U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 17057 din 17.12.2020.

MINUTA
încheiată astăzi 17.12.2020 în cadrul şedinţei ordinare online 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. 112 alin. (1), nr. crt. 5 din O.U.G. NR. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul local este legal constituit, astfel cum rezultă din Ordinul Prefectului Județului Iași nr.
337/26.10.2020, privind îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Tomești;
Secretarul comunei constată că s-a îndeplinit corect procedura de convocare la lucrările şedinţei
ordinare din data de mai sus, prin aducerea la cunoştinţa consilierilor locali, în scris și prin mijloace
electronice, despre data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei, conform art. 134 alin. (2) și alin. (3) lit. (a)
din O.U.G. nr. 57/2019, în baza convocării cu nr. 16706 din 11.12.2020, invitației cu nr. 16706 din
11.12.2020 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 380 din 11.12.2020.
S-a procedat şi la aducerea la cunoştinţa opiniei publice (prin afişare), cetățenilor cu domiciliul
sau reședința în comună, respectiv a persoanelor interesate (prin comunicare), despre şedinţa de astăzi
afişându-se la avizierul primăriei, convocatorul şedinţei cu nr. 16707 din 11.12.2020 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 16707 din 11.12.2020, precum și a proiectului ordinii de zi, în
conformitate cu art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019.
Pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, lucrările şedinţei se vor ține
online. Datele de conectare la ședința online au fost trimise fiecărui consilier local în data de
17.12.2020, pe e mail sau whats app.
Secretarul general al Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi
constată că la şedinţa ordinară online a Consiliului Local, din data mai sus menţionată, participă 17
consilieri în funcţie, din totalul de 17 după cum urmează:
Numele şi prenumele
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Canură Alina-Mihaela
Chelban Gheorghiță Raimond
Craus Ionel
Herghelegiu Marius-Petronel
Iacob Liviu-Maricel
Miron Mihaela
Nane Dumitru
Palimariciuc Radu
Patrașcu Radu
Roman Vasile
Rus Cristian Mihail
Silvaș Vasile
Tarcan Mariana
Timofte Petru
Tololoi Alexandru
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Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă ordinară în baza graficului de şedinte
ordinare de pe trim. IV – 2020.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa ordinară din 17.12.2020, este legal
constituită pentru adoptare hotărâri cu majoritate calificată în conformitate cu prevederile art. 139 alin.
(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Președintele de ședință, domnul consilier Craus Ionel, prezintă proiectul ordinii de zi, pe care îl
supune apoi aprobării Consiliului local.
Ordinea de zi are următorul cuprins:
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 17.12.2020.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16676 din 11.12.2020, privind:”alegerea unui președinte
de ședință al Consiliului Local Tomești pe trimestrul I-2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16678 din 11.12.2020, cu privire la aprobarea: “graficului
ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul I-2021”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14416 din 21.10.2020, cu privire la aprobarea:
“impozitelor şi taxelor locale în Comuna Tomești, Județul Iași, pentru anul 2021”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.4.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16680 din 11.12.2020 cu privire la aprobarea:“ constituirii
unui drept de uz și de servitute legală în favoarea SC DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren în
suprafață de 220 m.p. din domeniul public al Comunei Tomești, pentru montarea a doi stâlpi de
beton (SC 15014) în fundații turnate și a unei linii electrice subterane de medie tensiune (20 KV), în
lungime de 270 m., în vederea executării proiectului ”Buclare PT2 Abator Tomești cu derivația 20
KV PT 9 + PT 22 Tomești, județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
3.5.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16683 din 11.12.2020 cu privire la aprobarea:“vânzării,
prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 570 m.p., situat în intravilan Sat Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 25, Parcela 788/9, precum și aprobarea raportului de
evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14223 din 16.10.2020 cu privire la aprobarea:”schimbării
denumirii unei străzi, din strada Bahlui, în strada Primăverii, situată în sat Tomești, comuna
Tomeşti, judeţul Iaşi”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.7.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16684 din 11.12.2020 cu privire la: ”modificarea și
completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.40”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.8.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16687 din 11.12.2020 cu privire la aprobarea: “ Planului
de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2021 (lucrări,
servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.9.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16697 din 11.12.2020 cu privire la aprobarea: “modificării
în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești,
județul Iași, cu un teren în suprafață de 163 m.p., situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești,
județul Iași, Tarlaua 18, Parcela 880/3, în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, pentru lucrări de investiții în interes public”, 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, personal din aparatul de specialitate al primarului.
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi pentru din 17 voturi valabil
exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
De asemenea se supune la vot și suplimentarea ordinii de zi cu următorul subpunct:
Subpct. 3.10. Prezentarea Raportului, înregistrat sub nr. 16875 din 15.12.2020, privind activitatea
Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară de la nivelul Comunei Tomești, Județul
Iași, pe perioada iunie 2020 – decembrie 2020.
Supusă la vot, Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu 17 voturi pentru din 17 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
Domnul consilier Palimariciuc Radu, întreabă dacă această ședință va putea fi pusă ulterior pe siteul autorității locale, pentru a fi vizualizată.
Domnul consilier Rus Cristian-Mihail, intervine și spune că nu dorește acest lucru deocamdată,
invocând respectarea drepturilor personale,(participând de acasă la ședința online de azi), dorind să aibă
loc o discuție pe această temă într-o ședință viitoare de consiliu local.
Se trece la pct. 2.
Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
Secretarul Comunei Tomeşti, după punerea în timp util la dispoziţia consilierilor a procesului-verbal
a 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 17 voturi pentru din 17 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 .
Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi.
Pct. 3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
Subpct.3.1.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16676 din 11.12.2020, privind:”alegerea
unui președinte de ședință al Consiliului Local Tomești pe trimestrul I-2021”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 16676 din 11.12.2020 întocmit de primarul comunei Tomești, județul Iași, domnul
Timofte Ștefan, cu privire la: ”alegerea unui preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei
Tomesti, județul Iași, pe trimestrul I -2021”, prin care a fost propus președinte de ședință doamna
consilier Miron Mihaela, proiect însoțit de referatul de specialitate cu nr. 16675 din 11.12.2020 al
secretarului comunei Tomesti, Mancaș Gabriel, precum și de avizele favorabile cu nr. 16979 din
17.12.2020 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești.
Alte propuneri nu au fost.
Domnul președinte de ședință Craus Ionel, supune la vot a proiectul de hotarâre nr. 16676 din
11.12.2020 pentru aprobarea ”alegerii unui preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei
Tomesti, județul Iași, pe trimestrul I -2021”.
Proiectul de hotărâre nr. 16676 din 11.12.2020, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 17
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. A fost o singură abținere din partea
doamnei consilier Miron Mihaela.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 137 din
17.12.2020 cu privire la aprobarea ”alegerii unui preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al
comunei Tomesti, județul Iași, pe trimestrul I -2021”. A fost ales președinte de ședință pe
trimestrul I-2021, doamna consilier local Miron Mihaela.
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Subpct.3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16678 din 11.12.2020, cu privire la
aprobarea: “graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul I-2021”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărare cu nr. 16678 din 11.12.2020, întocmit în acest sens de Primarul Comunei Tomeşti, domnul
Timofte Ştefan, pentru aprobarea “graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe
trimestrul I – 2021, proiect însoțit de referatul de specialitate cu nr. 16677 din 11.12.2020, întocmit de
secretarul general al Comunei Tomeşti, precum și de avizele favorabile cu nr. 16980 din 17.12.2020,
ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti. Prin proiectul de hotărâre se
propune ca ședințele ordinare ale C.L. Tomești pe trim. I - 2021 să aibă loc în fiecare zi de ultimă joi
din lună.
Alte discuții nu au fost.
Domnul președinte de ședință Craus Ionel, supune la vot proiectul de hotarâre nr. 16678 din
11.12.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la
aprobarea:“graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul I - 2021”.
Proiectul de hotărâre nr. 16678 din 11.12.2020, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
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. 138 din
17.12.2020 cu privire la aprobarea: “graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe
trimestrul I - 2021”.
Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14416 din 21.10.2020, cu privire la
aprobarea: “impozitelor şi taxelor locale în Comuna Tomești, Județul Iași, pentru anul 2021”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 14416 din 21.10.2020, întocmit de primarul comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte,
privind ”stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate pentru anul 2021, în Comuna
Tomești, Județul Iași”, proiect însoțit de raportul de specialitate nr. 14291 din 20.10.2020, întocmit
de către domnul ec. Cristina Sorin, șef birou impozite și taxe locale din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Tomești, cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale și a
altor taxe asimilate pentru anul 2021, în Comuna Tomești, Județul Iași, expunerea de motive cu nr.
14366 din 21.10.2020 întocmită în acest sens de Primarul Comunei Tomești, domnul prof. Ștefan
Timofte, pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale, aferente anului 2021, în Comuna Tomești,
Județul Iași, anunţul înregistrat sub nr. 14417 din 21.10.2020 la sediul autorităţii locale, prin care s-a
făcut publică intenţia ca în data de 17.12.2020 să se adopte un act administrativ cu caracter normativ,
anunţ făcut în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, precum și de avizele favorabile cu nr. 16981 din 17.12.2020 ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 14417/21.10.2020, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată. Nu au fost depuse în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ de mai sus.
Domnul consilier Silvaș Vasile, solicitând cuvântul, precizează că proiectul privind impozitele
și taxele locale pe anul 2021 sunt aceleași ca în anul 2020, comisia de buget-finanțe acordând aviz
favorabil pentru acest proiect de hotărâre.
Domnul primar, solicitând cuvântul, menționează că impozitele și taxele locale au rămas de
fapt la nivelul celor din anul 2018, precizând că au fost modificate doar taxele de iluminat public și de
salubrizare, datorită faptului că se plătește mai mult decât se încasează de la contribuabili și că nu
există altă modalitate de a suplimenta aceste costuri. Urmează ca pe viitor să fie întocmit un referat
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de către compartimentul juridic, pentru a fi justificată diferența de bani pentru plata la zi a acestor
taxe.
Domnul consilier Palimariciuc Radu, precizează că a văzut reducerea impozitului cu 50% la
mijloacele de transport hibride, întreabând totodată dacă pentru mijloacele electrice există scutire de
impozit ?
Domnul primar îi răspunde că la mijloacele de transport electrice nu se percepe impozit,
acestea fiind scutite de impozit cu 100%, prin lege.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 14416 din 21.10.2020, întocmit de
primarul comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, privind ”stabilirea impozitelor și taxelor locale și
a altor taxe asimilate pentru anul 2021, în Comuna Tomești, Județul Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 14416 din 21.10.2020, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
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. 139 din 17.12.2020
privind: “stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate pentru anul 2021, în
Comuna Tomești, Județul Iași”.
Subpct.3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16680 din 11.12.2020 cu privire la
aprobarea:“constituirii unui drept de uz și de servitute legală în favoarea SC DELGAZ GRID S.A.
asupra unui teren în suprafață de 220 m.p. din domeniul public al Comunei Tomești, pentru
montarea a doi stâlpi de beton (SC 15014) în fundații turnate și a unei linii electrice subterane de
medie tensiune (20 KV), în lungime de 270 m., în vederea executării proiectului ”Buclare PT2
Abator Tomești cu derivația 20 KV PT 9 + PT 22 Tomești, județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 16680 din 11.12.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan,
pentru ”constituirea unui drept de uz și de servitute legală în favoarea SC DELGAZ GRID S.A.
asupra unui teren în suprafață de 220 m.p. din domeniul public al Comunei Tomești, pentru
montarea a doi stâlpi de beton (SC 15014) în fundații turnate și a unei linii electrice subterane de
medie tensiune (20 KV), în lungime de 270 m., în vederea executării proiectului ”Buclare PT2
Abator Tomești cu derivația 20 KV PT 9 + PT 22 Tomești, județul Iași”, proiect însoțit de adresa S.C.
DELGAZ GRID S.A., înregistrată la sediul Primăriei Tomești sub nr. 15793 din 18.11.2020, prin care
solicită constituirea unui drept de uz și de servitute legală în favoarea SC DELGAZ GRID S.A. asupra
unui teren în suprafață de 220 m.p. din domeniul public al Comunei Tomești, pentru montarea a doi
stâlpi de beton (SC 15014) în fundații turnate și a unei linii electrice subterane de medie tensiune (20
KV), în lungime de 270 m., în vederea executării proiectului ”Buclare PT2 Abator Tomești cu derivația
20 KV PT 9 + PT 22 Tomești, județul Iași, referatul compartimentului de specialitate(urbanism) cu nr.
16679 din 11.12.2020, întocmit de domnul Cotea Favius-Gabriel, pentru constituirea unui drept de uz și
de servitute legală în favoarea SC DELGAZ GRID S.A., asupra terenului menționat mai sus, în
suprafață de 220 m.p. din domeniul public al Comunei Tomești, precum și pentru predarea
amplasamentului în vederea efectuării lucrării de investiție de mai sus, precum și de avizele cu nr.
16982 din 17.12.2020 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești. Lucrările sunt
necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii rețelelor electrice din zona cartierului Tomești.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 16680 din 11.12.2020 întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
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Proiectul de hotărâre nr. 16680 din 11.12.2020, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
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. 140 din
17.12.2020 pentru: ”constituirea unui drept de uz și de servitute legală în favoarea SC DELGAZ
GRID S.A. asupra unui teren în suprafață de 220 m.p. din domeniul public al Comunei Tomești,
pentru montarea a doi stâlpi de beton (SC 15014) în fundații turnate și a unei linii electrice
subterane de medie tensiune (20 KV), în lungime de 270 m., în vederea executării proiectului
”Buclare PT2 Abator Tomești cu derivația 20 KV PT 9 + PT 22 Tomești, județul Iași”.
Subpct.3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16683 din 11.12.2020 cu privire la
aprobarea:“vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 570 m.p., situat în
intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 25, Parcela 788/9, precum și
aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 16683 din 11.12.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Ștefan Timofte,
cu privire la aprobarea: ”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 570 m.p.,
situat în Tarlaua 25, Parcela 788/9, intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și
aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, proiect însoțit de nota de
fundamentare cu nr. 16681 din 11.12.2020 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, prin
care se solicită Consiliului Local Tomești aprobarea: ”vânzării, prin licitație publică, a terenului în
suprafaţă totală de 570 m.p., situat în Tarlaua 25, Parcela 788/9, intravilan Sat Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”,
referatele compartimentelor de specialitate cu nr. 16682 din 11.12.2020, ale doamnei Marin Carmela,
inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar în cadrul Primăriei Tomești, și ale domnului Asofiei
Doinel, administrator public la nivelul Comunei Tomești, prin care se solicită aprobarea: “vânzării, prin
licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 570 m.p., situat în Tarlaua 25, Parcela 788/9,
intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, raportul de evaluare întocmit de Evaluator
E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii de piață a terenului în suprafață totală de 570
m.p., situat în Tarlaua 25, Parcela 788/9, intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, preț
transformat în lei la cursul B.N.R., precum și de avizele favorabile cu nr. 16983 din 17.12.2020, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 16683 din 11.12.2020 cu privire la
aprobarea: ”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 570 m.p., situat în
Tarlaua 25, Parcela 788/9, intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și
aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Proiectul de hotărâre nr. 16683 din 11.12.2020, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
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. 141 din
17.12.2020 cu privire la aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală
de 570 m.p., situat în Tarlaua 25, Parcela 788/9, intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Subpct.3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14223 din 16.10.2020 cu privire la
aprobarea:”schimbării denumirii unei străzi, din strada Bahlui, în strada Primăverii, situată în sat
Tomești, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
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La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 14223 din 16.10.2020, întocmit de primarul comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte,
cu privire la schimbarea denumirii unei străzi, din strada Bahlui, în strada Primăverii, situată în sat
Tomești, comuna Tomești, județul Iași, ce se întinde de la intersecția străzii DN 28, până la limita dintre
comuna Holboca și comuna Tomești, conform schițelor anexate, proiect însoțit de nota de fundamentare
înregistrată sub nr. 14104 din 15.10.2020, întocmită de Primarul comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte, prin care solicită schimbarea denumirii străzii Bahlui, în strada Primăverii, situată în sat
Tomești, comuna Tomești, județul Iași, ce se întinde de la intersecția străzii DN 28, până la limita dintre
comuna Holboca și comuna Tomești, conform schițelor anexate, referatele compartimentelor de
specialitate înregistrate sub nr. 14168 din 15.10.2020, întocmite domnul Asofiei Doinel, administrator
public al comunei Tomești, județul Iași, respectiv de doamna Marin Carmela, inspector cu atribuții de
cadastru și fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomeşti, Județul
Iași, referitoare la schimbarea denumirii străzii Bahlui, în strada Primăverii, situată în sat Tomești,
comuna Tomești, județul Iași, anunțul cu nr. 14224 din 16.10.2020, formulat în temeiul art. 7 din Legea
nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică, prin care face publică
intenţia Consiliului Local Tomești de a adopta un act administrativ cu caracter normativ, precum și de
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate cu nr. 16984 din 17.12.2020, din cadrul Consiliului
Local Tomești.
Domnul președinte de ședință precizează că această stradă unește comuna Tomești de comuna
Holboca.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 14224/16.10.2020, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată. Nu au fost depuse în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 14223 din 16.10.2020 cu privire la
aprobarea:”schimbării denumirii străzii Bahlui, în strada Primăverii, situată în sat Tomești, comuna
Tomești, județul Iași, ce se întinde de la intersecția străzii DN 28, până la limita dintre comuna
Holboca și comuna Tomești”.
Proiectul de hotărâre nr. 14223 din 16.10.2020, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
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. 142 din
17.12.2020 cu privire la aprobarea:”schimbării denumirii străzii Bahlui, în strada Primăverii,
situată în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, ce se întinde de la intersecția străzii DN 28,
până la limita dintre comuna Holboca și comuna Tomești”.
Subpct.3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16684 din 11.12.2020 cu privire la:
”modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.40”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 16684 din 11.12.2020 întocmit de Primarul Comunei Tomești, Județul Iași, domnul
Timofte Ștefan, cu privire la:”modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 40”, în
baza adreselor comunicate mai sus de ARSACIS Iași, înregistrate la Primăria Tomești sub nr.
16646/10.12.2020, prin care se solicită modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 40,
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referatul cu nr. 16685 din 11.12.2020 al secretarului comunei Tomești, precum și avizele favorabile cu
nr. 16985 din 17.12.2020 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 16684 din 11.12.2020 cu privire la:
”modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.40”.
Proiectul de hotărâre nr. 16684 din 11.12.2020, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
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. 143 din
17.12.2020 cu privire la:”modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.40”.
Subpct.3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16687 din 11.12.2020 cu privire la
aprobarea: “ Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul
2021 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr.
416/2001”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 16687 din 11.12.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul
Timofte Ştefan cu privire la aprobarea:“Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru
realizarea unor activități pe anul 2021 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către
personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001”, în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiect însoțit de referatul de specialitate înregistrat sub
numărul 16592 din 09.11.2020 al inspectorului cu atribuții de gestionare dosare alocații, indemnizații și
subvenții, doamna Tăbăranu Marinela-Daniela, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Tomești, prin care solicită Consiliului Local al Comunei Tomești aprobarea:“Planului de
acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2021 (lucrări, servicii,
etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001”, raport întocmit în
temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, precum și de avizele favorabile înregistrate sub numărul 16986 din 17.12.2020 ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești.
Domnul primar precizează că mai sunt circa 5 persoane beneficiare a venitului minim garantat
la nivelul întregii comune.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 16687 din 11.12.2020 cu privire la
aprobarea:“Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul
2021 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr.
416/2001”.
Proiectul de hotărâre nr. 16687 din 11.12.2020, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
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. 144 din
17.12.2020 cu privire la aprobarea:”Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru
realizarea unor activități pe anul 2021 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către
personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001”.
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Subpct.3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16697 din 11.12.2020 cu privire la
aprobarea: “modificării în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în suprafață de 163 m.p., situat în intravilan sat Tomești,
comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 18, Parcela 880/3, în conformitate cu prevederile art. 607 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru lucrări de investiții în interes public”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 16697 din 11.12.2020 întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul
Timofte Ştefan cu privire la aprobarea:„modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013
privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 163 mp, situat
în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, Județul Iași, Tarla 18, Parcela 880/3”, însoțit de nota de
fundamentare cu nr. 16695 din 11.12.2020 a primarului Comunei Tomești, Județul Iași, domnul
Timofte Ștefan, cu privire la aprobarea modificării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public
al Comunei Tomești, Județul Iași, în sensul completării cu un teren în suprafață de 163 mp, situate în
intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 18, Parcela 880/3, referatul
compartimentului de specialitate cu nr. 16696 din 11.12.2020, întocmit de doamna Carmela Marin,
inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Tomești, cu privire la aprobarea „modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr.
75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 163 mp,
situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, Județul Iași, Tarla 18, Parcela 880/3”, precum și de
avizele favorabile înregistrate sub numărul 16988 din 17.12.2020 ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 16697 din 11.12.2020 cu privire la
aprobarea:“ modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 163 mp, situat în intravilan sat Tomești,
comuna Tomești, Județul Iași, Tarla 18, Parcela 880/3”.
Proiectul de hotărâre nr. 16697 din 11.12.2020, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
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. 145 din
17.12.2020 cu privire la aprobarea:”modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013
privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 163 mp,
situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, Județul Iași, Tarla 18, Parcela 880/3”.
SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI:
Subpct. 3.10. Prezentarea Raportului, înregistrat sub nr. 16875 din 15.12.2020, privind activitatea
Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară de la nivelul Comunei Tomești, Județul
Iași, pe perioada iunie 2020 – decembrie 2020. Materialul a fost întocmit de doamna inspector
Tăbăranu Marinela–Daniela, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului, a fost adus la
cunoștința consilierilor, urmând a fi anexat la prezentul dosar de ședință.
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.
Domnul Primar, Ștefan Timofte, solicită întrunirea consilierilor locali, dacă va fi cazul, într-o
ședință extraordinară în decursul lunii decembrie, pentru rectificare bugetară la sfârșit de an, urând
tuturor în final, Sărbători fericite!
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Alte discuții nu au mai fost la pct. 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. 17058 DIN 17.12.2020

Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 17 decembrie 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 ordinare a Consiliului Local
al Comunei Tomești din data de 17.12.2020, (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 17057 din 17.12.2020 şi conţine un număr
de 10 (zece) pagini.

Secretar general comună,
Jr. Mancaş Gabriel

Înt./red. MG
Ex. 2
Ds. 3/2020
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