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Incheiat, azi 30 aprilie 2020, cu ocazia ședinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei 

Gălăuţaş. 

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

97 din 24.04.2020. 

La ședință participă un numar de 11 consilieri din 11.  

 Ședința este legal constituită și se declară deschisă.  

Dna consilier Tornea Ramona- -Cristina-Maria este președinte de ședință pe o perioadă de trei 

luni începând cu luna februarie 2020. 

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 ordinare a consiliului local al comunei Gălăuțaș din 

data de 15 aprilie 2020.  

            Inițiator: Morar Monica-Camelia – secretarul general al comunei 

Gălăuțaș; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 2020; 
Iniţiator: Țăran Radu – primar  

3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020; 
Iniţiator: Țăran Radu-primar; 

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

2020; 

 Iniţiator: Țăran Radu-primar; 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos 

din partida 2115;  

Inițiator: Țăran Ioan-viceprimar; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general pe trimestrul I al anului 

2020; 

Inițiator Țăran Radu-Primar;  

 

7. 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 ordinare a consiliului local al comunei Gălăuțaș din 

data de 15 aprilie 2020.  

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

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

ordinare din data de 15 aprilie 2020,   spre consultare și aprobare. 

Discuții : nu sunt. 

Consilierii locali aprobă procesul verbal al ședinței ordinare din data de 15 aprilie 2020, fără 

obiecțiuni. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 2020; 
Iniţiator: Țăran Radu – primar  
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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.28/2020 privind rectificarea bugetului 

general al comunei Gălăuțaș pe anul 2020.  

3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020; 
Iniţiator: Țăran Radu-primar; 

Se prezintă referatul de aprobare de către primarul 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.29/2020 privind indexarea impozitelor 

și taxelor locale pentru anul fiscal 2020. 

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

2020; 

 Iniţiator: Țăran Radu-primar; 

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

compartimentului de resort.  

Discuţii:  Propuneri: dl Tompea Emil propune pe dl Morar petru. Nu sunt alte propuneri. 

Se supune votului și se votează cu 10 voturi ”pentru” propunerea domnului Tompea Emil, dl 

Morar Petru nu votează. 

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

votului şi se votează cu 10 voturi ”pentru”, dl Morar Petru nu votează, Hotărârea nr.30/2020 

privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai 2020- iulie 2020; 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos 

din partida 2115;  

Inițiator: Țăran Ioan-viceprimar; 

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

compartimentului de resort.  

Discuţii:   dl viceprimar Țăran Ioan- e vorba de cei 11,7 ha de la Pârârul Florilor aflată sub 

contract de administrare.  

dl consilier Morar petru-vedem că prețul tot în jos merge. 

dl viceprimar țăran Ioan-partizile de anul trecut nu s-au vândut, nu este cerere pe piață. 

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

votului şi se votează cu 11 voturi ”pentru”, Hotărârea nr.31/2020 privind stabilirea prețului de 

pornire a licitației pentru materialul lemnoas din partida 2115; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general pe trimestrul I al anului 

2020; 

Inițiator Țăran Radu-Primar;   

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.32/2020 privind aprobarea execuției 

bugetului general pe trimestrul I al anului 2020; 

7. Diverse.  
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Dl consilier Ișan Alexandru- o problemă mai veche care am avizat-o, dar după 15 mai când se 

vor mai relaxa aceste măsuri cu coronavirusul am să verific. Covoarele de protecție la terenul de 

joacă au fost luate spre iarnă de către angajați ai primăriei și nu au mai fost puse la loc. Vă rog să 

rezolvați această problemă până la 15 mai. In caz că se va accidenta eu voi face plângere pentru 

nerespectarea cerințelor de securitate la locul de joacă. Copiii se accidentează, dedesubt este griblură. 

Cu drumul de la Prelucă-așa s-a întâmplat exact cum am spus. În toamnă drumul a fost bun și 

în primăvară dezastru. Voi încerca să văd cine a suportat cheltuielile pentru reparații, cred că nu se va 

suplimenta valoarea investiției cu aceste reparații. 

Dl viceprimar Țăran Ioan-știu că au fost adunte aceste covoare și s-au pus înapoi, o sa verific. 

Drumul este dat la constructor, nu au nici o obiecțiune asupra circulației, el trebuie să 

contruiască în continuare. Nu au nici o pretenție să nu se circule.  

Dl primar Țăran Radu-unde a fost balastat a rezistat drumul, unde nu a fost s-au făcut găuri. 

Dna secretar general al comunei Morar Monica-Camelia: s-a făcut proiectul de nomenclatură 

stadală, mai avem de finalizat unele lucruri. dl Ișan Alexandru-o alee sau stradă să se numească după 

Eroul Revoluției din decembrie 1989 Lorincz Raymond. 

Dl consilier Barabas Lajos-cu containerele din colonie nu se pot cumpăra mai multe, sunt 

insuficiente., intră și câinii acolo. 

Dna secretar general al comunei Morar Monica-Camelia-vă ros să depuneți rapoartele de 

activitate pe anul 2019, rapoartele comisiile de specialitate ale consiliului local și sa nu uitati de 

declaratiile de avere si de interese paână la 15 iunie. 

 

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, 

Tornea Ramona-Cristina-Maria                            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 _25.05.2020_. 

 

 

Prezentul proces- verbal a fost afişat public la data de 26.05.2020. 

 

Secretar general, 

Morar Monica-camelia 

 


