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PROCES- VERBAL 

 

Incheiat, azi 25 martie 2020, cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei 

Gălăuţaş, convocată de îndată. 

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

90 din 25 martie 2020. 

La sedință participă un numar de 9 consilieri din 11, dl consilier Barabas Lajos și dl 

consilier Kovacs Iosif-absenți motivați.  

 Sedința 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 18 februarie 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 aprobarea prețului de negociere a licitației pentru partida 6363; 

Iniţiator: Țăran Ioan-viceprimar  

           Dl primar Țăran Radu, supune la vot proiectul ordinii de zi şi se votează cu unanimitate de 

voturi, 9 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 18 februarie 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 18 februarie 2020,   spre consultare și aprobare. 

Discuții : nu sunt. 

Consilierii locali aprobă procesul verbal al sedinței ordinare din data de 18 februarie 2020, 

fără obiecțiuni. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 2020; 

Iniţiator: Țăran Radu – primar  

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

compartimentului de resort.  

Discuţii: dl primar-având în vedere faptul că au fost multe costuri necesare în această perioadă 

pentru dezinfecție, dezinfecția la clădirile din domeniul public, asigurarea cu soluții dezinfectante și 

alte mijloace de protecție în cadrul primăriei, suma primită e mică dar nu avem ce face. În starea de 

urgență în care suntem trebuia să primim mai mulți bani pentru a putea aplica mai multe măsuri. 

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

votului şi se votează cu 9 voturi ”pentru”, Hotărârea nr.19/2020 privind rectificarea bugetului 

general al comunei Gălăuțaș pe anul 2020;  

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prețului de negociere a licitației pentru partida 6363 

Iniţiator: Țăran Ioan-viceprimar  

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

compartimentului de resort.  

Discuţii: dl viceprimar Țăran Ioan-este vorba de un culoar -cale de acces pentru a scoate o 

partidă de cca 700 mc care a fost licitată anterior și pentru care am stabilit prin hotărâre de consiliu 

prețul. Am propus același preț ca la partida licitată pentru care se face cale de acces . 
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Se dă citire Proiectului de hotărâre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se supune 

votului şi se votează cu 9 voturi ”pentru”, Hotărârea nr.20/2020 privind aprobarea prețului de 

negociere a licitației pentru partida 6363.  

  

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-Maria-Cristina                       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 15.04.2020. 

 

 

Prezentul proces- verbal a fost afişat public la data de 21.04.2020. 

 

 

             Secretar general, 

          Morar Monica-Camelia 


