
COMUNA  HĂRMĂNEŞTI 
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Nr. 5893/25.11.2021 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat astăzi 25.11.2021 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. 5696/19.11.2021 în 

baza dispoziției de convocare a primarului nr. 230/19.11.2021. 

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. 230/19.11.2021, emisă de către Primarul comunei Hărmănești, 

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

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 28.10.2021; 

2. Proiect de hotărâre nr. 36/01.10.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale acordate la nivelul comunei Hărmănești, județul Iași, pentru perioada 2021-2030 – 

inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

3. Proiect de hotărâre nr. 39/07.10.2021 privind indexarea impozitului pe mijloacele de 

transport prevăzute la art. 470 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2022      – 

inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

4. Proiect de hotărâre nr. 40/18.10.2021 privind modificarea și completarea Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 

consolidat, prin Act Adițional– inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 



5. Proiect de hotărâre nr. 46/16.11.2021 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”.  

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi privind aprobarea procesului verbal din data de 28.10.2021, nu 

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

aprobat cu 11 voturi „pentru”.  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la 

nivelul comunei Hărmănești, județul Iași, pentru perioada 2021-2030 a fost prezentat pentru dezbatere,  a 

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

Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 

alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2022 a fost prezentat pentru dezbatere,  a fost supus spre 

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

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat, prin Act Adițional a fost 

prezentat pentru dezbatere, 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 rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV/2021 a 

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

Se înscrie la cuvânt dl. consilier Cardaș Răzvan Constantin care spune că în Ciumal este depozitat 

balastru de către cei din comuna Todirești și întreabă de ce s-a permis acest lucru. Dl. primar răspunde că 

nu a fost anunțat despre acest lucru și va discuta cu cei de la Todirești. 

În continuare dl. primar spune că au apărut unele discuții că viceprimarul ia bani de pe deșeurile 

reciclate dar, în fiecare lună, valoarea deșeurilor reciclate se scade din factura pentru gunoiul menajer și dă 

exemplu că în această lună au fost reciclate deșeuri în valoare de 1800 lei care sunt scăzuți din factura 

aferentă comunei Hărmănești. Dl. consilier Cardaș Răzvan Constantin spune că aceste discuții por apărea și 

în urma faptului că deșeurile s-au ridicat cu camioneta dumnealui persoanlă sau cu a dlui. Primar. Dl 

primar le solicită domnilor consilieri să poarte discuții cu cetățenii și să le explice că deșeurile reciclabile se 

predau și se scade valoarea din factura lunar și în plus, la sfârșitul anului scade și valoarea taxei de mediu. 

Dl consilier Timofte Dan întreabă în ce scop a fost folosit buldoexcavatorul sâmbătă și duminică. 

Dl. primar răspunde că a fost tăiată chitanță. În continuare dl. consilier Timofte Dan îl întreabă pe dl. 

viceprimar dacă se organizează ceva în decembrie și dl. viceprimar răsounde că e pandemie. Dl. consilier 

Cardaș Răzvan Constantin  întreabă dacă pentru sărbători se face ceva, dacă este necesară o rectificare iar, 

dl. consilier Fasolă Costică Cătălin spune că s-a făcut în fiecare an iar dl. consilier Cardaș spune că este 



bine să ne organizăm din timp. Dl. primar spune că trebuie să se gâdească ce vor organiza și dacă poliția 

este de acord. 

Se înscrie la cuvânt dl. consilier Timofte Dan care îl întreabă pe dl. viceprimar dacă îi place cum 

arată comuna pentru că înafară de strâns sticle nu face nimic iar dl. viceprimar răspunde că da, a curățat tot 

înafară de drumul județean  pentru că nu aparține de noi. Dl. consilier Timofte Dan îi reproșează că doar 

satul Hărmăneștii Noi este curat. 

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

au fost adoptate hotărârile nr. 51 - 54.  

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.                            

 

 

 

 

 

             Preşedinte de şedinţă, 

                Valentina Manta                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar general al comunei 

                                                                                              Daniela Liliana Fasolă  


