
ROMÂNIA                                                                                                       Avizat pentru legalitate, 

JUDEŢUL  IAŞI                                                                                         Secretar general al  comunei, 

COMUNA  HĂRMĂNEŞTI                                                                            Daniela Liliana Iftene 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2/04.01.2023 

Privind aprobarea  Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pașcani și a Zonei 

Urbane Funcționale 2021 -2027 

  

Consiliul local al comunei Hărmăneşti, judeţul Iaşi, 

Având în vedere: 

- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) și art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;   

- Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu completările și 

modificările ulterioare. 

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu completările și modificările ulterioare; 

- Legea  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică cu completările și 

modificările ulterioare. 

Ținând cont de: 

-  referatul de aprobare nr. 31/04.01.2023  prin care primarul comunei Hărmăneşti propune aprobarea  

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pașcani și a Zonei Urbane Funcționale 2021 -

2027. 

- avizul favorabil al Comisiei economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism din 

cadrul Consiliului Local al Comunei Hărmăneşti, înregistrat sub nr. __________; 

- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină, muncă şi protecţie socială,  amenajarea 

teritoriului, urbanism, ordine publică şi situaţii de urgenţădin cadrul Consiliului Local al Comunei 

Hărmăneşti, înregistrat sub nr. ____________; 

- avizul favorabil al Comisiei de activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 

protecţie copii, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Comunei Hărmăneşti, înregistrat sub nr. 

____________. 

Luând în considerare: 

- Adresa Primăriei Municipiului Pașcani nr. 29472/27.12.2022 privind implementarea proiectului 

„Soluții integrate, mecanisme şi proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și 

simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani”-Cod SMIS 136308, implementat 

de Municipiul Paşcani care are unul dintre rezultate elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 

municipiului Pașcani pentru perioada 2021-2027; 

- Hotărârea Consiliului Local Hărmănești nr. 57/24.11.2022 privind aprobarea participării Comunei 

Hărmănești în cadrul parteneriatului privind Zona Urbană Funcțională a municipiului Pașcani și aprobarea 

acordului de parteneriat între  Municipiul Pașcani, Comuna Valea Seacă, Comuna Stolniceni-Prăjescu și  

Comuna Hărmănești în vederea elaborării Stategiei Integrate de Dezvoltare Urbană și a Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă la nivel de  Zonă Urbană Funcțională a municipiului Pașcani; 

- Acordul de parteneriat nr. 29485/27.12.2022 încheiat între Municipiul Pașcani, Comuna Valea Seacă, 

Comuna Stolniceni-Prăjescu și  Comuna Hărmănești. 

În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Constatând că s-a îndeplinit cvorumul prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, necesar pentru adoptarea hotărârii; 

Consiliul Local al comunei Hărmănești, județul Iași, întrunit în ședința din data de ... 



Hotărăște: 

 

 Art. 1. Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pașcani și a Zonei Urbane 

Funcționale 2021 -2027, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul comunei 

Hărmăneşti prin intermediul aparatului de specialitate din subordine.  

          Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica copie după prezenta hotărâre Primarului comunei 

Hărmănești, Primăriei municipiului Pașcani precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi pentru exercitarea 

controlului de legalitate asupra actelor administrative.   

 

Primar, 

Ioan Secrieru  
 


