 voturi ”pentru”  ;  

 
7. Hotărârea nr. 47/2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de 

salubrizare al comunei Gălăuțaș, a Caietului de sarcini și delegarea gestiunii 

serviciului de salubrizare în comuna Gălăuțaș cu 10 voturi ”pentru”  ;  

 

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, 

Morar Petru                           Morar Monica-Camelia 


