
COMUNA  HĂRMĂNEŞTI 

 JUDEŢUL IAŞI                                                    

Nr. 6421/23.12.2021 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat astăzi 23.12.2021 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. 6287/17.12 în baza 

dispoziției de convocare a primarului nr. 247/17.12.2021. 

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. 247/17.12.2021, 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 22.11.2021; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 25.11.2021; 

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 09.12.2021; 

4. Proiect de hotărâre nr. 49/22.11.2021 privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul 

I/2022, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pe acelaşi trimestru– inițiator:  Primar, 

Secrieru Ioan; 

5. Proiect de hotărâre nr. 50/22.11.2021 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 

Hărmănești, județul Iași      – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 



6. Proiect de hotărâre nr. 51/22.11.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea 

autorizației privind desfășurarea activității economice în comuna Hărmănești, județul Iași– 

inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

7. Proiect de hotărâre nr. 53/06.12.2021 privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului 

Local nr.  22/29.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 – 

inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

8. Proiect de hotărâre nr. 55/14.12.2021 privind aprobarea Planului Anual al achizițiilor publice 

pentru anul 2022 – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

Înainte de a fi aprobată ordinea de zi se propune suplimentarea acesteia cu următoarele proiecte de 

hotărâre: 

-  proiectul de hotărâre nr. 56/21.12.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 

interne – linie de credit în valoare de 673 000 lei; 

- proiectul de hotărâre nr. 57/22.12.2021 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

trimestrul IV/2021. 

Propunerea de suplimentare a ordinii de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”. 

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 punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea proceselor verbale din data de 

22.11.2021, 25.11.2021 și 09.12.2021, nu sunt discuţii cu privire la cele consemnate, apoi sunt supuse spre 

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

Pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea graficului de şedinţă pe trimestrul I/2022, precum şi 

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

Constantin care îl propune pe dl. consilier Rusu Gheorghe iar dl. consilier Oșlobanu Mihai Bogdan 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. I/2022 va fi dl. consilier Rusu Gheorghe. 

Pentru proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Hărmănești, județul Iași dl. 

consilier Oșlobanu Mihai Bogdan îl propune pe dl. consilier Rusu Gheorghe iar. dl. consilier Cardaș 

Răzvan Constantin o propune pe dna. consilier Manta Valentina. Cele două propuneri primesc câte 10 

voturi fiecare drept pentru care reprezentanții Consiliului Local în comisia de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei sunt dna. consilier Manta Valentina și dl. 

consilier Rusu Gheorghe 



Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea autorizației privind 

desfășurarea activității economice în comuna Hărmănești, județul Iași a fost prezentat pentru dezbatere,  a 

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

Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr.  

22/29.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022  a fost prezentat pentru 

dezbatere. Se înscrie la cuvânt dl. consilier Cardaș Răzvan Constantin care spune că  este nemulțumit că 

mărirea de taxe se face a treia oară anul acesta. Dl. primar răspunde că această sumă nu a fost propusă la 

inițiativa noastră ci în urma unei adrese de la ADIS. Dl. consilier Cardaș Răzvan Constantin solicită în 

numele grupului PSD ca în ianuarie să fie informați câți bani se strâng din colectarea selectivă și cu ce ne 

ajută acest lucru la factură. Dl. primar răspunde că  noi plătim gunoiul pe tonă iar cu banii de la populație 

nu reușim să acoperim plata facturilor deoarece populația aruncă mai mult gunoi cantitativ comparativ cu 

suma pe care o plătește iar pentru deșeurile selective  ne dau scăzământ la factură și scade și taxa pe care 

trebuie să o plătim anual la mediu. Dl. consilier Cardaș Răzvan Constantin spune că vrea să scoată în 

evidență că mărirea taxei de salubrizare nu ne avantajează. Se înscrie la cuvânt dl. consilier Oșlobsnu 

Mihai Bogdan care spune că sunt oameni cărora li s-au oprit bani pentru  salubritate dar nu li se ridică 

gunoiul. Intervine dl. viceprimar care spune  că niciun locuitor al comunei nu poate susține asta deoarece 

dumnealui se îngrijește ca acolo unde nu poate intra mașina de gunoi să intre o căruță care colectează 

gunoiul menajer. Proiectul de hotărâre 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 aprobarea Planului Anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 a 

fost prezentat pentru dezbatere. Se înscrie la cuvânt dl. consilier  Oșlobanu Mihai Bogdan care întreabă 

dacă a fost eficient să cumpărăm buldoexcavator și să îl închiriem pentru că vede trecut în planul de 

achiziții „servicii întreținere buldoexcavator”  și întreabă dacă nu cheltuim pe el mai mult decât câștigăm. 

Dl. primar răspunde că în planul de achiziții este trecut acest obiectiv în eventualitatea în care s-ar defecta 

ceva în afara garanției, așa cum a fost și anul trecut, dar nu s-a cheltuit niciun leu pentru că nu a fost nevoie 

deși a fost trecut în planul de achiziții ca și în acest an. Dl. primar specifică faptul că niciun contract de 

lucrări nu este plătit decât dacă se efectuează lucrări și doar în măsura în care sunt prestate servicii și 

lucrări. Proiectul de hotărâre 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 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne – 

linie de credit în valoare de 673 000 lei a fost prezentat pentru dezbatere,  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 IV/2021 a 

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



În continuare se înscrie la cuvânt dl. consilier Cardaș Răzvan Constantin care vrea să precizeze că 

au apărut unele discuții cu referire la folosirea căminului cultural de ansamblul de dansuri Busuiocul dar că 

a lămurit situația cu reprezentanții ansamblului. 

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

au fost adoptate hotărârile nr. 56 - 62.  

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.                            

 

 

 

 

 

             Preşedinte de şedinţă, 

                Valentina Manta                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar general al comunei 

                                                                                              Daniela Liliana Fasolă  


