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PROCES – VERBAL 

 

Încheiat astăzi 02.02.2022 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local Hărmăneşti, judeţul Iaşi, 

ora 9
00

. 

Consiliul Local a fost convocat în scris conform documentului de convocare nr. 692/01.02.2022 în baza 

dispoziției de convocare a primarului nr. 13/01.02.2022. 

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. 13/01.02.2022, 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. 4/31.01.2022 privind aprobarea  caracteristicilor tehnice ale proiectului 

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

2. Proiect de hotărâre nr. 5/01.02.2022 privind implementarea proiectului  „Reabilitare și 

modernizare drumuri locale în satele Hărmăneștii Vechi, Hărmăneștii Noi și Boldești, comuna Hărmănești, 

județul Iași”  – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

Domnul consilier Rusu Gheorghe, 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 privind aprobarea  caracteristicilor tehnice ale proiectului “Amenajare spații de 

joacă pentru copii 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 implementarea proiectului  „Reabilitare și modernizare drumuri locale în 

satele Hărmăneștii Vechi, Hărmăneștii Noi și Boldești, comuna Hărmănești, județul Iași” a fost prezentat pentru 

dezbatere, 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. 10 și 11. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.                             

  

             Preşedinte de şedinţă, 

                 Gheorghe Rusu                                                                    Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar general al comunei 

                                                                                    Daniela Liliana Fasolă  


