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Încheiat astăzi 22.11.2021 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local Hărmăneşti, judeţul Iaşi, 

ora 14
00

. 

Consiliul Local a fost convocat în scris conform documentului de convocare nr. 5693/19.11.2021 în baza 

dispoziției de aconvocare a primarului nr. 229/19.11.2021. 

La şedinţă au participat un număr de  11 consilieri. 

Absenţi: - 

În conformitate cu dispoziţia nr. 229/19.11.2021, emisă de către Primarul comunei Hărmănești, județul 

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

1. Proiect de hotărâre nr. 47/18.11.2021 privind implementarea proiectului “ Amenajare spații de 

joacă pentru copii în comuna Hărmănești, județul Iași ” – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

2. Proiect de hotărâre nr. 48/18.11.2021 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

trimestrul IV/2021 – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan. 

Doamna consilier Manta Valentina, 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”.  

Proiectul de hotărâre nr. 47/18.11.2021 privind implementarea proiectului “ Amenajare spații de joacă 

pentru copii în comuna Hărmănești, județul Iași ”  a fost prezentat pentru dezbatere. Se înscrie la cuvânt dl. 

consilier Timofte Dan care înrreabă câte spații de joacă se vor face iar dl. primar răspunde că se vor face două 

spații de joacă la cele două grădinițe din comună. Dl. Timofte spune că a crezut că sunt spații publice care să fie 

folosite de toată lumea din comună. Dl. primar răspunde că spațiile de joacă vor fi dotate cu unități de joacă 

destinate preșcolarilor și atunci a considerat că cele mai potrivite locuri de amplasare sunt cele două grădinițe 

iar dacă se dorește a se amenaja un parc public trebuie să ne gândim la un spațiu pe domeniul public și utilat cu 

unități de joacă destinate tuturor categoriilor de vârstă, însă ar trebui găsită o modalitate de supraveghere 

deoarece mai multe lucruri din comună care au fost amenajate au fost distruse. Proiectul de hotărâre a fost supus 

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

Proiectul de hotărâre nr. 48/18.11.2021 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

trimestrul IV/2021 a fost prezentat de dna. contabil, a fost supus spre aprobare plenului  și a fost aprobat cu 11 

voturi „pentru”. 

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

adoptate hotărârile nr. 49 și 50. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.                             

        

 

  

             Preşedinte de şedinţă, 

                 Valentina Manta                                                                    Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar general al comunei 

                                                                                    Daniela Liliana Fasolă  


