
COMUNA  HĂRMĂNEŞTI 
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Nr. 544/27.01.2022 

PROCES – VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 27.01.2022,  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. 458/21.01.2022 în 

baza dispoziției de convocare a primarului nr. 11/21.01.2022. 

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. 11/21.01.2022, 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 23.12.2021; 

2. Proiect de hotărâre nr. 38/01.10.2021 privind trecerea unui bun de interes local în domeniul 

public al comunei Hărmănești, județul Iași – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

3. Proiect de hotărâre nr. 58/23.12.2021 privind  organizarea rețelei școlare de pe raza comunei 

Hărmănești, județul Iași  pentru anul școlar  2022 - 2023    – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

4. Proiect de hotărâre nr. 59/23.12.2021 privind aprobarea numărului de asistenti personali ai 

persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

5. Proiect de hotărâre nr. 60/23.12.2021 privind aprobarea planului de lucrări pentru 

beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

6. Proiect de hotărâre nr. 61/23.12.2021 privind aprobarea planului de măsuri pentru 

îmbunătăţirea activităţii de bună gospodărire, înfrumuseţare şi de mediu a comunei 

Hărmăneşti, judeţul Iaşi – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

7. Proiect de hotărâre nr. 62/30.12.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

28/29.07.2021 privind trecerea unor bunuri de interes local în domeniul public al comunei 

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



8. Proiect de hotărâre nr. 63/30.12.2021 privind transmiterea unor bunuri aferente sistemului de 

canalizare și alimentare cu apă din comuna Hărmănești în administrarea S.C. APAVITAL 

S.A. – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

9. Proiect de hotărâre nr. 1/04.01.2022 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe 

anul 2021 – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

10. Proiect de hotărâre nr. 2/04.01.2022 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de 

funcţionare şi secţiunea de dezvoltare la data de 31.12.2021 – 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”.  

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi privind aprobarea procesului verbal din data de 23.12.2021, 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 trecerea unui bun de interes local în domeniul public al comunei 

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 organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Hărmănești, județul Iași  

pentru anul școlar  2022 - 2023 a fost prezentat pentru dezbatere,  a fost supus spre aprobare plenului  și a 

fost aprobat cu 11 voturi „pentru”. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap 

grav 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 aprobarea planului de lucrări pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare a fost prezentat pentru dezbatere. 

Se înscrie la cuvânt dl. consilier Cardaș Răzvan Constantin care spune că vrea ca viceprimarul să respecte 

planul de lucrări și, de asemenea, să curețe DJ 281 C, conform planului, dar și pe ieșirea spre Todirești. În 

continuare proiectul de hotărâre  a fost supus spre aprobare plenului  și a fost aprobat cu 11 voturi „pentru”. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de bună 

gospodărire, înfrumuseţare şi de mediu a comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi a fost prezentat pentru 

dezbatere. Se înscrie la cuvânt dl. consilier Cardaș Răzvan Constantin care spune că viceprimarul trebuie 

lăsat să își facă treaba, să dea cu var și alte lucrări de gospodărire a comunei. Intervine dl. consilier Nistor 

Costel care spune că ar trebui cumpărate niște cositori. Dl. primar spune că ar vrea să achiziționeze o 

cositoare pentru buldoexcavator, s-a interesat și ar costa aproximativ 5000 euro. Intervine din nou dl. 

consilier Nistor Costel care spune că și cositorile sunt necesare pentru a curăța curtea școlii sau la biserici și 

ar trebui luată și o drujbă. Dl. consilier Cardaș Răzvan Constantin adaugă că lucrurile ar trebui date dlui. 

viceprimar și el să răspundă de administrarea și defectarea lor. 

Se înscrie la cuvânt dl. consilier Lepciuc Constantin care spune că viceprimarul ar trebui să ia o 

listă cu cei care nu au plătit gunoiul și acestor persoane să  nu le mai ia gunoiul. Dl. consilier Oșlobanu 



Mihai Bogdan spune că după ce se vor igieniza locurile în care lumea obișnuiește să arunce gunoiul, să se 

pună niște pancarte  prin care să se interzică aruncarea gunoiului și să  se aplice amenzi. Intervine și dna. 

consilier Manta Valentina care spune că ar trebui sancționate și persoanele care deversează apa de la 

bucătărie sau de la mașina de spălat în șanțuri. În continuare proiectul de hotărâre  a fost supus spre 

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

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 28/29.07.2021 privind 

trecerea unor bunuri de interes local în domeniul public al comunei Hărmăneşti, județul Iași a fost prezentat 

pentru dezbatere. Dl. consilier Nistor Costel întreabă ce s-a întâmplat cu canalizarea din Boldești fiindcă au 

fost niște defecte. Dl. consilier Fasolă Costică Cătălin răspunde că au fost reparate. Intervine dl. primar care 

spune că unii cetățeni s-au racordat fraudulos la canalizare și din acest motiv au apărut defecțiunile. Dl.  

consilier Cardaș Răzvan Constantin întreabă ce se întîmplă cu oamenii care se alimentează cu apă din 

fântânile proprii dar vor să se racordeze la canalizare, întreabă cum vor fi contorizați. Dl. primar răspunde 

că acei cetățeni trebuie să își pună apometru la fântână și vor plăti la canalizare raportat la consumul 

înregistrat pe apometru. Proiectul de hotărâre a fost supus spre aprobare plenului  și a fost aprobat cu 11 

voturi „pentru”. 

Proiectul de hotărâre privind transmiterea unor bunuri aferente sistemului de canalizare și 

alimentare cu apă din comuna Hărmănești în administrarea S.C. APAVITAL S.A.  a fost prezentat pentru 

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

Proiectul de hotărâre privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021  a fost 

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

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea 

de dezvoltare la data de 31.12.2021 a fost prezentat pentru dezbatere,  a fost supus spre aprobare plenului  

și a fost aprobat cu 11 voturi „pentru”. 

În continuare dna. contabil prezintă situația plăților pentr salubrizare și spune că în aceste situații 

sunt luate în calcul și discounturile pentru reciclabile. 

Se înscrie la cuvânt dl. consilier Cardaș Răzvan Constantin care spune că dorește ca Ansamblul de 

dansuri Busuiocul să primească bani din bugetul local și vrea să mai adauge că dacă viceprimarul nu își 

face treaba, să fie schimbat din funcție. De asemenea dorește să mai precizeze ca a fost și s-a interesat la 

televiziunile din Pașcani pentru filmarea ședințelor Consiliului Local 

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

au fost adoptate hotărârile nr. 1 – 9.  

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.                            

 

             Preşedinte de şedinţă, 

                Gheorghe Rusu                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar general al comunei 

                                                                                              Daniela Liliana Fasolă  


