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Încheiat astăzi 09.02.2022 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. 785/07.02.2022 în 

baza dispoziției de convocare a primarului nr. 17/07.02.2022. 

Secretarul general al comunei efectuează apelul nominal al consilierilor locali și constată că sunt 

prezenți 10 consilieri locali, astfel: 

1. Coțovanu Aurel – prezent; 

2. Diaconescu Neculai – prezent; 

3. Fasolă Costică Cătalin – prezent; 

4. Lepciuc Constantin – prezent; 

5. Manta Valentina  – prezentă; 

6.  Nistor Costel – prezent; 

7. Oșlobanu Mihai Bogdan – prezent; 

8. Rusu Gheorghe – prezent; 

9. Timișescu Cătălin – prezent; 

10. Timofte Dan  – prezent; 

Absenți motivat: Cardaș Răzvan Constantin  

În conformitate cu dispoziţia nr. 17/07.02.2022, 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. 6/07.02.2022 privind aprobarea bugetului general de venituri şi 

cheltuieli al comunei Hărmăneşti pentru anul 2022 – 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 

10 voturi „pentru”.  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei 

Hărmăneşti pentru anul 2022 a fost prezentat pentru dezbatere. 

Se înscrie la cuvânt dl consilier Oșlobanu Mihai Bogdan care spune că a depus o cerere cu privire 

la buget. Dna contabil răspunde că trebuiau cuprinse și sume în acea cerere. Dl primar spune că au fost 

alocați bani pentru ansamblul folcloric și pentru echipa de fotbal câte 10 000 lei și pentru biserici 20 000 

lei și îi întreabă pe domnii consilieri dacă ei consideră că e suficient, dacă nu să propună alte sume. Mai 

adaugă că în acest an se pot depune prin PNRR proiecte și s-a gândit pentru comuna Hărmănești la 

anvelopare la Casa Ghetler, Căminul cultural Hărmăneștii Noi și Școala Boldești. Intervine dl. consilier 

Oșlobanu Mihai Bogdan care spune că este prea scurt timpul pentru a dezbate bugetul iar dl primar 

răspunde că aceste termene sunt impuse de lege și cifrele au ajus prea târziu de la Iași, drept dovadă 

sumele pentru școli nici nu au ajuns încă. 

Se înscrie la cuvânt dl. consilier Nistor Costel care spune că a văzut pe site un contract pentru 

piatră concasată. Dl primar răspunde că a fost încheiat un contract cu o firmă dar nu s-a cheltuit niciun leu 

pentru că nu a fost nevoie. Dl consilier Oșlobanu Mihai Bogdan întreabă dacă este încheiat contract pentu 

buldoexcavataor. Dl primar răspunde că nu este, momentan responsabilă este firma producătoare. 

În continuare dna contabil prezintă bugetul. Intervine dl consilier Nistor Costel care spune că ar 

trebui alocați bani pentru intabularea pășunilor iar dna contabil răspunde că au fost  alocați bani pentru 

intabulare. 



Dl primar spune că au fost alocate sume pentru turnare covor cauciucat pentru spațiul de joacă din 

Hărmăneștii Vechi, pentru aducțiune gaz și intabulare pășuni și au fost alocate sume mici și pentru 

proiectele care s-ar putea depune prin PNRR pentru a fi prinse pe lista de investiții în eventualitatea în 

care vom merge mai departe cu proiectele și anume: extindere rețea alimentare cu apă în Hărmăneștii 

Vechi, pistă pentru biciclete, Planul Urbanistic General și anvelopare Cămin Cultural Hărmăneștii Vechi, 

Casa Ghetler și posibil Școala Boldești și sediul vechi al primăriei.  

Se înscrie la cuvânt dl consilier Oșlobanu Mihai Bogdan care spune că pentru a face economie ar 

trebui ca dl primar să folosească mașina instituției doar în timpul programului de lucru. Dl primar 

răspunde că și dumnealui și dl viceprimar își folosesc mașinile personale pentru instituție atunci când 

situația o cere. 

În continuare proiectul de hotărâre a fost supus spre aprobare plenului  și a fost aprobat cu 7 voturi 

„pentru” și 3 „abțineri” ale domnilor consilieri Nistor Costel, Oșlobanu Mihai Bogdan și Timofte Dan. 

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

fost adoptată hotărârea nr. 12. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.                             

  

             Preşedinte de şedinţă, 

                 Gheorghe Rusu                                                                    Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar general al comunei 

                                                                                    Daniela Liliana Fasolă  


