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Nr. 4591/30.09.2021 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat astăzi 30.09.2021 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. 4371/24.09.2021 în 

baza dispoziției de convocare a primarului nr. 182/24.09.2021. 

Secretarul general al comunei efectuează apelul nominal al consilierilor locali și constată că toți cei 

11 consilieri locali sunt prezenți, astfel: 

1. Cardaș Răzvan Constantin – prezent; 

2. Coțovanu Aurel – prezent; 

3. Diaconescu Neculai – prezent; 

4. Fasolă Costică Cătalin – prezent; 

5. Lepciuc Constantin – prezent; 

6. Manta Valentina  – prezentă; 

7.  Nistor Costel – prezent; 

8. Oșlobanu Mihai Bogdan – prezent; 

9. Rusu Gheorghe – prezent; 

10. Timișescu Cătălin – prezent; 

11. Timofte Dan  – prezent; 

În conformitate cu dispoziţia nr. 182/24.09.2021, 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 26.08.2021; 

2. Proiect de hotărâre nr. 28/18.08.2021 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul 

IV/2021, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pe acelaşi trimestru – inițiator:  Primar, 

Secrieru Ioan; 

3. Proiect de hotărâre nr. 32/26.08.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

comunei Hărmănești, județul Iași 2021 – 2027 – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

4. Proiect de hotărâre nr. 34/20.09.2021 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe trimestrul III/2021– inițiator:  Primar, Secrieru Ioan. 

Înainte de a fi aprobată ordinea de zi se propune suplimentarea acesteia cu proiectul de hotărâre nr. 

35/29.09.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimative pentru obiectivul de 

investitii „Reabilitare și modernizare drumuri locale în satele Hărmăneștii Vechi, Hărmăneștii Noi și 

Boldești, comuna Hărmănești, județul Iași”, propunere care este aprobată cu 11 voturi „pentru”. 

Domnul consilier Timișescu Cătălin, 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 punctul 1 de pe ordinea de zi privind aprobarea procesului verbal din data de 26.08.2021, nu 

sunt discuţii cu privire la cele consemnate, apoi este supus spre aprobare plenului Consiliului Local şi este 

aprobat cu 11 voturi „pentru”.  

 



Pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul IV/2021, precum 

şi alegerea preşedintelui de şedinţă pe acelaşi trimestru s-a înscris la cuvânt domnul consilier Lepciuc 

Constantin care o propune pe dna. consilier Manta Valentina iar dl. consilier Oșlobanu Mihai îl propune pe 

dl. consilier Timofte Dan. Având în vedere faptul că nu se mai face nicio propunere se supune la vot prima 

propunere care primește 6 voturi “pentru” iar cea de-a doua propunere primește 5 voturi “pentru”, drept 

pentru care președinte de ședință pe trim. IV/2021 va fi dna. consilier Manta Valentina. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Hărmănești, 

județul Iași 2021 – 2027 a fost prezentat pentru dezbatere apoi a fost supus spre aprobare plenului  și a fost 

aprobat cu 11 voturi „pentru”. 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III/2021 a 

fost prezentat pentru dezbatere. Dna. contabil prezintă rectificarea iar dna. consilier Manta Valentina 

întreabă dacă nu sunt bani măcar pentru 50 de coșuri de gunoi. Dl. primar spune că va vorbi cu consilierul 

achiziții publice să ceară câteva oferte să vedem la cât se ridică costurile. Proiectul de hotărâre  a fost supus 

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

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investitii „Reabilitare și modernizare drumuri locale în satele Hărmăneștii Vechi, Hărmăneștii 

Noi și Boldești, comuna Hărmănești, județul Iași”a fost prezentat pentru dezbatere. Se înscrie la cuvânt 

dna. consilier Manta Valentina care întreabă ce drumuri sunt prinse. Dl. primar răspunde că au fost incluse 

toate drumurile care nu au fost incluse în niciun proiect până acum cu o lungime de 10,8 km, cu alte 

cuvinte toate drumurile comunale din toate cele trei localități componente sunt incluse în proiecte pentru 

reabilitare. Proiectul de hotărâre a fost supus spre aprobare plenului  și a fost aprobat cu 11 voturi „pentru”. 

Se înscrie la cuvânt dl. primar care spune că a avut o ședință la Grupul de Acțiune Locală “Siret 

Moldova”  și ne-au mai revenit 16 600 € iar de la achiziția buldoexcavatorului ne-au mai rămas 2000 €, 

bani ce trebuie cheltuiți până în decembrie 2022. Spune că au fost propuneri de la consilieri să se facă  

locuri de joacă pentru copii și s-a gândit la 2 locuri de joacă la cele 2 grădinițe din comună și se va interesa 

la alte comune cam la cât s-au ridicat costurile și va veni cu o propunere în acest sens în fața consiliului 

local. 

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

fost adoptate hotărârile nr. 37-40.  

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.                            

 

 

 

 

 

             Preşedinte de şedinţă, 

                Cătălin Timișescu                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar general al comunei 

                                                                                              Daniela Liliana Fasolă  


