U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 7650 din 18.06.2020.

MINUTA
încheiată astăzi 18.06.2020 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi.
Consiliul local al Comunei Tomeşti este format din 17 membri în funcţie, din 17 membri
posibili, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) paragraful (II) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată.
Consiliul local este legal constituit astfel cum s-a constatat prin H.C.L. Tomeşti nr. 3 din
22.06.2016.
Secretarul general al comunei constată că s-a îndeplinit corect procedura de convocare la
lucrările şedinţei extraordinare, din data de mai sus, prin aducerea la cunoştinţa consilierilor locali, în
scris și prin mijloace electronice, în baza convocării și invitației, înregistrate sub nr. 7346 din
15.06.2020 cuprinzând ordinea de zi, respectiv persoanelor interesate, despre data, ora, locul şi ordinea
de zi a şedinţei, conform art. 134 alin. (2) și alin. (3) lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 140 din 15.06.2020.
S-a procedat şi la aducerea la cunoştinţa opiniei publice (prin afişare), respectiv a persoanelor
interesate (prin comunicare), despre şedinţa de astăzi afişându-se convocatorul şedinţei și a înștiințării
pentru cetățeni, înregistrate sub nr. 7347 din 15.06.2020, precum și a proiectului ordinii de zi, la
avizierul primăriei, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
Secretarul Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi constată că la
şedinţa extraordinară a Consiliului Local, din data mai sus menţionată, participă 15 consilieri în funcţie,
din totalul de 17 după cum urmează:
Numele şi prenumele
Adîncu Gheorghi
Beșleagă Gheorghe
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Chelban Gheorghiţă Raimond
Craus Ionel
Frunză Ionel
Miron Mihaela
Nane Dumitru
Neculau Petronela - învoit
Patraşcu Radu
Roman Vasile
Rus Cristian – Mihail
Rotaru Vlad
Silvaș Vasile
Timofte Petru
Tololoi Petrică - învoit
Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă extraordinară la solicitarea Primarului
Comunei Tomeşti, domnul Prof. Ştefan Timofte, în baza Notei de fundamentare cu nr. 7345 din
15.06.2020 și a Dispoziției primarului cu nr. 140 din 15.06.2020, în vederea supunerii spre aprobare a
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unor proiecte de hotărâri cu caracter urgent, pentru bunul mers al activității autorităților administrației
publice locale.
Lucrările şedinţei sunt publice și desfășoară la sediul Primăriei din Sat Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași. Din motive obiective(neachiziționarea până în prezent a aparaturii necesară
desfășurării ședințelor prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv a instructajului aleșilor locali
precum și a altor participanți la ședință pentru desfășurarea ședințelor online), ședința urmează să se
desfășoare, conform art. 138 din Codul administrativ, însă cu respectarea strictă a unor condiții
adecvate de prevenire a răspândirii COVID-19: prin utilizarea unei săli încăpătoare, care să permită
păstrarea unei distanțe de 1,5 m. între participanți, dezinfecția prealabilă a spațiului în care are loc
ședința, aerisirea corespunzătoare a acestuia, aleșii locali și ceilalți participanți la ședință urmând să
poarte măști de protecție.
Întrucât nu sunt mai mult de 16 persoane prezente, pentru respectarea măsurilor de protecție
împotriva răspândirii virusului COVID-19, ședința se va desfășura în Sala de ședințe a Consiliului
Local Tomești de la sediul Primăriei comunei Tomești, cu respectarea măsurilor de prevenire a
îmbolnăvirii cu COVID-19.
Domnii consilieri locali Tololoi Petrică și Neculau Petronela, au solicitat învoire pe motivul că
sunt plecați din localitate, menționând că nu pot fi prezenți la lucrările ședinței de astăzi.
Președintele de ședință, domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, supune la vot învoirea domnilor
consilieri locali Tololoi Petrică și Neculau Petronela.
Cu 15 voturi pentru din 15 voturi valabil exprimate, s-a aprobat învoirea domnilor consilieri
locali Tololoi Petrică și Neculau Petronela, la lucările ședinței de astăzi. Nici un vot nu a fost împotrivă.
Nu au fost înregistrate abţineri.
Secretarul Comunei Tomeşti constată că şedinţa extraordinară din 18.06.2020, este legal
constituită pentru adoptare hotărâri cu majoritate absolută în conformitate cu prevederile art. 139 alin.
(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Lucrările şedinţei sunt publice.
Președintele de ședință, domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă ordinea de zi, ordine de zi
pe care o supune apoi aprobării Consiliului local.
Ordinea de zi are următorul cuprins:
1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței extraordinare din 18.06.2020.
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare.
3. Prezentarea și aprobarea proiectelor de hotărâri:
3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7339 din 15.06.2020, cu privire la aprobarea:” predării
către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de
Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării
obiectivului de investiții: ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI ”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7342 din 15.06.2020, cu privire la aprobarea:”trecerii unui
teren în suprafață de 2000 m.p. situat în intravilan, sat. Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, Tarla 3,
nr. cadastral 61913, conform schițelor anexate, din domeniul privat al Comunei Tomești, Județul
Iași, în domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea realizării obiectivului de
investiții «Construire sediu primărie, în comuna Tomești, jud. Iași”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7344 din 15.06.2020, cu privire la:”rectificarea bugetului
Comunei Tomești, Județul Iași pe anul 2020”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7339 din 15.06.2020, cu privire la aprobarea:”
documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții” CONSTRUIRE CĂMIN
CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, conform Devizului General anexat”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
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4. Diverse. Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. – răspund primar,
viceprimar, consilieri, secretar general comună, personal din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi:
1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței extraordinare din 18.06.2020.
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată cu 15 voturi pentru din 15 voturi valabil
exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
Se trece la Pct. 2. de pe ordinea de zi:
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Tomești.
Secretarul Comunei Tomeşti, după punerea în timp util la dispoziţia consilierilor a procesuluiverbal al şedinţei anterioare, îl supune aprobării consiliului în conformitate cu prevederile art. 138 alin.
(15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Nefiind obiecţii cu privire la exprimarea
opiniilor sau conţinutul procesului-verbal, acesta a fost aprobat cu 15 voturi pentru din 15 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă şi nu a fost înregistrată nici o abţinere.
Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă trece la următorul punct din ordinea de zi .
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
Subpct. 3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7339 din 15.06.2020, cu privire la
aprobarea:”predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania
Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiții: ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI ”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul primar Ștefan Timofte, solicitând cuvântul, prezintă consilierilor:
expunerea de motive cu nr. 7337 din 15.06.2020 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte, cu privire la necesitatea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții:”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, referatele compartimentelor de specialitate, cu nr. 7338 din
15.06.2020, întocmite de doamna ing. Marin Carmela, cu atribuții de cadastru și fond funciar și ale
domnul Asofiei Doinel, administrator publicla nivelul Comunei Tomești, prin care se solicită
Consiliului Local al comunei Tomești aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții”CONSTRUIRE CĂMIN
CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.
7339 din 15.06.2020 cu privire la aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, proiect iniţiat de primarul comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 7574 din 18.06.2020 ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat,
avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
Domnul primar a prezentat pe scurt necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre
de mai sus.
Alte discuții nu au mai fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 7339 din 15.06.2020 cu privire la
aprobarea „predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin
Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în
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vederea executării obiectivului de investiții:”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”.
Proiectul de hotărâre nr. 7339 din 15.06.2020 a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 75 din
18.06.2020 cu privire la aprobarea:”predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții:”CONSTRUIRE CĂMIN
CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”.
Subpct. 3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7342 din 15.06.2020, cu privire la
aprobarea:”trecerii unui teren în suprafață de 2000 m.p. situat în intravilan, sat. Tomești, comuna
Tomești, jud. Iași, Tarla 3, nr. cadastral 61913, conform schițelor anexate, din domeniul privat al
Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea
realizării obiectivului de investiții «Construire sediu primărie, în comuna Tomești, jud. Iași”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul primar, Ștefan Timofte, solicitând cuvântul, prezintă consilierilor:
nota de fundamentare cu nr. 7340 din 15.06.2020 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte, prin care solicită Consiliului Local Tomești aprobarea „trecerii unui teren în suprafață de
2000 m.p. situat în intravilan, sat. Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, Tarla 3, nr. cadastral 61913,
conform schițelor anexate, din domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul public
al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea realizării obiectivului de investiții «Construire sediu
primărie, în comuna Tomești, jud. Iași”, referatele compartimentelor de specialitate înregistrate sub
numărul 7341 din 15.06.2020 întocmite de doamna ing. Marin Carmela, având atribuții de cadastru și
fond funciar și de domnul jr. Doinel Asofiei, administrator public lanivelul comunei Tomești, pentru
proiectul de hotărâre privind aprobarea „trecerii unui teren în suprafață de 2000 m.p. situat în
intravilan, sat. Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, Tarla 3, nr. cadastral 61913, conform schițelor
anexate, din domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul public al Comunei
Tomești, Județul Iași, în vederea realizării obiectivului de investiții «Construire sediu primărie, în
comuna Tomești, jud. Iași”, rapoarte întocmite în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin.
(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7342
din 15.06.2020 cu privire la aprobarea: „trecerii unui teren în suprafață de 2000 m.p. situat în
intravilan, sat. Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, Tarla 3, nr. cadastral 61913, conform schițelor
anexate, din domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul public al Comunei
Tomești, Județul Iași, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Construire sediu primărie, în
comuna Tomești, jud. Iași”, proiect întocmit de către Primarul Comunei Tomești, judeţul Iaşi, domnul
Ștefan Timofte, în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, precum și avizele favorabile cu nr. 7575 din 18.06.2020 ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul primar a prezentat în final necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre
de mai sus.
Alte discuții nu au mai fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 7342 din 15.06.2020 cu privire la
aprobarea „trecerii unui teren în suprafață de 2000 m.p. situat în intravilan, sat. Tomești, comuna
Tomești, jud. Iași, Tarla 3, nr. cadastral 61913, conform schițelor anexate, din domeniul privat al
Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea
realizării obiectivului de investiții ”Construire sediu primărie, în comuna Tomești, jud. Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 7342 din 15.06.2020 a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
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A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 76 din
18.06.2020 cu privire la aprobarea:”trecerii unui teren în suprafață de 2000 m.p. situat în
intravilan, sat. Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, Tarla 3, nr. cadastral 61913, conform
schițelor anexate, din domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul public al
Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Construire sediu
primărie, în comuna Tomești, jud. Iași”.
Subpct. 3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7344 din 15.06.2020, cu privire
la:”rectificarea bugetului Comunei Tomești, Județul Iași pe anul 2020”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul primar, Ștefan Timofte, solicitând cuvântul, prezintă consilierilor:
referatul de specialitate înregistrat sub numărul 7343 din 15.06.2020 al doamnei Șerban Cleopatra
Mihaela, inspector cl. I, gr. principal cu atribuții de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Tomești, prin care solicită Consiliului Local al Comunei Tomești aprobarea:
„rectificării bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020”, raport întocmit în temeiul
prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7344 din 15.06.2020 cu privire la aprobarea: „rectificării
bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020”, proiect întocmit de către Primarul Comunei
Tomești, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 7576 din
18.06.2020 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul de
hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Domnul primar a prezentat pe scurt necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre
de mai sus.
Alte discuții nu au mai fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 7344 din 15.06.2020 cu privire la
aprobarea „rectificării bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020”.
Proiectul de hotărâre nr. 7344 din 15.06.2020 a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 77 din
18.06.2020 cu privire la aprobarea:”rectificării bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul
2020”.
Subpct. 3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7339 din 15.06.2020, cu privire la
aprobarea:” documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții” CONSTRUIRE
CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, conform Devizului General
anexat”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul primar Ștefan Timofte, solicitând cuvântul, prezintă consilierilor:
expunerea de motive cu nr. 7337 din 15.06.2020 a primarului Comunei Tomești, domnul Timofte
Ștefan, prin care solicită aprobarea ”documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de
investiții” CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”,
conform Devizului General anexat”, referatele de specialitate înregistrate sub numărul 7338 din
15.06.2020 ale administratorului public de la nivelul Comunei Tomești, domnul jr. Doinel Asofiei și ale
doamnei Șerban Cleopatra-Mihaela, inspector cl. I, gr. principal cu atribuțiile de contabilitate din cadrul
Primăriei comunei Tomești, cu privire la aprobarea documenteției tehnico-economică pentru
obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL
IAȘI”, conform Devizului General anexat”, proiectul de hotărâre cu nr. 7339 din 15.06.2020
întocmit în acest sens de Primarul Comunei Tomești, domnul Timofte Ștefan, pentru aprobarea:
”documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE CĂMIN
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CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, conform Devizului General anexat”,
precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate cu nr. 7573 din 18.06.2020, din cadrul
Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus, avize emise în temeiul prevederilor
art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Domnul primar a prezentat pe scurt necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre
de mai sus.
Alte discuții nu au mai fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 7339 din 15.06.2020 cu privire la
aprobarea: ”documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE
CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, conform Devizului General
anexat”.
Proiectul de hotărâre nr. 7339 din 15.06.2020 a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 78 din
18.06.2020 cu privire la aprobarea:”documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de
investiții ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”,
conform Devizului General anexat”.
Pct.4. Diverse.
Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. – răspund primar,
viceprimar, consilieri, secretar general, personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
La punctul Diverse domnul primar , Ştefan Timofte precizează , pe scurt obiectivele care sunt în
derulare la nivelul Comunei Tomeşti:
- Casa de cultură, pentru care sunt necesari circa 7 milioane de lei.
- Se lucrează la parcarea din cartier Tomeşti, în zona blocurilor 42,43, 46
- Se lucrează la biserica din cartier
- Au început lucrările de canalizare în zona Dealul Doamnei - Comtom
Domnul consilier Beşleagă Gheorghe aduce la cunoştinţă faptul că drumul Tomeşti- Holboca are
gropi foarte mari.
Domnul primar, Timofte Ştefan, precizează că acesta este drum judeţean, iar domnul consilier
Craus Ionel, completează cu faptul că acest drum este prevăzut pentru categoria de vehicule de 7,5 tone.
Nu au fost discuții la punctul Diverse.
Ordinea de zi fiind epuizată, alte probleme nemaifiind prezentate, preşedintele de şedinţă
declară lucrările şedinţei închise, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si
Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Tomești. Semnăturile preşedintelui de şedinţă şi ale
secretarului comunei, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (13) și (14) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
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U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
NR. 7651 DIN 18.06.2020

Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 18 iunie 2020, orele 16,00
Subsemnatul, Mancaş Gabriel, în calitate de secretar general al Comunei Tomești,
constat prin prezentul proces-verbal că s-a îndeplinit procedura obligativităţii aducerii la
cunoştinţa opiniei publice a MINUTEI cu lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al Comunei Tomești din data de 18.06.2020, (în temeiul prevederilor art. 2 lit. (c)
pct. 3, art. 3 lit.(e), art. 3 lit. (g) şi art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată.
Minuta poartă numărul de înregistrare 7650 din 18.06.2020 şi conţine un număr de
6(șase) pagini.
Secretar general comună,
Jr. Mancaş Gabriel

Înt./red. MG
Ex. 2
Ds. 3/2020

Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu

7

Data: 18.06.2020

Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

