U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂREA Nr. 1
(privind aprobarea Programului Primarului Comunei Tomeşti,Județul Iași, pe anul 2021)

Consiliul local al Comunei Tomeşti, Județul Iaşi,
Având în vedere:
-nota de fundamentare a Primarului Comunei Tomești cu nr. 16355 din 02.12.2020 precum și
raportul compartimentului de specialitate cu nr. 16412 din 03.12.2020 întocmit de domnul Ciotină IoanMarius, șef birou financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Tomești, pentru proiectul de hotărâre privind
aprobarea: “Programului Primarului Comunei Tomești, pe anul 2021” și aprobarea acestuia prin hotărârea
Consiliului Local Tomești;
-proiectul de hotărâre nr. 16413 din 03.12.2020, întocmit de primarul comunei cu privire la
aprobarea : “ Programului Primarului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2021”;
-anunţul înregistrat sub nr. 16414 din 03.12.2020 la sediul autorităţii locale prin care s-a făcut
publică intenţia ca în data de 28.01.2021 să se adopte un act administrativ cu caracter normativ, anunţ făcut
în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
-avizele favorabile cu nr. 1255 din 28.01.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 82/1991, a contabilităţii, republicată; Legea nr. 98 din 19
mai 2016 privind achizițiile publice; Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; O.G.R. Nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de
organizare şi funcţionare al consiliilor locale; Ordinul nr. 1792/2002, publicat M. Of. nr. 37/23.01.2003, al
Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale;
Ca urmare a competențelor stabilite prin art. 129 alin. 2 lit. (b) și alin. 4 lit. (d) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă Programul Primarului Comunei Tomeşti, pe anul 2021, astfel cum
este prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.
(2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Comunei Tomeşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,
informând periodic Consiliul Local Tomeşti asupra stadiului realizării investiţiilor din prezenta
hotărâre.
Art. 3.Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: primarului comunei pentru luare la
cunoștință și ducere la îndeplinire, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control și legalitate,
altor persoane fizice și juridice interesate. De asemenea se vor afişa copii în locuri publice din
comună.
Adoptată azi: 28.01.2021
Președinte de ședință,
Consilier local, Mihaela Miron

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș
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Primar,
Prof. Ștefan Timofte

„O comunitatea fără educație, cultură, religie și sport este o
comunitate fără viață”

Planul de investiții al UAT Comunei Tomești este structurat in Programul
Primarului Comunei Tomești pentru anul 2021.
Obiectivele mele ca Primar si implicit ale administrației publice locale vor
urmări aceleaşi directii ca şi în anii trecuţi care ţin în principal de: îmbunătăţirea
infrastructurii existente în comuna Tomeşti, siguranța cetățeanului, curățenia,
salubritatea, îmbunătățirea condițiilor de viață, învățământ, cultură, religie, sport
s.a.
Aceste investitii vor fi realizate insă numai prin abilitatea noastră de atrage
finanţări nerambursabile prin diferite programe externe, finantari nerambursabile,
prin implicarea comunei in unele programe guvernamentale adresate regiunii NordEst prin colaborarea cu Consiliul Județean, Asociaţia Zona Metropolitană si GAL
Poiana Vlădicăi dar şi prin îmbunătățirea colectării veniturilor proprii, un element
esenţial în realizarea unei administraţii publice moderne şi funcţionale.
Aş dori să subliniez încă o dată că toate acestea le voi putea realiza doar cu
sprijinul întregii echipe a Consiliului Local Tomeşti, care prin votul său aprobă
aceasta listă de investiții şi printr-o alocare eficientă a resurselor bugetare, astfel
încât cu resurse minime să obţinem acoperirea unui număr cât mai mare de
cheltuieli.
Am reușit astfel, să vă prezint o listă cu principalele investiții pentru anul
2021:
- Finalizarea lucrărilor la dispensarul Vlădiceni și darea acestuia în folosință;
- Construirea dispensarului medical în satul Goruni;
- Executarea lucrărilor de extindere a rețelei de gaze naturale, în satul
Goruni;
- Asigurarea terenului pentru constuirea bisericii „Sf. Arh. Ștefan”;
- Achiziționarea a terenurilor necesare pentru extindere - cimitir în Tomești
Deal și la Biserica „Ștefan cel Mare și Sfânt”;

- Construirea „Clubului Pensionarilor”;
- Modernizarea aleii din dreptul Școlii gimnaziale „D.D. Pătrășcanu”;
- Finalizarea bazei sportive din satul Chicerea;
- Realizare nocturnă stadion „Mircea Andrioaie”;
- Construirea terenului de baschet din satul Chicerea;
- Executarea lucrărilor de renovare a centrului de zi „Sf. Maria”;
- Construire sediul de primărie;
- Construire casă de cultură;
- Achiziționarea unei basculante de 3,5 t;
- Achiziționare mașină pentru poliția locală;
- Proiectare trotuar sat Chicerea, spre sat Comarna;
- Modernizarea șarpantei la sala de sport a Școlii gimnaziale „D.D.
Pătrășcanu”;
- Achiziționarea unui UNIMOG;
- Efectuarea reviziilor pentru monumentele din comună și pentru crucea de
pe Dealul Cierului;
- Prelungirea traseului de autobuz până la capătul satului Chicerea;
- Modernizarea rețelei de iluminat public;
- Ridicarea mașinilor abandonate și fără stăpân;
- Construire creșă cu 2-3 grupe;
- Demolarea grupurilor sanitare care se regăsesc în exteriorul școlilor;
- Amenajarea unui teren cu destinația de sport-fitness, odihnă-relaxare –
Dealul Doamnei;
- Extinderea rețelei de canalizare realizată în cadrul POIM;
- Înființarea stațiilor de autobuz localizate în Dealul Doamnei, din sat
Tomești;
- Executarea lucrărilor de înființare a unui drum alternativ – în spatele
COMTOM-ului;
- Realizarea obiectivului de investiții „Drumul Crucii”;
- Împrejmuirea stadionului „Mircea Andrioaie” și efectuarea lucrărilor de
reparații;
- Mutarea stației de pompare gaz situată în pe terenul vechii primării;

- Înființarea muzeului satului;
- Înființarea unui parc de relaxare în satul Vlădiceni;
- Extinderea rețelei de canalizare pe străzile: Pinilor (1525 ml), Narciselor
(110 ml), Chicerea 2 (132 ml);
- Realizare stație pompare apă – Podul Vătafului;
- Realizarea de bazine apă, care vor fi amplasate la Goruni, Str. Releu, zona
Beldeasca;
- Asfaltarea zonei Str. Cireșului, care nu este inclusă în proiectul „Calamități
1”;
- Asfaltarea unor lungimi de 215 ml, 50 ml, 60 ml, lungimi care fac legătura
cu drumurile incluse în proiectul „Calamități 1”;
- Înființarea unui parc industrial (în spatele fostului COMTOM-CIP);
- Soluționarea proceselor civile aflate pe rol, cu: Silvic, Batale, Popa,
Sînzianu;
- Introducerea autobuzului pentru transport intern;
- Modernizare zonă COMTOM, prin realizare de: canalizare – apă, gaz
metan, asfaltare;
- Modernizare zonă CIP, prin realizare: canalizare – apă, gaz metan, asfalt;
- Extinderea rețelei de canalizare – Plumb – Fiterman;
- Extinderea magistralei de tramvai, până la Rond Tomești;
- Execuția lucrărilor de modernizare a străzilor cartierului din satul Tomești
(asfaltări, pavele etc.);
- Execuția lucrărilor de reparații la acoperișuri și termosistem, la blocurile
din cartierul „Ștefan cel Mare”;
- Finalizarea execuției trotuarului, Etapa III, de la sala sporturilor, până la
sediul primăriei;
- Continuarea plantărilor de copaci în Comuna Tomești;
- Toaletarea copacilor;
- Completarea cu arbori a locurilor lipsă din perdeaua de copaci;
- Construirea Bisericii „Sf. Arh. Ștefan”;
- Amenajarea stației de autobouz (în zona „Benone”);

- Demersuri în vederea realizării lucrărilor de asfaltare a drumului TomeștiPăun;
- Amenajarea zonei din intersecția drumului DN28 Tomești – Țuțora;
- Troița (sat Vlădiceni) solicitată de preot și cetățeni;
- Achiziționare centrală pe gaz școala Vlădiceni;
- Achiziționare centrală pe gaz școala Chicerea;
- Amplasare totem luminos la intrarea în satul Vlădiceni;
- Organizarea zilelor comunei și zilelor de sărbători de Crăciun;
- Lărgirea drumurilor în satul Goruni;
- Întocmirea unui proiect de circulație pentru întreaga comună;
- Realizarea simpozionului de sculptură, dacă situația medicală din țară o va
permite;

PRIMAR,
Prof. Ștefan Timofte

