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Încheiat astăzi, 24.11.2022,  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. 6341/18.11.2022 în 

baza dispoziției de convocare a primarului nr. 174/18.11.2022. 

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. 174/18.11.2022, 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 27.10.2022; 

2. Proiect de hotărâre nr. 13/16.03.2022 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul comunei Hărmănești, 

județul Iași pe anul 2021 – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

3. Proiect de hotărâre nr. 53/24.10.2022 privind modificarea și completarea Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021, 

prin Actul Adițional nr. 2 – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

4. Proiect de hotărâre nr. 54/09.11.2022 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

trimestrul IV/2022– inițiator:  Primar, Secrieru Ioan; 

5. Proiect de hotărâre nr. 55/09.11.2022 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 – inițiator:  Primar, Secrieru 

Ioan; 

6. Proiect de hotărâre nr. 57/09.11.2022 privind aprobarea participării Comunei Hărmănești, județul 

Iași în cadrul Proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 – inițiator:  

Primar, Secrieru Ioan; 

7. Proiect de hotărâre nr. 60/17.11.2022 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

trimestrul IV/2022 – inițiator:  Primar, Secrieru Ioan. 

Domnul consilier Lepciuc Constantin, 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 27.10.2022 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 nr. 13/16.03.2022 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul comunei Hărmănești, 



județul Iași 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 nr. 53/24.10.2022 privind modificarea și completarea Contractului de delegare 

a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021, prin Actul 

Adițional nr. 2  a fost prezentat pentru dezbatere, 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 nr. 54/09.11.2022 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

trimestrul IV/2022 a fost prezentat pentru dezbatere, a fost supus spre aprobare plenului și a fost aprobat cu 

11 voturi „pentru”. 

Proiectul de hotărâre nr. 55/09.11.2022 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 a fost prezentat pentru 

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

Proiectul de hotărâre nr. 57/09.11.2022 privind aprobarea participării Comunei Hărmănești, județul 

Iași în cadrul Proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 a fost 

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

Proiectul de hotărâre nr. 60/17.11.2022  privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

trimestrul IV/2022 a fost prezentat pentru dezbatere, a fost supus spre aprobare plenului și a fost aprobat cu 

11 voturi „pentru”. Domnul consilier Oșlobanu Mihai Bogdan îi solicită doamnei contabil o situație 

financiară detaliată la următoarea ședință. 

Se înscrie la cuvânt dl consilier Cardaș Răzvan Constantin care îl întreabă pe dl viceprimar, în lipsa 

primarului, ce facem cu sărbătorile. Dl viceprimar răspunde că nu a stat de vorbă cu dl primar cu referire la 

acest aspect dar probabil se va rezolva ca și în ceilalți ani. Dl consilier Oșlobanu Mihai Bogdan propune ca 

și consilierii și primarul să participe la urători ca să nu se mai întâmple ca anul trecut, doar primarul să 

primească mulțumiri, vrea ca și Consiliul Local să fie implicat. Dl consilier Oșlobanu Mihai Bogdan îl 

întreabă pe dl viceprimar unde pot fi depozitate băncile de afară iar dl viceprimar răspunde că el nu are chei 

de la magazie. În continuare tot dl consilier Oșlobanu Mihai Bogdan îi spune dlui viceprimar că acțiunile 

de curățenie trebuie desfășurate peste tot în comună, nu doar la instituțiile publice și consideră că pentru 

primărie ar fi utilă achiziționarea unui tractor. Dl viceprimar intervine și spune că ar fi mai utilă o 

camionetă deoarece pentru remorca tractorului e nevoie de categoria E. 

Dl consilier Oșlobanu Mihai Bogdan întreabă de ce se strâng bani la echipa de fotbal dacă li s-au 

alocat bani din buget. 

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

au fost adoptate hotărârile nr. 54-59.  

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.   

 

 

                          

             Preşedinte de şedinţă, 

               Constantin Lepciuc                                                                          Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar general al comunei 

                                                                                              Daniela Liliana Iftene  


