U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 6629 din 28.05.2020.

MINUTA
încheiată astăzi 28.05.2020 în cadrul şedinţei ordinare 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
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 și invitației cu nr. 6301 din 22.05.2020 precum și a
Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 125 din 22.05.2020.
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 și înștiințarea pentru cetățeni înregistrate sub
nr. 6302 din 22.05.2020, precum și a proiectului ordinii de zi, în conformitate cu art. 135 alin. 4 din
O.U.G. nr. 57/2019.
Secretarul general al Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi
constată că la şedinţa ordinară a Consiliului Local, din data mai sus menţionată, participă 17 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
Patraşcu Radu
Roman Vasile
Rus Cristian – Mihail
Rotaru Vlad
Silvaș Vasile
Timofte Petru
Tololoi Petrică
Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă ordinară în baza graficului de şedinte
ordinare de pe trim. I – 2020.
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
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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 și mănuși.
Întrucât sunt mai mult de 16 persoane prezente, pentru respectarea măsurilor de protecție
împotriva răspândirii virusului COVID-19, ședința se va desfășura în aer liber, pe terenul de fotbal de la
sediul Primăriei comunei Tomești.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa ordinară din 28.05.2020, 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 viceprimar Pavel Bîrleanu, 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 28.05.2020.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5268 din 28.04.2020, privind:”acordarea mandatului
special reprezentantului UAT Tomești, în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului
de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, în cadrul
Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea
Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4586 din 07.04.2020, cu privire la aprobarea:
“organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești,
județul Iași, urmare reorganizării autorității publice conform prevederilor art. 518 alin. 1 lit. (d) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4708 din 08.04.2020, cu privire la aprobarea:”modificării
în sensul completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești nr. 72 din 20.06.2007 privind Lista cu
bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și
completările ulterioare, cu un teren în suprafață de 147 m.p. identificat cadastral în Tarlaua 5,
Parcela Arabil 144, intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.4.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6271 din 22.05.2020, cu privire la:”asigurarea suportului
IT în vederea organizării şi dezvoltării Sistemului de control intern managerial prin intermediul
platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro, în cadrul Primăriei Tomești, de către Filiala
Județeană Iași a Asociației Comunelor din România”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6275 din 22.05.2020, cu privire la aprobarea:„acordării
de vouchere de vacanță, în anul 2020, salariaților de la nivelul U.A.T. Comuna Tomești, Județul
Iași, precum și aprobarea Regulamentului intern de acordarea voucherelor de vacanță”, inițiator
proiect de hotărâre Primar Comuna Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6277 din 22.05.2020, cu privire la aprobarea:“lucrărilor
de recompartimentări ușoare, amenajarea și modernizarea spațiilor din sediul Primăriei Comunei
Tomești, Județul Iași”,inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,domnul Ștefan Timofte;
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3.7.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6280 din 22.05.2020, cu privire la aprobarea”rectificării
bugetului comunei Tomești, pe anul 2020”, inițiator proiect de hotărâre Primar Ștefan Timofte;
3.8.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6282 din 22.05.2020, cu privire la aprobarea”vânzării,
prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 81 m.p., situat în Tarlaua 204, Parcela 27/12,
Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de
evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator, proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.9.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6285 din 22.05.2020, cu privire la aprobarea”vânzării,
prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 83 m.p., situat în Tarlaua 204, Parcela 27/10,
Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de
evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator, proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.10.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6299 din 22.05.2020, cu privire la aprobarea”acordării
unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din sat Goruni,
comuna Tomești, județul Iași, în vederea efectuării unor lucrări de renovare a bisericii” 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 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.
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 proceselor-verbale, acestea au fost aprobate 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:
3.1.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5268 din 28.04.2020, privind:”acordarea
mandatului special reprezentantului UAT Tomești, în AGA ADIS Iași în vederea aprobării
modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât
reciclabile, în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și
împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.3 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași
nr.357/30.10.2018”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar, Pavel Bîrleanu, prezintă
consilierilor: Adresa nr. 444/21.04.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubritate
A.D.I.S. Iași, înregistrată la Primăria Comunei Tomești sub nr. 5041 din 22.04.2020, prin care se
solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Tomești cu privire la mandatarea unei persoane în
vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele
decât reciclabile, aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași în
cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. Iași și împuternicirea Președintelui ADIS Iași, dl. Romeo
Olteanu, să semneze legal valabil, în numele și pentru UAT Tomești, semnarea Actului Adițional nr.3
la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în
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Județul Iași nr.357/30.10.2018, proiectul de hotărâre cu nr. 5268 din 28.04.2020, întocmit de primarul
comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, cu privire la ”acordarea mandatului special
reprezentantului UAT Tomești în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de
colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, în cadrul Proiectului
„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui
ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018”, referatul înregistrat
sub nr. 5269 din 28.04.2020, întocmit de secretarul comunei Tomești, domnul Mancaș Gabriel, pentru
proiectul de hotărâre de mai sus, anunțul afișat la sediul autorităţii locale cu nr. 5374 din 30.04.2020,
prin care se face publică intenţia ca în data de 28.05.2020, 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 avizele favorabile cu nr. 6571 din 28.05.2020, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre mai sus
menționat. Este desemnat reprezentant din partea UAT Tomești, domnul primar prof. Ștefan Timofte.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 5374 din 30.04.2020, obligaţie reglementată de 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.
Prin proiectul de hotărâre de mai sus este desemnat reprezentant din partea UAT Tomești,
domnul primar prof. Ștefan Timofte.
În final domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat consilierilor
necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 5268 din 28.04.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la:”acordarea mandatului
special reprezentantului UAT Tomești în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului
de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, în cadrul
Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea
Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018”.
Proiectul de hotărâre nr. 5268 din 28.04.2020, 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. 65 din 28.05.2020
cu privire la:”acordarea mandatului special reprezentantului UAT Tomești în AGA ADIS Iași în
vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare,
altele decât reciclabile, în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din
județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.3 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în
Județul Iași nr.357/30.10.2018”.
Subpct.3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4586 din 07.04.2020, cu privire la
aprobarea: “organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Tomești, județul Iași, urmare reorganizării autorității publice conform prevederilor art. 518
alin. 1 lit. (d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
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Nota de fundamentare cu nr. 4498 din 02.04.2020 a primarului comunei Tomeşti, judeţul Iaşi,
cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Tomești, județul Iași, urmare reorganizării autorității publice conform prevederilor art. 518
alin. 1 lit. (d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul de hotărâre înregistrat sub
nr.4586 din 07.04.2020, întocmit în acest sens de către primarul comunei Tomeşti, judeţul Iaşi, domnul
Ştefan Timofte, cu privire la aprobarea”organigramei și a statelor de funcţii pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, urmare reorganizării autorității publice
conform prevederilor art. 518 alin. 1 lit. (d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ”,
proiect întocmit în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, raportul compartimentului de specialitate cu nr. 4587 din 07.04.2020 al secretarului
comunei Tomeşti, județul Iași, pentru proiectul de hotărâre de mai sus, raport întocmit în temeiul
prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
anunțul afișat la sediul autorităţii locale cu nr. 4588 din 07.04.2020, prin care se face publică intenţia ca
în data de 28.05.2020, 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
avizele favorabile cu nr. 6572 din 28.05.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomești, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 4588 din 07.04.2020, obligaţie reglementată de 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.
În final domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat consilierilor
necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus, precizând că este necesară
reorganizarea autorității publice, conform proiectului de hotărâre, pentru bunul mers al activității la
nivel local.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 4586 din 07.04.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”
organigramei și a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești,
județul Iași, urmare reorganizării autorității publice conform prevederilor art. 518 alin. 1 lit. (d) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ”.
Proiectul de hotărâre nr. 4586 din 07.04.2020, 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. 66 din 28.05.2020
cu privire la aprobarea:”organigramei și a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Tomești, județul Iași, urmare reorganizării autorității publice conform
prevederilor art. 518 alin. 1 lit. (d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ”.
Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4708 din 08.04.2020, cu privire la
aprobarea:”modificării în sensul completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești nr. 72 din 20.06.2007
privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu
modificările și completările ulterioare, cu un teren în suprafață de 147 m.p. identificat cadastral
în Tarlaua 5, Parcela Arabil 144, intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
cererea cu nr. 3980 din 19.03.2020 formulată de F
C
prin care solicită cumpărarea unei
suprafețe de teren de 147 m.p., situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași,
identificată cadastral în Tarlaua 5, Parcela Arabil 144, nota de fundamentare cu nr. 4499 din
02.04.2020, a primarului Comunei Tomești, Județul Iași, domnul Timofte Ștefan, cu privire la
aprobarea :”modificării în sensul completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești nr. 72 din 20.06.2007
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privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și
completările ulterioare, cu un teren în suprafață de 147 m.p. identificat cadastral în Tarlaua 5, Parcela
Arabil 144, intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași”, referatele compartimentelor de
specialitate cu nr. 4618 din 07.04.2020, ale domnului Asofiei Doinel, administrator public al Comunei
Tomești și ale doamnei Marin Carmela, 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 Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești nr. 72 din 20.06.2007 privind Lista cu bunurile aflate în
domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, cu un teren
în suprafață de 147 m.p. identificat cadastral în Tarlaua 5, Parcela Arabil 144, intravilan Sat Vlădiceni,
Comuna Tomești, Județul Iași, proiectul de hotărâre cu nr. 4708 din 08.04.2020, întocmit de Primarul
Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”modificării în sensul
completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești nr. 72 din 20.06.2007 privind Lista cu bunurile aflate în
domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, cu un
teren în suprafață de 147 m.p. identificat cadastral în Tarlaua 5, Parcela Arabil 144, intravilan Sat
Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași”, anunțul afișat la sediul autorităţii locale cu nr. 4780 din
09.04.2020, prin care se face publică intenţia ca în data de 28.05.2020, 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 avizele favorabile cu nr. 6572 din
28.05.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de
hotărâre mai sus menționat.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 4780 din 09.04.2020, obligaţie reglementată de 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.
În final domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat consilierilor
necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 4708 din 08.04.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”modificării
în sensul completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești nr. 72 din 20.06.2007 privind Lista cu bunurile
aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările
ulterioare, cu un teren în suprafață de 147 m.p. identificat cadastral în Tarlaua 5, Parcela Arabil
144, intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 4708 din 08.04.2020, 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. 67 din 28.05.2020
cu privire la aprobarea:”modificării în sensul completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești nr. 72
din 20.06.2007 privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul
Iași, cu modificările și completările ulterioare, cu un teren în suprafață de 147 m.p. identificat
cadastral în Tarlaua 5, Parcela Arabil 144, intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul
Iași”.
Subpct.3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6271 din 22.05.2020, cu privire
la:”asigurarea suportului IT în vederea organizării şi dezvoltării Sistemului de control intern
managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro, în cadrul Primăriei
Tomești, de către Filiala Județeană Iași a Asociației Comunelor din România”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor: nota
de fundamentarea cu nr. 6270 din 22.05.2020 a primarului comunei Tomești, prin care solicită
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adoptarea unei hotărâri cu privire la asigurarea suportului IT în vederea organizării şi dezvoltării
Sistemului de control intern managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro,
în cadrul Primăriei Tomești, de către Filiala Județeană Iași a Asociației Comunelor din România,
proiectul de hotărâre cu nr. 6271 din 22.05.2020 al primarului comunei Tomești, domnul Timofte
Ștefan, cu privire la aprobarea:”asigurării suportului IT în vederea organizării şi dezvoltării
Sistemului de control intern managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.escim.ro, în cadrul Primăriei Tomești, de către Filiala Județeană Iași a Asociației Comunelor din
România”, referatul cu nr. 6272 din 22.05.2020, întocmit de doamna Șerban Cleopatra-Mihaela,
inspector cu atribuții de contabilitate în cadrul Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași, pentru
proiectul de hotărâre cu privire la asigurarea suportului IT în vederea organizării şi dezvoltării
Sistemului de control intern managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro,
în cadrul Primăriei Tomești, de către Filiala Județeană Iași a Asociației Comunelor din România”,
precum și avizele favorabile cu nr. 6574 din 28.05.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Nota de fundamentare a primarului la proiectul de hotărâre se întemeiază pe următoarele
considerente:
-obţinerea eficienţei şi eficacităţii în rândul salariaților din aparatul de specialitate al primarului
și din instituțiile și serviciile publice de interes local, reprezentând o condiţie esenţială a
managementului în fiecare entitate publică, în acest caz, entitate publică fiind comuna, în calitatea
acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv de instituţie publică locală,
-necesitatea unei cooperări în vederea organizării și dezvoltării Sistemului de control intern
managerial, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea,
-facilitarea asigurării unui suport IT în vederea organizării și dezvoltării Sistemului de control
intern managerial în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de
legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice
acestei activităţi,
-consolidarea unui sistem de control intern managerial, cu un Program de dezvoltare ce
cuprinde obiectivele entităţii publice în domeniul controlului intern managerial, în funcţie de stadiul
implementării şi dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare standard de control intern managerial urmând a
se stabili activităţi, responsabili şi termene, precum şi alte elemente relevante în implementarea şi
dezvoltarea sistemului de control intern managerial.
-evidențierea, în Programul de dezvoltare, inclusiv a acţiunilor de perfecţionare profesională în
domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi
pentru cele cu funcţii de execuţie, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările legislative
în domeniu.
Este necesară încheierea contractului de achiziție publică de servicii de mai sus, în vederea
desfășurării în bune condiții a activității de la nivelul autorităților locale ale U.A.T. Comuna Tomești,
Județul Iași.
În final domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat consilierilor
necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 6271 din 22.05.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”asigurării
suportului IT în vederea organizării şi dezvoltării Sistemului de control intern managerial prin
intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro, în cadrul Primăriei Tomești, de către
Filiala Județeană Iași a Asociației Comunelor din România”.
Proiectul de hotărâre nr. 6271 din 22.05.2020, 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. 68 din 28.05.2020
cu privire la aprobarea:”asigurării suportului IT în vederea organizării şi dezvoltării Sistemului
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de control intern managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro, în
cadrul Primăriei Tomești, de către Filiala Județeană Iași a Asociației Comunelor din România”.
Subpct.3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6275 din 22.05.2020, cu privire la
aprobarea:„acordării de vouchere de vacanță, în anul 2020, salariaților de la nivelul U.A.T. Comuna
Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea Regulamentului intern de acordarea voucherelor de
vacanță”, inițiator proiect de hotărâre Primar Comuna Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
expunerea de motive a primarului comunei Tomesti, Județul Iasi, înregistrată sub nr. 6273 din
22.05.2020, cu privire la acordarea de vouchere de vacanță, în anul 2020, salariaților de la nivelul
U.A.T. Comuna Tomești, rudețul Iași, precum și aprobarea Regulamentului intern de acordarea
voucherelor de vacanță”, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 6274 din 22.05.2020 al
doamnei Șerban Cleopatra Mihaela, inspector cl. I, gr. principal cu atribuții de contabilitate în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, privind acordarea de vouchere de
vacanță, în anul 2020, salariaților de la nivelul U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, proiectul de
hotărâre înregistrat sub nr. 6275 din 22.05.2012, întocmit în acest sens de către Primarul Comunei
Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Ştefan Timofte, privind aprobarea:”acordării de vouchere de vacanță, în
anul 2020, salariaților de la nivelul U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea
Regulamentului intern de acordarea voucherelor de vacanță”, precum și avizele favorabile cu nr.
6575 din 28.05.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru
proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat consilierilor necesitatea
și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 6275 din 22.05.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”acordării de
vouchere de vacanță, în anul 2020, salariaților de la nivelul U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași,
precum și aprobarea Regulamentului intern de acordarea voucherelor de vacanță”.
Proiectul de hotărâre nr. 6275 din 22.05.2020, 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. 69 din 28.05.2020
cu privire la aprobarea:”acordării de vouchere de vacanță, în anul 2020, salariaților de la nivelul
U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea Regulamentului intern de acordarea
voucherelor de vacanță”.
Subpct.3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6277 din 22.05.2020, cu privire la
aprobarea:“lucrărilor de recompartimentări ușoare, amenajarea și modernizarea spațiilor din sediul
Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași”,inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești,domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
nota de fundamentare a Primarului Comunei Tomești cu nr. 6276 din 22.05.2020 cu privire la
necesitatea adoptării unei hotărâri cu privire la aprobarea lucrărilor de recompartimentări ușoare,
amenajarea și modernizarea spațiilor din sediul Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași, proiectul de
hotărâre nr. 6277 din 22.05.2020, întocmit de primarul comunei Tomești, domnul Timofte Ștefan, cu
privire la aprobarea:”lucrărilor de recompartimentări ușoare, amenajarea și modernizarea spațiilor
din sediul Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași”, raportul compartimentului de specialitate
înregistrat cu nr. 6278 din 22.05.2020, întocmit de doamna Șerban Cleopatra-Mihaela, inspector cl. I gr.
principal cu atribuții de contabilitate din cadrul Primăriei Tomești, pentru proiectul de hotărâre privind
aprobarea lucrărilor de recompartimentări ușoare, amenajarea și modernizarea spațiilor din sediul
Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași, precum și avizele favorabile cu nr. 6576 din 28.05.2020, ale
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comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre mai sus
menționat.
Domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus, precizând totodată că se impune o
recompartimentare a unor birouri din sediul primăriei pentru desfășurarea activității de către salariațșii
primăriei în condiții optime.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 6277 din 22.05.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:” lucrărilor de
recompartimentări ușoare, amenajarea și modernizarea spațiilor din sediul Primăriei Comunei
Tomești, Județul Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 6277 din 22.05.2020, 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. 70 din 28.05.2020
cu privire la aprobarea:”lucrărilor de recompartimentări ușoare, amenajarea și modernizarea
spațiilor din sediul Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași”.
Subpct.3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6280 din 22.05.2020, cu privire la
aprobarea”rectificării bugetului comunei Tomești, pe anul 2020”, inițiator proiect de hotărâre Primar
Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
referatul de specialitate înregistrat sub numărul 6279 din 22.05.2020 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. 6280 din 22.05.2020 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 cu nr. 6577 din 28.05.2020, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre mai sus
menționat, avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat consilierilor
necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 6280 din 22.05.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”rectificării
bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020”.
Proiectul de hotărâre nr. 6280 din 22.05.2020, 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. 71 din 28.05.2020
cu privire la aprobarea:”rectificării bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020”.
Subpct.3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6282 din 22.05.2020, cu privire la
aprobarea”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 81 m.p., situat în Tarlaua
204, Parcela 27/12, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și
aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator, proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
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La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
cererea cu nr. 1096 din 20.01.2020 formulată de P
R
-G
, prin care solicită
cumpărarea unui teren în suprafață totală de 81 m.p., situat în Tarlaua 204, Parcela 27/12, Sat Tomești,
Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale, nota de
fundamentare cu nr. 6281 din 22.05.2020 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, cu
privire la necesitatea adoptării unei hotărâri cu privire la vânzarea prin licitație publică a terenului în
suprafaţă totală de 81 m.p., situat în Tarlaua 204, Parcela 27/12, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale, în vederea suplimentării veniturilor la
bugetul local, proiectul de hotărâre cu nr. 6282 din 22.05.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti,
domnul Ștefan Timofte, cu privire la aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în
suprafaţă totală de 81 m.p., situat în Tarlaua 204, Parcela 27/12, Sat Tomești, Cartier Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului
de evaluare întocmit de Evaluator autorizat ANEVAR Chiriac Florin, pentru terenul din cartier
Tomești, în vederea stabilirii prețului de pornire a licitațiilor”, 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, referatul compartimentului de specialitate cu nr.
6283 din 22.05.2020, al doamnei Calistru Antonela-Nicoleta, inspector cu atribuții de urbanism și
amenajarea teritoriului în cadrul Primăriei Tomești, pentru proiectul de hotărâre privind vânzarea
terenului de mai sus, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, raportul de evaluare întocmit de Evaluator autorizat
ANEVAR, Chiriac Florin, cu stabilirea valorii de piață a terenului din Cartier Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, în vederea stabilirii prețului de pornire a licitațiilor, cu prețul transformat în lei la
cursul B.N.R., precum și avizele favorabile cu nr. 6578 din 28.05.2020, ale comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat, avize emise în
temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 6282 din 22.05.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”vânzării, prin
licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 81 m.p., situat în Tarlaua 204, Parcela 27/12, Sat
Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale,
precum și aprobarea raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat ANEVAR Chiriac
Florin, pentru terenul din cartier Tomești, în vederea stabilirii prețului de pornire a licitațiilor”.
Proiectul de hotărâre nr. 6282 din 22.05.2020, 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. 72 din 28.05.2020
cu privire la aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 81 m.p.,
situat în Tarlaua 204, Parcela 27/12, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași, pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare întocmit
de Evaluator autorizat ANEVAR Chiriac Florin, pentru terenul din cartier Tomești, în vederea
stabilirii prețului de pornire a licitațiilor”.
Subpct.3.9.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6285 din 22.05.2020, cu privire la
aprobarea”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 83 m.p., situat în Tarlaua
204, Parcela 27/10, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și
aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator, proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
cererea cu nr. 1136 din 29.01.2020 formulată de O
M
prin care solicită cumpărarea unui teren
în suprafață totală de 83 m.p., situat în Tarlaua 204, Parcela 27/12, Sat Tomești, Cartier Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale, nota de fundamentare cu nr. 6284
din 22.05.2020 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, cu privire la necesitatea
adoptării unei hotărâri cu privire la vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă totală de 83
m.p., situat în Tarlaua 204, Parcela 27/10, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
pentru derulare activități comerciale, în vederea suplimentării veniturilor la bugetul local, proiectul de
hotărâre cu nr. 6285 din 22.05.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Ștefan Timofte,
cu privire la aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 83 m.p.,
situat în Tarlaua 204, Parcela 27/10, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare întocmit de
Evaluator autorizat ANEVAR Chiriac Florin, pentru terenul din cartier Tomești, în vederea stabilirii
prețului de pornire a licitațiilor”, 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, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 6286 din 22.05.2020, al doamnei
Calistru Antonela-Nicoleta, inspector cu atribuții de urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul
Primăriei Tomești, pentru proiectul de hotărâre privind vânzarea terenului de mai sus, raport întocmit în
temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, raportul de evaluare întocmit de Evaluator autorizat ANEVAR, Chiriac Florin, cu
stabilirea valorii de piață a terenului din Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, în vederea
stabilirii prețului de pornire a licitațiilor, cu prețul transformat în lei la cursul B.N.R., precum și avizele
favorabile cu nr. 6579 din 28.05.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomești, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat, avize emise în temeiul prevederilor art. 141
alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 6285 din 22.05.2020 cu privire la
aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 83 m.p., situat în
Tarlaua 204, Parcela 27/10, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pentru
derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare întocmit de Evaluator
autorizat ANEVAR Chiriac Florin, pentru terenul din cartier Tomești, în vederea stabilirii prețului
de pornire a licitațiilor”.
Proiectul de hotărâre nr. 6285 din 22.05.2020, 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. 73 din 28.05.2020
cu privire la aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 83 m.p.,
situat în Tarlaua 204, Parcela 27/10, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași, pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare întocmit
de Evaluator autorizat ANEVAR Chiriac Florin, pentru terenul din cartier Tomești, în vederea
stabilirii prețului de pornire a licitațiilor”.
Subpct.3.10.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6299 din 22.05.2020, cu privire la
aprobarea”acordării unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei Bisericii Adventiste de ziua a șaptea
din sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași, în vederea efectuării unor lucrări de renovare a
bisericii” inițiator, proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
cererea cu nr. 6296 din 22.05.2020, formulată de domnul R
F
, pastor al Bisericii Adventiste de
ziua a șaptea din sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași, prin care solicită acordarea unui ajutor
financiar pentru efectuarea unor lucrări de renovare a bisericii, nota de fundamentare cu nr. 6297 din
22.05.2020 a primarului comunei Tomești, domnul Timofte Ștefan, pentru acordarea unui sprijin
financiar de 10.000 lei, în vederea efectuării unor lucrări de renovare a bisericii, referatul de specialitate
cu nr. 6298 din 22.05.2020, al doamnei Șerban Cleopatra-Mihaela, inspector cl. I, gr principal cu
atribuții de contabilitate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, pentru acordarea
sprijinului financiar de mai sus, 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 hotărare cu nr. 6299 din
22.05.2020, întocmit în acest sens de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru
aprobarea”acordării unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei Bisericii Adventiste de ziua a șaptea
din sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași, pentru efectuarea unor lucrări de renovare a
bisericii”, 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. 6580 din 28.05.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat, avize emise în temeiul prevederilor art.
141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat apoi consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 6299 din 22.05.2020 cu privire la
aprobarea:”acordării unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei Bisericii Adventiste de ziua a
șaptea din sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași, pentru efectuarea unor lucrări de renovare a
bisericii”.
Proiectul de hotărâre nr. 6299 din 22.05.2020, 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. 74 din 28.05.2020
privind aprobarea:”acordării unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei Bisericii Adventiste de
ziua a șaptea din sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași, pentru efectuarea unor lucrări de
renovare a bisericii”.
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 a prezentat consilierilor la punctul diverse câteva aspecte referitoare la măsurile
și acțiunile desfășurate pe perioada stării de urgență, constând în igienizarea scărilor de bloc și aleilor
din cartier, montarea la intrarea în scările de bloc a dispozitivelor cu dezinfectant de mâini, distribuirea
de clor, precum și unele măsuri privind supravegherea celor aflați în carantină la domiciliu, cu sprijinul
polițiștilor locali.
De asemenea consilierii au fost informați și de faptul că trebuie înființat post de asistent medical
în școli, conform noilor prevederi legale.
Domnul primar a mai precizat că lucrările la drumuri prin măsura 7.2. au fost finalizate mai
repede decât era prevăzut, astfel că plățile nu au fost efectuate în totalitate, urmând să fie încasați circa
7 miliarde lei vechi de la bugetul de stat.
De asemenea domnul primar a mai informat consilierii de faptul că la proiectul de canalizare din
zona Dealul Doanei, va avea loc predarea de amplasament în data de vineri 29 mai 2020, precizând că
lucrarea de canalizare va face legătura cu satul Chicerea prin proiectul POIM.
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

De asemenea se așteaptă un răspuns de la lucrările de investiții ”Reabilitare drumuri în Comuna
Tomești” și ”Construire Cămin Cultural în Comuna Tomești”, proiecte care se doresc a fi realizate prin
C.N.I.
Consilierii prezenți au fost informați și de acțiunile întreprinse de primar cu privire la marcarea
Zilei Eroilor de astăzi 28 mai 2020, prin depunerea de coroane de flori la Monumentul eroilor din sat
Tomești vale, precum și cu privire la alte activități derulate cu prilejul acestui eveniment.
Despre lucrarea de investiții Trotuar III, domnul primar înformează consilierii că proiectarea va
fi scoasă din nou la licitație, execuția urmând a avea loc anul viitor.
Totodată domnul primar a prezentat consilierilor și lucrările efectuate pentru modernizarea
sediului primăriei precum și amenajarea terenului de fotbal din curtea primăriei. Cu acest prilej, domnul
primar a invitat consilierii prezenți să participe la inaugurarea terenului de fotbal de la sediul primăriei,
eveniment ce va avea loc în data de 01 iunie 2020.
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.

Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
NR. 6630 DIN 28.05.2020

Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 28 mai 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 28.05.2020, (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 6629 din 28.05.2020 şi conţine un număr de
13(treisprezece) pagini.
Secretar general comună,
Jr. Mancaş Gabriel

Înt./red. MG
Ex. 2
Ds. 3/2020
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