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                 Anexă la documentul de convocare nr. 458/21.01.2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

PPRROOIIEECCTT  OORRDDIINNEE  DDEE  ZZII  

  

  

ŞŞeeddiinnţţaa  oorrddiinnaarrăă  ddiinn  ddaattaa  ddee  2277..0011..22002222,,  oorraa  99
0000

  vvaa  aavveeaa  uurrmmăăttoorruull  pprrooiieecctt  ddee  oorrddiinnee  ddee  zzii::    

  

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 23.12.2021; 

2. Proiect de hotărâre nr. 38/01.10.2021 privind trecerea unui bun de interes local în 

domeniul public al comunei Hărmănești, județul Iași – inițiator:  Primar, Secrieru 

Ioan; 

3. Proiect de hotărâre nr. 58/23.12.2021 privind  organizarea rețelei școlare de pe raza 

comunei Hărmănești, județul Iași  pentru anul școlar  2022 - 2023    – inițiator:  

Primar, Secrieru Ioan; 

4. Proiect de hotărâre nr. 59/23.12.2021 privind aprobarea numărului de asistenti 

personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 – inițiator:  Primar, 

Secrieru Ioan; 

5. Proiect de hotărâre nr. 60/23.12.2021 privind aprobarea planului de lucrări pentru 

beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

6. Proiect de hotărâre nr. 61/23.12.2021 privind aprobarea planului de măsuri pentru 

îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire, înfrumuseţare şi de mediu a comunei 

Hărmăneşti, judeţul Iaşi – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

7. Proiect de hotărâre nr. 62/30.12.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 28/29.07.2021 privind trecerea unor bunuri de interes local în domeniul 

public al comunei Hărmăneşti, județul Iași– inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

8. Proiect de hotărâre nr. 63/30.12.2021 privind transmiterea unor bunuri aferente 

sistemului de canalizare și alimentare cu apă din comuna Hărmănești în 

administrarea S.C. APAVITAL S.A. – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

9. Proiect de hotărâre nr. 1/04.01.2022 privind acoperirea deficitului secțiunii de 

dezvoltare pe anul 2021 – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

10. Proiect de hotărâre nr. 2/04.01.2022 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe 

secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare la data de 31.12.2021 – inițiator:  

Primar, Secrieru Ioan. 

 

 

 


