
PROCES verbal sedinta consiliu –28.12.2020 

Page 1 of 3 1 

 
 

 
Consiliul local Harseni  
  
 

Proces verbal 
 
Incheiat azi , 28 decembrie 2020 , cu ocazia sedintei ordinare  de la sediul Primariei   
Harseni. 
Prezenti 11 consilieri.  
Presedinte de sedinta  : Sin Ioan . 
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare , respectiv 27.11.2020 , proces 
verbal avut in mapa de catre fiecare consilier . 
Nu sunt obiectii . Se aproba . 
       Ordinea de zi a sedintei  : 
Depunere juramant MARIAN ANCA-MARIA  
 
                1 Proiect de hotarare privind modificarea anexei 1 la HCL 32/2020 in sensul 

desemnarii dnei MARIAN ANCA-MARIA  in COMISIA 3 pentru probleme de 
administratie publica , juridica, apararea ordinii si linistii publice , a 
drepturilor cetatenilor  
       2 .  Proiect de hotarare privind RECTIFICAREA BVC local pe anul 2020  
                 3 .  Proiect de hotarare privind    incetarea contractului de inchiriere   
nr.2655 /15.05.2018   inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat  
                4. Proiect de hotarare privind   constituirea grupului de lucru in vederea 
identificarii asezarilor informale , evaluarii situatiei acestora si stabilirea masurilor 
prevazute de Ord. 3494/2020. 
                 5. Proiect de hotarare privind    desemnarea a doi consilieri locali pentru a 
face parte din comisia de evaluare anuala a performantelor profesionale anuale ale 
secretarului general al comunei Harseni  pentru periooada 2020-2024. 
 
6. DIVERSE  
 
Sin Ioan : propun suplimentarea ordinii de zi cu punctele  : 
  Proiect de hotarare  privind incheierea unui act aditional la   contractul de 
administrare fond forestier nr.2290/16.04.2019. 
Ptr acest punct materialul a fost in dosare , dar nu a fost cuprns in ordinea de zi . 
 Proiect de hotarare  privind  fundamentarea retelei scolare care va functiona in 
anul scolar 2021-2022 la comuna Harseni 

 
 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi , inlcusiv suplimentarile . 
Se aproba . Se trece la discutii. 
 

RROOMMÂÂNNIIAA  
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D-na Marian Anca Maria depune juramantul si intra de drept in mandatul de consilier 
local . 
 
      1. Modificare componenta comisa 3  
Comisiile acorda aviz favorabil.  
Nu sunt obiectii.Se supune la vot si se adopta HCL cu 10 voturi pentru .Marian Anca 
se abtine de la vot . 

 
2. Rectificare bvc  

Comisiile acorda aviz favorabil.  
Contabil : rectificarea are antecedente doua dispozitii de primar ; ambele cu sume 
pentru echilibrare buget : dispozitia 174/2020 - 83 mii pentru asistenta sociala si 
dispozitia 178/2020 – 200 mi ptr echilibrare . 
33,56 mii sunt subventii finantare sectorizare , 77650 sunt venituri realizate in plus 
fata de buget prognozat . 
La cheltuieli : cap.51 echilibrare , cap.83 – asistenta sociala . 
Oltean Mihai : cei 200 mii cum i-ati distribuit ? 
Contabil : 20 mii reparatii curente , 126,43 cheltuieli judecata , 20 mii alte cheltuieli 
cu bunuri si servicii ..La Cap. 70- 33,57 care sunt masuratorile cadastrale , pe care i-
am recuperat, pentru ca nu puteam deschise credite bugetare decat pana in 20 
decembrie 
Nu sunt obiectii.Se supune la vot si se adopta HCL cu 11 voturi pentru . 

 
3.Incetare contract inchiriere  

Comisiile acorda aviz favorabil.  
Nu sunt obiectii.Se supune la vot si se adopta HCL cu 10 voturi pentru .Lie Adina  se 
abtine de la vot . 
 
      4.Constituire grup lucru asezari informale  
Comisiile acorda aviz favorabil.  
Oltean : cine e Grancea Nicolae. 
Secretar : reprezentantul romilor .A mai fost in comisii . 
Nu sunt obiectii.Se supune la vot si se adopta HCL cu 11 voturi pentru . 
 
        5. Consilieri pentru comisia de evaluare secretar 
Comisiile acorda aviz favorabil.  
Oltean : propunerea nu trebuia facuta de consilieri ? si cei propusi nu ar trebui sa 
aiba macar studii superioare ? 
Nu sunt obiectii.Se supune la vot si se adopta HCL cu 9 voturi pentru .OlteaN Mihai 
si Marian Anca   se abtin de la vot . 
 
          6. Act aditional RPL OS Paduriel Fagarasului  
Comisiile acorda aviz favorabil.  
Manta Lenuta : comisia economica propune un amendament , in completare  
prestatorul este obligat sa asigure necesarul de masa lemnoasa catre populatie          
( lemn de foc ) pe anii 2020-2021 , pana la data de 31 august 2021 



PROCES verbal sedinta consiliu –28.12.2020 

Page 3 of 3 3 

Sin : aveam contract pe perioada amenajamentului , dar era prea mult . 
Oricum nu vor putea respecta solicitarea asta . Ei intend pana la limita perioada . Ar 
trebui sa vina san e prezinte si noua situatia . 
Oltean : termen pentru cine punem ? 
Sin : oricum ei au o firma care exploateaza . 
Nu sunt obiectii.Se supune la vot si se adopta HCL cu 11 voturi pentru , inclusiv 
amendamentul propus.  
 
     7. Retea scolara 2021-2022 
Comisiile acorda aviz favorabil.  
Nu sunt obiectii.Se supune la vot si se adopta HCL cu 11 voturi pentru . 
 
Diverse : 
Solicitarea Parohiei Sebes  
Oltean : au primit mereu cota dubla de lemn si oricum ei au acceptat .Si lemnul pus 
acolo ,pentru cine este ?, nu tot pentru cetateni ? 
Mesarosiu : avem hotarare sa dam lemn pentru biserici . 
Primar : vreau sa il intreb pe dl Oltean daca este ridicare topo pentru statia de 
epurare . 
Oltean : este ridicare topo, urma sa facem schimb cu cleja bisericii . Dar nu s-au 
finalizat documentele . 
Primar ; o fi ridicare topo , dar daca sunt oamenii acolo proprietari? 
Oltean : cu ce fac dovada ? 
Primar : trebuie sa lamurim problema , ca si daca nu au titlu de proprietate emis, nu 
inseamna ca nu sunt proprietari. 
Oltean : Mutati statia , atunci ! 
 
 
Cererea Royal Security  
Deocamdata nu a fost cazul unei solicitari de oferta . Ramanem cu paza asa cum 
este acum. 
 
 Pentru ca nu mai sunt alte discutii sedinta se poate incheia ,drept pentru care s-a 
redactat prezentul proces verbal. 

 
Sedinta a fost transmisa live . 
 
 
 
Presedinte de sedinta                                       Contrasemneaza-secretar general 
  Sin Ioan                                                                       Fagarasan Simona  


