U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 3460 din 09.03.2020.

MINUTA
încheiată astăzi 09.03.2020 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 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 invitației cu nr. 3280 din 05.03.2020 cuprinzând ordinea de zi, pentru
consilierii locali, 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, în baza
convocării cu nr. 3279 din 05.03.2020 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 66 din
05.03.2020.
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 înregistrat sub
nr. 3281 din 05.03.2020, precum și a proiectului ordinii de zi, la avizierul primăriei, a înștiințării cu nr.
3282 din 05.03.2020 cu ordinea de zi a ședinței pentru cetățeni, 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 14 consilieri în funcţie,
din totalul de 17 după cum urmează:
Numele şi prenumele
Adîncu Gheorghi
Beșleagă Gheorghe - învoit
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Chelban Gheorghiţă Raimond
Craus Ionel
Frunză Ionel
Miron Mihaela
Nane Dumitru
Neculau Petronela
Patraşcu Radu
Roman Vasile
Rus Cristian – Mihail - învoit
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. 3278 din
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05.03.2020 și a Dispoziției primarului cu nr. 66 din 05.03.2020, în vederea supunerii spre aprobare a
unui proiect de hotărâre cu caracter urgent, pentru bunul mers al activității autorităților administrației
publice locale.
Domnul consilier local Rus Cristian - Mihail, a solicitat învoire pe motivul că nu poate lipsi de
la serviciu, întrucât are ore la facultate, menționând astfel că nu poate fi prezent la lucrările ședinței de
astăzi. De asemenea domnii consilieri locali Tololoi Petrică și Beșleagă Gheorghe, au solicitat învoire
pe motivul că sunt plecați din localitate în interes de serviciu și că nu pot ajunge la lucrările ședinței de
astăzi.
Președintele de ședință, domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, supune la vot învoirea celor trei
consilieri locali.
Cu 14 voturi pentru din 14 voturi valabil exprimate, a fost aprobată învoirea domnilor consilieri
locali Rus Cristian – Mihail, Tololoi Petrică și Beșleagă Gheorghe 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 09.03.2020, 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 09.03.2020.
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3277 din 05.03.2020, cu privire la aprobarea:
”rectificării bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
4. Diverse. Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. – răspund
primar, viceprimar, consilieri, secretar, 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 09.03.2020.
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată cu 14 voturi pentru din 14 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 14 voturi pentru din 14 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. 3277 din 05.03.2020, cu privire la
aprobarea: ”rectificării 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 3276 din 05.03.2020 al doamnei Șerban Cleopatra
Mihaela, inspector cl. I, gr. principal cu atribuții de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
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Primarului Comunei Tomești, prin care solicită Consiliului Local al Comunei Tomești aprobarea:
„rectificării bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, bugetul local, 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. 3277 din 05.03.2020 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 3380 din 09.03.2020 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 Ștefan Timofte, a prezentat 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. 3277 din 05.03.2020 cu privire la
aprobarea: „rectificării bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020”.
Proiectul de hotărâre nr. 3277 din 05.03.2020 a fost aprobat cu 14 voturi pentru, din 14 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. 39 din
09.03.2020 cu privire la aprobarea:”rectificării bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul
2020”.
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.
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. 3461 DIN 09.03.2020

Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 09 martie 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 09.03.2020, (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 3460 din 09.03.2020 şi conţine un număr de
3(trei) pagini.
Secretar general UAT,
Jr. Mancaş Gabriel

Înt./red. MG
Ex. 2
Ds. 3/2020
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