
COMUNA  HĂRMĂNEŞTI 

 JUDEŢUL IAŞI                                                    

Nr. 2223/27.05.2021 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat astăzi 27.05.2021 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Hărmăneşti, judeţul Iaşi, 

ora 15
00

. 

Consiliul Local a fost convocat în scris conform documentului de convocare nr. 2119/21.05.2021. 

La şedinţă au participat un număr de  11 consilieri. 

Absenţi: - 

În conformitate cu dispoziţia nr. 97/21.05.2021, emisă de către Primarul comunei Hărmănești, județul 

Iași, şedinţa se desfăşoară la sediul primăriei şi are următorul proiect de ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 21.04.2021; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 29.04.2021; 

3. Proiect de hotărâre privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale 

a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică pe raza comunei Hărmănești, județul Iași  – inițiator:  Primar, 

Secrieru Ioan. 

Domnul consilier Oșlobanu Mihai Bogdan, în calitate de președinte de ședință, a preluat lucrările 

şedinţei, a dat citire proiectului ordinii de zi, l-a supus spre aprobare plenului Consiliului Local şi a fost 

aprobat cu 11 voturi „pentru”.  

Pentru punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi privind aprobarea proceselor verbale din data de 

21.04.2021 și 29.04.2021, nu sunt discuţii cu privire la cele consemnate, apoi sunt supuse spre aprobare 

plenului Consiliului Local şi sunt aprobate cu 11 voturi „pentru”.  

Proiectul de hotărâre privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a 

Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS a fost prezentat pentru dezbatere apoi a fost supus spre aprobare 

plenului  și a fost aprobat cu 8 voturi „pentru” și 3 “abțineri” ale domnilor consilieri Cardaș Răzvan 

Constantin, Oșlobanu Mihai Bogdan și Timofte Dan. 

Proiectul de hotărâre privind actualizarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență 

în cazurile de violență domestică pe raza comunei Hărmănești, județul Iași  a fost prezentat pentru 

dezbatere apoi a fost supus spre aprobare plenului  și a fost aprobat cu 11 voturi „pentru”. 

Se înscrie la cuvânt dl. consilier Oșlobanu Mihai Bogdan care întreabă în ce context poate ieși 

buldoexcavatorul din curtea primăriei și care este tariful. Dl. primar răspunde că pentru o persoană fizică 

este nevoie de o cerere iar pentru primărie nu este necesară această cerere iar tariful este în funcție de orele 

pentru care a fost folosit. Intervine din nou dl. consilier Oșlobanu Mihai Bogdan care spune că dl. primar a 

promis în campania electorală că va face un parc pentru copii. Dl. primar răspunde că se va face și acest 

parc deoarece ce a promis și în mandatele anterioare a dus la îndeplinire dar totul depinde de bugetul 

disponibil. 

Se înscrie la cuvânt dl. consilier Cardaș Răzvan Constantin care întreabă secretarul general al 

comunei dacă acordă sprijin pentru întocmirea unui proiect de hotărâre pentru înființarea unui parc pentru 

copii iar secretarul răspunde că acest lucru intră în atribuțiile sale. Dl. primar spune că pentru acest proiect 

este necesar mai întâi să fie identificat un spațiu care aparține domeniului public și sursa de finanțare. 

Dl consilier Oșlobanu Mihai Bogdan spune că într-o ședință anterioară dna. consiler Manta 

Valentina a propus să fie puse coșuri de gunoi pe străzi și ar fi foarte bine deoarece este aruncat mult gunoi 



pe străzi. Intervine dl. consilier Cardaș Răzvan Constantin care spune că ar fi bine ca pliantele pentru 

reciclare să fie împărțite oamenilor din comună de către consilierii locali pentru a li se explica exact despre 

ce este vorba și propune ca pe viitor să fie aplicate sancțiuni celor care nu reciclează. Dl. primar spune că 

deocamdată Girexim nu are obligația să colecteze separat și din acest motiv merge mașina dumnealui 

pentru a colecta de la oameni pentru că astfel scădem cantitatea de gunoi și plătim și o taxă mai mică la 

mediu. 

Dna. consilier Manta Valentina propune ca persoanelor juridice să li se impună să folosească 

toaletele proprii pentru clienții lor și să  nu le țină închise. 

Astfel,  problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, au fost declarate închise lucrările şedinţei și au 

fost adoptate hotărârile nr. 23 și 24.  

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.                            

 

 

 

 

 

             Preşedinte de şedinţă, 

           Mihai Bogdan Oșlobanu                                                                 Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar general al comunei 

                                                                                              Daniela Liliana Fasolă  

 


