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Incheiat, azi 31 ianuarie 2020, cu ocazia ședinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Gălăuţaş. 

 Ședința a fost convocată de către primarul comunei Gălăuțaș prin Dispoziția Primarului nr.   

53 din 23.01.2020. 

La ședință participă un numar de 11 consilieri din 11.  

 Ședința este legal constituită și se declară deschisă.  

Dl consilier Ișan Alexandru este președinte de ședință pe o perioadă de trei luni începând cu 

luna noiembrie 2019.  

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 ședinței extraordinare a consiliului local al comunei 

Gălăuțaș, convocată de îndată, din data de 6 ianuarie 2020; 

      Inițiator: Morar Monica-Camelia – secretarul general al comunei Gălăuțaș; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021;  

                                             Inițiator: Țăran Radu -primarul comunei Gălăuțaș; 

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

trimestrul IV al anului 2019; 

                        Inițiator: Țăran Radu – primarul comunei Gălăuțaș;  

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2020-

aprilie 2020;  

                                               Inițiator: Țăran Radu– primarul comunei Gălăuțaș; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pe 

anul 2020 ;  

Inițiator: Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă; 

                        Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș; 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general după finalizarea procedurilor de 

achiziție publică și încheierea contractului de execuție de lucrări pentru obiectivul de 

investiție ”Modernizarea stației de epurare a localității Gălăuțaș, județul Harghita”;  

Initiator : Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș;  

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.   

3/06.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază în anul 2020 pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, din aparatul propriu 

de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș;  

Initiator : Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale; 

Inițiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

10. Diverse. 

 

 Primarul comunei Gălăuțaș, dl Țăran Radu- supune la vot proiectul ordinii de zi şi se 

votează cu unanimitate de voturi, 11 voturi ”pentru”.  

         Ordinea de zi fiind votată se trece la prezentarea materialelor.  

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a consiliului local al comunei 

Gălăuțaș, convocată de îndată, din data de 6 ianuarie 2020; 

    Inițiator: Morar Monica-Camelia – secretarul general al comunei Gălăuțaș; 

Secretarul general al comunei pune la dispoziția consilierilor locali procesul verbal al ședinței 

extraordinare, convocată de îndată, din data de 6 ianuarie 2020,   spre consultare și aprobare. 

Discuții : nu sunt. 
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Consilierii locali aprobă procesul verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, din 

data de 6 ianuarie 2020, fără obiecțiuni. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021;  

                                             Inițiator: Țăran Radu -primarul comunei Gălăuțaș; 

Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort.  

Discuţii: dl consilier Morar Petru-câți copii mai sunt? 

Dna secretar general-nu știu exact. 

Dl primar Țăran Radu-în jur de 167 de copii. 

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se supune 

votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr.4/2020 privind aprobarea rețelei 

școlare pentru anul școlar 2020-2021.   
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al comunei Gălăuțaș pe 

trimestrul IV al anului 2019; 

                        Inițiator: Țăran Radu – primarul comunei Gălăuțaș;  

Se prezintă referatul de aprobare de către primarul comunei şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort.  

Discuţii: dl primar Țăran Radu-dacă suntem la buget, poate ați observat că am avut 

excedentul destul de mic față de anul trecut, dar intervine problema unor proiecte/programe 

derulate. Prin O.U.G. nr. 1/2020 nu se mai pot depune cereri pentru PNDL. Avem proiecte: se va 

termina proiectul la Blocurile vechi, Dali-Colonia I, să sperăm că ne vom descurca să începem  și 

lucrările. Va fi un an destul de greu dar sperăm să ne descurcăm. 

Dl consilier Ișan Alexandru- Acum cred că e primul an în care încheiem anul financiar cu un 

excedent mic, dar cu deficit mare. Anul trecut am avut deficit de cca 809 mii lei care a fost acoperit 

și totuși rămâne încă 300 mii lei care nu au acoperit excedentul din 2018. Din documentele depuse, 

încasările la bugetul local față de anul trecut au fost mai mici, și acest lucru a dus la creșterea 

deficitului și nu au putut fi limitate cheltuielile decât acoperite din excedentul anului precedent. 

Incasările sunt mai mici față de anul trecut și la persoane fizice si la persoane juridice. Incepem anul 

cu mai puțini bani, referitor la proiecte, vineri am fost la o întâlnire cu dl Borboly Csaba și am 

întrebat care este soarta proiectelor prin PNDL și a spus că finanțarea nu va suferi modificări la 

contractele încheiate. 

Dl primar Țăran Radu-în anul trecut (2018) chiar s-au plătit taxele și impozitele foarte bine, 

anul trecut (2018) s-a încheiat cu cca 700 mii  lei -rămășită, anul acesta(2019) cu cca 900 mii lei-

rămășiță la încasări.  

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se supune 

votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”,  Hotărârea nr.5/2020 privind aprobarea execuției 

bugetului general al comunei Gălăuțaș pe trimestrul IV al anului 2019; 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2020-

aprilie 2020;  

                                               Inițiator: Țăran Radu– primarul comunei Gălăuțaș; 

Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort.  

Discuţii:  dna Tornea Ramona propune pe dl Rugină Dumitru. 

Dl Morar Petru propune pe dna Tornea Ramona. 

Se supune votului prima propunere și se votează cu 1 vot pentru, dl Rugină Dumitru nu 

votează, 9 voturi abțineri.  

Se supune votului a doua propunere și se votează cu 10 voturi pentru, dna Tornea Ramona 

nu voteaza. 

Astfel, dna Tornea Ramona este propusă ca președinte de ședință pentru următoarele trei 

luni, începând cu luna februarie 2020. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                                 
Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se supune 

votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr.6/2020 privind alegerea președintelui 

de ședință pentru perioada februarie 2020-aprilie 2020.   
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pe 

anul 2020 ;  

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.7/2020 privind  aprobarea Planului 

anual de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 ;  

6. Proiect de hotărâre privind modificarea prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă; 

                        Inițiator Țăran Ioan-viceprimarul comunei Gălăuțaș; 

Se prezintă referatul de aprobare al viceprimarului comunei şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort.  

Discuţii:  dl viceprimar Țăran Ioan-dacă nu vom valorifica nici acum masa lemnaosă, putem 

solicita Ocolului Silvic diminuarea prețului din APV.  

Dl consilier Ișan Alexandru-cred că se vor prezenta la prețul acesta.  

Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se supune 

votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru” Hotărârea nr.8/2020 privind modificarea prețului de 

pornire a licitației de masă lemnoasă; 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general după finalizarea procedurilor de 

achiziție publică și încheierea contractului de execuție de lucrări pentru obiectivul de 

investiție ”Modernizarea stației de epurare a localității Gălăuțaș, județul Harghita”;  

Initiator : 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.9/2020 privind actualizarea devizului 

general după finalizarea procedurilor de achiziție publică și încheierea contractului de 

execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea stației de epurare a 

localității Gălăuțaș, județul Harghita”. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.   

3/06.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază în anul 2020 pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, din aparatul propriu 

de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș;  

Initiator : 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.10/2020 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.   3/06.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază 

în anul 2020 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale ”Administrație”, din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei 

Gălăuțaș;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale; 

Inițiator Țăran Radu-primarul comunei Gălăuțaș; 

 Se prezintă referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort.  
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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.11/2020 privind aprobarea Planului 

anual de acțiune privind serviciile sociale; 

10. Diverse.  
 Dl Isan Alexandru-bugetul când va fi? Dacă v-ați gândit ca în proiectul de buget să fie 

trecute și sumele necesare pentru nomenclator stradal? Și legea ne obligă să facem acest lucru. 

  Dna secretar general Morar Monica-Camelia -proiectul de buget este afișat pe site și la 

sediu. 

Dl primar Țăran Radu  -am avut o tentativă de a face pe teren, am început cu satul Toleșeni, 

dar ne trebuie materializarea și pe hartă, în sistem electronic. Vom încerca să facem. 

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, 

Ișan Alexandru                             Morar Monica-Camelia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobat cu _11__voturi,  pentru, __11_, împotrivă, ___0__abțineri__0__, în ședința 

ordinară a  Consiliului Local al comunei Gălăuțaș din data de 18.02.2020. 

 

 

Prezentul proces- verbal a fost afişat public la data de 20.02.2020. 

 

 

             Secretar general, 

          Morar Monica-Camelia 

 

 


