U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 8086 din 25.06.2020.

MINUTA
încheiată astăzi 25.06.2020 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 cu nr. 7747 din 19.06.2020, invitației cu nr. 7748 din
19.06.2020 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 160 din 19.06.2020.
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. 7749 din 19.06.2020 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 7750 din 19.06.2020, 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 15 consilieri
în funcţie, din totalul de 17 după cum urmează:
Numele şi prenumele
Adîncu Gheorghi
Beșleagă Gheorghe
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Chelban Gheorghiţă Raimond
Craus Ionel
Frunză Ionel
Miron Mihaela
Nane Dumitru
Neculau Petronela
Patraşcu Radu
Roman Vasile
Rus Cristian – Mihail - învoit
Rotaru Vlad
Silvaș Vasile - învoit
Timofte Petru
Tololoi Petrică
Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă ordinară în baza graficului de şedinte
ordinare de pe trim. I – 2020.
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Domnii consilieri locali Rus Cristian-Mihail și Silvaș Vasile, au solicitat învoire la ședința de
astăzi pe motivul că fac parte din comisiile de evaluare la examenul de licență și respectiv la examenul
de bacalaureat.
Președintele de ședință, domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, supune la vot învoirea domnilor
consilieri locali Rus Cristian-Mihail și Silvaș Vasile.
Cu 15 voturi pentru din 15 voturi valabil exprimate, s-a aprobat învoirea domnilor consilieri
locali Rus Cristian-Mihail și Silvaș Vasile. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate
abţineri.
Preşedintele de şedinţă, domnul viceprimar Bîrleanu Pavel anunţă prezenţa unui cetăţean,
locuitor al satului Chicerea din anul 2006, domnul Palimariciuc Radu, care doreşte să participe la
şedinţa de astăzi a Consiliului Local Tomești.
Lucrările şedinţei sunt publice și desfășoară la sediul Primăriei din Sat Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași. Din motive obiective(neachiziționarea până în prezent a aparaturii necesară
desfășurării ședințelor prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv a instructajului aleșilor locali
precum și a altor participanți la ședință pentru desfășurarea ședințelor online), ședința urmează să se
desfășoare, conform art. 138 din Codul administrativ, însă cu respectarea strictă a unor condiții
adecvate de prevenire a răspândirii COVID-19: prin utilizarea unei săli încăpătoare, care să permită
păstrarea unei distanțe de 1,5 m. între participanți, dezinfecția prealabilă a spațiului în care are loc
ședința, aerisirea corespunzătoare a acestuia, aleșii locali și ceilalți participanți la ședință urmând să
poarte măști de protecție și mănuși.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa ordinară din 25.06.2020, 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 25.06.2020.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7724 din 19.06.2020, privind:”alegerea unui președinte de ședință
al Consiliului Local Tomești pe trimestrul III-2020”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
3.2.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7726 din 19.06.2020, cu privire la aprobarea: “graficului ședințelor
ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul III-2020”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5383 din 30.04.2020, cu privire la aprobarea:”documentației
pentru închirierea, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 18 m.p., aflat în domeniul public al
comunei Tomești, situat în sat Tomești, cartier Tomești, comuna Tomești, județul Iași, T. 204, conform schiței
anexate, pentru derulare activități comerciale”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6305 din 22.05.2020, cu privire la aprobarea:”Actului Adițional nr.
37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 încheiat între ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A. Iași, ce cuprinde
modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa
industrială, a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6928 din 05.06.2020, cu privire la aprobarea:”Planului Tarifar
APAVITAL S.A. Iași pentru perioada 2020-2024, prin Actul Adițional nr. 38 la Contractul de delegare a
gestiunii nr. 48/2009 dintre ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A. Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7729 din 19.06.2020, cu privire la aprobarea:”vânzării prin licitație
publică a terenului în suprafață de 3179 m.p., nr. cadastral 66661, aflat în domeniul privat al comunei
Tomești, județul Iași, situat în extravilan comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de
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evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7732 din 19.06.2020, cu privire la aprobarea:”vânzării prin licitație
publică a terenului în suprafață de 509 m.p., nr. cadastral 66537, aflat în domeniul privat al comunei Tomești,
județul Iași, situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași și extravilan
comuna 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;
3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7734 din 19.06.2020, cu privire la aprobarea:”amplasării pe
domeniul public al comunei Tomești, județul Iași a instalațiilor electrice pentru lucrarea:”MODERNIZARE
PTCz 5 BLOCURI TOMEȘTI, SAT TOMEȘTI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, pe cheltuiala
beneficiarului S.C.
”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7736 din 19.06.2020, cu privire la aprobarea:”lucrării pe domeniul
public al comunei Tomești, județul Iași:”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
RESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILELE
SITUATE ÎN LOC. VLĂDICENI, STR.
PE CHELTUIALA BENEFICIARILOR: B
R
,M
C
ȘI G
M
”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
4. Prezentarea Raportului, înregistrat sub nr. 7737 din 19.06.2020, privind activitatea Compartimentului de
Asistență Socială și Autoritate Tutelară de la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași, pe Semestrul I -2020.
Materialul va fi prezentat de personalul angajat pe Compartimentul de asistență socială Tomești.
5. 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 15 voturi pentru din 15 voturi valabil
exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
Supusă la vot, Suplimentarea ordinii de zi cu pct. 3.10. a fost aprobată cu 15 voturi pentru din
15 voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
Se trece la pct. 2.
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 15 voturi pentru din 15 voturi valabil
exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă şi nu a fost înregistrată nici o abţinere.
Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă trece la următorul punct din ordinea de zi .
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. 7724 din 19.06.2020, privind:”alegerea
unui președinte de ședință al Consiliului Local Tomești pe trimestrul III-2020”, 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 cu nr. 7723 din 19.06.2020, a secretarului general al Comunei
Tomeşti, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind “alegerea unui președinte de ședință al
Consiliului Local Tomești pe trimestrul III - 2020”, proiectul de hotărâre cu nr. 7724 din 19.06.2020
iniţiat de Primarul Comunei Tomești, domnul Ştefan Timofte, cu privire la aprobarea:“alegerii unui
președinte de ședință al Consiliului Local Tomești pe trimestrul III – 2020”, în conformitate cu
legislația în vigoare, precum și avizele favorabile cu nr. 8034 din 25.06.2020, ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
A fost propus președinte de ședință pe trimestrul III – 2020 domnul consilier Craus Ionel.
Alte propuneri nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 7724 din 19.06.2020.
Preşedinte de şedinţă,
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Proiectul de hotărâre nr. 7724 din 19.06.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 79 din 25.06.2020
cu privire la aprobarea:“alegerii unui președinte de ședință al Consiliului Local Tomești pe
trimestrul III – 2020”.
Subpct.3.2.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7726 din 19.06.2020, cu privire la aprobarea:
“graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul III-2020”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
referatul de specialitate cu nr. 7725 din 19.06.2020, întocmit de secretarul general al Comunei Tomeşti,
prin care solicită Consiliului Local Tomești aprobarea “graficului ședințelor ordinare ale Consiliului
Local Tomești pe trimestrul III - 2020”, proiectului de hotărare cu nr. 7726 din 19.06.2020, întocmit în
acest sens de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea “graficului
ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul III - 2020”, precum și avizele
favorabile cu nr. 8035 din 25.06.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomeşti.
Ședințele ordinare ale C.L. Tomești pe trim. III-2020 vor avea loc în fiecare ultimă zi de joi din
lunile iulie, august și septembrie 2020, orele 14,00, la sediul Primăriei Tomești.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 7726 din 19.06.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”graficului
ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul III - 2020”.
Proiectul de hotărâre nr. 7726 din 19.06.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 80 din 25.06.2020
cu privire la aprobarea:”graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe
trimestrul III - 2020”.
Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5383 din 30.04.2020, cu privire la
aprobarea:”documentației pentru închirierea, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 18
m.p., aflat în domeniul public al comunei Tomești, situat în sat Tomești, cartier Tomești, comuna
Tomești, județul Iași, T. 204, conform schiței anexate, pentru derulare activități comerciale”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct doamna consilier local Neculau Petronela, a părăsit sala, neparticipând la
dezbaterile proiectului de hotărâre menționat mai sus, pentru a nu se afla în stare de incompatibilitate
sau conflict de interese.
Domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă apoi consilierilor: cererea cu
nr. 4405 din 01.04.2020, formulată de N
A
-I
prin care solicită închirierea unei
suprafețe de teren de 18 m.p., situată în Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier Tomești) Comuna Tomești,
Județul Iași, pentru derulare activități comerciale, Nota de fundamentare a primarului comunei cu nr.
5375 din 30.04.2020, precum și referatele compartimentelor de specialitate cu nr. 5376 din 30.04.2020,
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 închirierii unei suprafețe de teren de 18 m.p., situată în
Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier Tomești) Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activitități
comerciale, proiectul de hotărâre cu nr. 5383 din 30.04.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti,
domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea ”documentației pentru închirierea, prin licitație publică, a
unui teren în suprafață de 18 m.p. situat în Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier Tomești) Comuna
Tomești, Județul Iași, conform documentației anexate, pentru desfășurare activități comerciale”,
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anunţul înregistrat sub nr. 5408 din 30.04.2020 afișat la sediul autorităţii locale, prin care s-a făcut
publică intenţia ca în data de 25.06.2020 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. 8036 din 25.06.2020 ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 5408 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.
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. 5383 din 30.04.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:
”documentației pentru închirierea, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 18 m.p. situat
în Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier Tomești) Comuna Tomești, Județul Iași, conform
documentației anexate, pentru desfășurare activități comerciale”.
Proiectul de hotărâre nr. 5383 din 30.04.2020, a fost aprobat cu 14 voturi pentru, din 15 voturi
valabil exprimate, doamna consilier local Neculau Petronela, neparticipând la dezbaterile acestui
subpunct de pe ordinea de zi, pentru a nu se afla în stare de incompatibilitate sau conflict de
interese. Nici un vot nu a fost împotrivă. A fost o abținere din partea doamnei Neculau Petronela.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 81 din 25.06.2020
cu privire la aprobarea:”documentației pentru închirierea, prin licitație publică, a unui teren în
suprafață de 18 m.p. situat în Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier Tomești) Comuna Tomești,
Județul Iași, conform documentației anexate, pentru desfășurare activități comerciale”.
Subpct.3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6305 din 22.05.2020, cu privire la
aprobarea:”Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 încheiat între ARSACIS și
S.C. APAVITAL S.A. Iași, ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă,
transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a
tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS nr. 415/22.05.2020, Raportul
ARSACIS nr. 373/11.05.2020 cu privire la solicitarea APAVITAL SA de aprobare a modificării
prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, prețului pentru apa industrială, a
tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare, Avizul nr.
806950/29.04.2020 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice (A.N.R.S.C.) privind modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de alimentare
cu apă și de canalizare, pentru Societatea APAVITAL SA Iași, Județul Iași, Adresa nr.
19354/29.04.2020 emisă de APAVITAL SA privind Solicitarea de aprobare a modificării prețului
pentru apa potabilă produsă și transportată în vederea distribuirii, apă industrială și a tarifelor de
canalizare și epurare, Adresa APAVITAL SA nr. 20114/05.05.2020 de înaintare a Fișelor de
fundamentare pentru modificarea prețului pentru apa potabilă produsă și transportată în vederea
distribuirii, apă industrială și a tarifelor de canalizare și de epurare, Proiectul de hotărâre cu nr. 6305 din
22.05.2020 întocmit de Primarul Comunei Tomești, Județul Iași, domnul Timofte Ștefan,” de aprobare
a Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea prețului
pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului
pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare”, Referatul cu nr.
6305 din 22.05.2020 al secretarului comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus, anunţul
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înregistrat sub nr. 6306 din 22.05.2020 afișat la sediul autorităţii locale, prin care s-a făcut publică
intenţia ca în data de 25.06.2020 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. 8037 din 25.06.2020 ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 6306 din 22.05.2020, 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.
Domnul primar precizează că s-a discutat în şedinţa Consiliului director de la ARSACIS, s-a
făcut un plan de gestionare a întregii activităţi şi s-a ajuns la acest tarif, care este la cel mai mic nivel
din întreaga ţară.
În final domnul primar Ștefan Timofte, solicitând cuvântul, 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. 6305 din 22.05.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, de aprobare a Actului Adițional nr.
37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă
produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și
a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare”.
Proiectul de hotărâre nr. 6305 din 22.05.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 82 din 25.06.2020
”de aprobare a Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde
modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru
apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de
operare”.
Subpct.3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6928 din 05.06.2020, cu privire la
aprobarea:”Planului Tarifar APAVITAL S.A. Iași pentru perioada 2020-2024, prin Actul Adițional
nr. 38 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 48/2009 dintre ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A.
Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS nr. 465/03.06.2020, Nota de
Fundamentare ARSACIS nr. 464/03.06.2020, Hotărârea Adunării Generale ARSACIS nr.
14/27.03.2020, Adresa nr. 22888/21.05.2020 a operatorului APAVITAL SA, de comunicare a Planului
Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024, a Analizei COST BENEFICIU (ACB) JUDEȚUL
IAȘI din cadrul Studiului de fezabilitate pentru Proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Iași în perioada 2014-2020” și a Notei de verificare a Proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020” (Action Completion Note SG/ASJASPERS/2020 – 620/ET/DF/jw) emisă de către Consultantul UE JASPERS, Adresa nr.
25483/03.06.2020 emisă de APAVITAL SA privind propunerea de modificare, prin act adițional, a
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.
48/2009, Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Structura Mare (POIM) – AP3, OS3.2,
”Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată”, Proiectul de hotărâre cu nr. 6928 din
05.06.2020 întocmit de Primarul Comunei Tomești, Județul Iași, domnul Timofte Ștefan, de aprobare a
”Planului Tarifar APAVITAL S.A. Iași pentru perioada 2020-2024”, prin Actul Adițional nr. 38 la
Contractul de delegare a gestiunii nr. 48/2009 dintre ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A. Iași”,
Referatul cu nr. 6928 din 05.06.2020 al secretarului comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre de
mai sus, anunţul înregistrat sub nr. 6929 din 05.06.2020 afișat la sediul autorităţii locale, prin care s-a
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făcut publică intenţia ca în data de 25.06.2020 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. 8038 din 25.06.2020 ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 6929 din 05.06.2020, 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 primar Ștefan Timofte, solicitând cuvântul, 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. 6928 din 05.06.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, de aprobare a ”Planului Tarifar
APAVITAL S.A. Iași pentru perioada 2020-2024”, prin Actul Adițional nr. 38 la Contractul de
delegare a gestiunii nr. 48/2009 dintre ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A. Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 6928 din 05.06.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 83 din 25.06.2020
” de aprobare a Planului Tarifar APAVITAL S.A. Iași pentru perioada 2020-2024”, prin Actul
Adițional nr. 38 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 48/2009 dintre ARSACIS și S.C.
APAVITAL S.A. Iași”.
Subpct.3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7729 din 19.06.2020, cu privire la
aprobarea:”vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 3179 m.p., nr. cadastral 66661,
aflat în domeniul privat al comunei Tomești, județul Iași, situat în extravilan 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;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
nota de fundamentare cu nr. 7727 din 19.06.2020 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte, precum și referatele compartimentelor de specialitate, cu nr. 7728 din 19.06.2020, 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 3179 m.p., nr. cadastral
66661, teren extravilan Comuna Tomești, Jud. Iași, aflat în domeniul privat al comunei, precum și
aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, întocmit de Evaluator
E.P.I.E.B.M. Juglan Costel-Dănuț”, proiectul de hotărâre cu nr. 7729 din 19.06.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Ștefan Timofte, cu privire la aprobarea: ”vânzării, prin licitație
publică, a terenului în suprafaţă totală de 3179 m.p., nr. cadastral 66661, teren extravilan Comuna
Tomești, Jud. Iași, aflat în domeniul privat al comunei, precum și aprobarea raportului de evaluare
pentru vânzarea terenului de mai sus”, 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 3179 m.p., nr. cadastral
66661, teren extravilan Comuna Tomești, Jud. Iași, aflat în domeniul privat al comunei, preț
transformat în lei la cursul B.N.R., precum și avizele favorabile cu nr. 8039 din 25.06.2020, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus
menționat.
Domnul primar Ștefan Timofte, solicitând cuvântul, 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. 7729 din 19.06.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”vânzării,
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prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 3179 m.p., nr. cadastral 66661, teren
extravilan Comuna Tomești, Jud. Iași, aflat în domeniul privat al comunei, precum și aprobarea
raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Proiectul de hotărâre nr. 7729 din 19.06.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 84 din 25.06.2020
cu privire la aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 3179 m.p.,
nr. cadastral 66661, teren extravilan Comuna Tomești, Jud. Iași, aflat în domeniul privat al
comunei, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Subpct.3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7732 din 19.06.2020, cu privire la
aprobarea:”vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 509 m.p., nr. cadastral 66537,
aflat în domeniul privat al comunei Tomești, județul Iași, situat în intravilan extins conform PUG sat
Tomești, comuna Tomești, județul Iași și extravilan comuna 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;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
cererea cu nr. 9275 din 08.07.2019 formulată de P
G
, prin care solicită cumpărarea unui
teren în suprafață totală de 509 m.p., nr. cadastral 66537, intravilan extins conform PUG Sat Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, și extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, nota de fundamentare cu nr.
7730 din 19.06.2020 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, precum și referatele
compartimentelor de specialitate, cu nr. 7731 din 19.06.2020, 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 509 m.p., nr. cadastral 66537, intravilan extins conform PUG
Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, și extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, aflat în
domeniul privat al comunei, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de
mai sus, întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț”, proiectul de hotărâre cu nr. 7732 din
19.06.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Ștefan Timofte, cu privire la aprobarea:
”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 509 m.p., nr. cadastral 66537,
intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, și extravilan Comuna
Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai
sus”, 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 509 m.p., nr. cadastral 66537, intravilan extins conform PUG
Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, și extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, preț
transformat în lei la cursul B.N.R., precum și avizele favorabile cu nr. 8040 din 25.06.2020, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus
menționat.
Domnul primar Ștefan Timofte, solicitând cuvântul, 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. 7732 din 19.06.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”vânzării,
prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 509 m.p., nr. cadastral 66537, intravilan
extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, și extravilan Comuna Tomești,
Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Proiectul de hotărâre nr. 7732 din 19.06.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 85 din 25.06.2020
cu privire la aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 509 m.p.,
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nr. cadastral 66537, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
și extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru
vânzarea terenului de mai sus”.
Subpct.3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7734 din 19.06.2020, cu privire la
aprobarea:”amplasării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași a instalațiilor electrice pentru
lucrarea:”MODERNIZARE PTCz 5 BLOCURI TOME TI, SAT TOMEȘTI, COMUNA TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI”, pe cheltuiala beneficiarului S.C.
”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
cererea formulată de S.C.
, înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 7294 din 15.06.2020,
prin care solicită acordul C.L. Tomești privind amplasarea pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași a
instalațiilor electrice pentru lucrarea:”MODERNIZARE PTCz 5 BLOCURI TOMEȘTI, SAT TOMEȘTI,
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, referatul compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 7733 din
19.06.2020, al doamnei Calistru Antonela-Nicoleta, cu privire la aprobarea: ”amplasării pe domeniul public al
comunei Tomești, județul Iași a instalațiilor electrice pentru lucrarea:”MODERNIZARE PTCz 5 BLOCURI
TOME TI, SAT TOMEȘTI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, pe cheltuiala beneficiarului S.C.
”, proiectul de hotărâre cu nr. 7734 din 19.06.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti,
domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea:”amplasării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași a
instalațiilor electrice pentru lucrarea:”MODERNIZARE PTCz 5 BLOCURI TOME TI, SAT TOMEȘTI,
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, pe cheltuiala beneficiarului S.C.
”, precum și
avizele favorabile cu nr. 8041 din 25.06.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești,
pentru proiectul de hotărâre de mai sus.

Domnul primar precizează că este vorba despre transformatorul de sub clădirea centralei termice
din cartier, care va fi demolată, transformatorul urmând a fi amplasat în imediata vecinătate.
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. 7734 din 19.06.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:” amplasării pe
domeniul public al comunei Tomești, județul Iași a instalațiilor electrice pentru lucrarea:”MODERNIZARE
PTCz 5 BLOCURI TOME TI, SAT TOMEȘTI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, pe cheltuiala
beneficiarului S.C.
”.

Proiectul de hotărâre nr. 7734 din 19.06.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 86 din 25.06.2020
cu privire la aprobarea:”amplasării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași a instalațiilor
electrice pentru lucrarea:”MODERNIZARE PTCz 5 BLOCURI TOMEȘTI, SAT TOMEȘTI, COMUNA
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, pe cheltuiala beneficiarului S.C.
.

Subpct.3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7736 din 19.06.2020, cu privire la
aprobarea:”lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași:”EXTINDERE CONDUCTĂ
DISTRIBUȚIE
GAZE
NATURALE
PRESIUNE
REDUSĂ,
BRANȘAMENT
ȘI
POST
REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILELE SITUATE ÎN LOC. VLĂDICENI, STR.
PE
CHELTUIALA BENEFICIARILOR: B
R
, M
C
ȘI G
”, 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. 7495 din 17.06.2020 formulată de B
R
, prin care solicită acordul Consiliului Local
Tomești privind realizarea lucrării:”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILELE SITUATE
ÎN LOC. VLĂDICENI, STR.
, PENTRU BENEFICIARII: B
R
, M
C
ȘI G
M
”, referatul compartimentului de specialitate(urbanism), înregistrat sub
numărul 7735 din 19.06.2020, al doamnei ing. Calistru Antonela-Nicoleta, pentru aprobarea realizării lucrării pe
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domeniul public al comunei Tomești, județul Iași:”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT I POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU
IMOBILELE SITUATE ÎN LOC. VLĂDICENI, STR.
PE CHELTUIALA BENEFICIARILOR:
B
R
,M
C
ȘI G
M
”, proiectul de hotărâre înregistrat sub
nr. 7736 din 19.06.2020 cu privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul
Iași:”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ,
NȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILELE SITUATE ÎN LOC.
VLĂDICENI, STR.
PE CHELTUIALA BENEFICIARILOR: B
R
, M
C
ȘI G
M
”, proiect de hotărâre întocmit de către Primarul Comunei Tomești,
judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, precum și avizele favorabile cu nr. 8042 din 25.06.2020 ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.

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. 7736 din 19.06.2020 cu privire la
aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași:”EXTINDERE CONDUCTĂ
DISTRIBUȚIE
GAZE
NATURALE
PRESIUNE
REDUSĂ,
BRANȘAMENT
ȘI
REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILELE SITUATE ÎN LOC. VLĂDICENI, STR.
CHELTUIALA BENEFICIARILOR: B
R
, M
C
ȘI G
M
”.

POST
PE

Proiectul de hotărâre nr. 7736 din 19.06.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru din 15 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomeşti nr. 87 din
25.06.2020 cu privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul
Iași:”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ,
ANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILELE SITUATE ÎN LOC.
VLĂDICENI, STR.
PE CHELTUIALA BENEFICIARILOR: B
R
,
M
C
ȘI G
M
”.
SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI:
Subpct.3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7740 din 19.06.2020, cu privire la:”
rectificarea unor prevederi menționate eronat din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 75 din 18.06.2020
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania
Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiții: ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI” și din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 78 din 18.06.2020 cu privire la aprobarea
documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE CĂMIN
CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, 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 cu nr. 7738 din 19.06.2020, privind rectificarea unor prevederi
menționate eronat din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 75 din 18.06.2020 privind predarea către Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții:
”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” și din cuprinsul
H.C.L. Tomești nr. 78 din 18.06.2020 cu privire la aprobarea documenteției tehnico-economică pentru
obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL
IAȘI”, referatele compartimentelor de specialitate, cu nr. 7739 din 19.06.2020, întocmite de doamna
ing. Marin Carmela, cu atribuții de cadastru și fond funciar și ale domnului Mancaș Gabriel secretar
general al Comunei Tomești, prin care se solicită Consiliului Local al comunei Tomești adoptarea unei
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hotărâri cu rectificarea unor prevederi menționate eronat din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 75 din
18.06.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin
Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiții: ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI” și din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 78 din 18.06.2020 cu privire la aprobarea
documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL
ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7740 din
19.06.2020 cu privire la aprobarea rectificării unor prevederi menționate eronat din cuprinsul H.C.L.
Tomești nr. 75 din 18.06.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” și din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 78 din 18.06.2020 cu
privire la aprobarea documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE
CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, precum și avizele favorabile
înregistrate sub numărul 8043 din 25.06.2020 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
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. 7740 din 19.06.2020 cu privire la
aprobarea:”rectificării unor prevederi menționate eronat din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 75 din
18.06.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin
Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în
vederea executării obiectivului de investiții: ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” și din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 78 din 18.06.2020 cu privire la
aprobarea documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE CĂMIN
CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”.
Proiectul de hotărâre nr. 7740 din 19.06.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru din 15 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomeşti nr. 88 din
25.06.2020 cu privire la aprobarea:”rectificării unor prevederi menționate eronat din cuprinsul
H.C.L. Tomești nr. 75 din 18.06.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții:
”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” și din
cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 78 din 18.06.2020 cu privire la aprobarea documenteției tehnicoeconomică pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”.
Pct.4. Prezentarea Raportului, înregistrat sub nr. 7737 din 19.06.2020, privind activitatea
Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară de la nivelul Comunei Tomești, Județul
Iași, pe Semestrul I -2020. Din materiatul prezentat, rezultă pe scurt, că în semestrul I din anul 2020, în
cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială au fost întocmite un număr de 100 de anchete sociale
pentru persoanele cu grad de handicap, 42 de dosare pentru alocaţii de susţinere a familiei, 109 anchete
în dosare pentru alocaţia de stat pentru copii, precum și anchete pentru dosarele privind acordarea de
ajutoare de urgenţă. De asemenea s-au făcut instruiri pentru asistenţii personali angajaţi pentru
persoanele cu handicap, care sunt în număr de 66. Materialul cuprinzând și alte date a fost prezentat de
secretarul general al comunei, domnul Mancaș Gabriel, urmând a fi arhivat la dosarul de ședință.
Alte discuții nu au fost.
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Pct.5. 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 Pa
R
cetățean din satul Chicerea, prezent la ședința Consiliului Local
Tomești, doreşte să întrebe când se va ajunge cu canalizarea pe Str. Releu, acolo unde a rămas o
porţiune
precum și dacă există măcar un plan de extindere de
utilități în zonă. Domnul primar îi răspunde că acea zona a beneficiat de o dezvoltare mare în ultimii
ani, şi că lucrările în Comuna Tomeşti se realizează pe rând. Porţiunea respectivă nu avea construcţii în
perioada când s-a facut proiectul de canalizare. Prioritate are acum satul Goruni care nu are gaz şi
canalizare. Urmează ca pe viitor să încercăm să rezolvăm această problemă, respectiv cu utilitățile în
zona respectivă, având în proiect momentan pe comună, extinderi de gaz, extinderi trotuare, asfaltări
etc.În final domnul Pa
solicită domnului primar, să afișeze pe site-ul primăriei și o execuție
bugetară cu privire la cheltuielile de investiții din zona Sat Chicerea. Domnul primar îi răpunde că se va
rezolva acest lucru.
Domnul consilier Beşleagă Gheorghe aduce la cunoştinţă că în zona în care a fost făcut trotuarul,
la Vinalcool, contoarul de la Eon a rămas fără protecţie. Domnul primar spune că lucrarea nu este încă
finalizată şi că este luată în calcul împrejmuirea acelui loc.
Domnul consilier Pătraşcu Radu aduce la cunoştinţă faptul că la podul din satul Goruni, la
coborâre este necesară montarea unei oglinzi rutiere. Domnul primar îi răspunde că va analiza această
cerere urmând a lua o decizie în acest sens.
Doamna consilier Miron Mihaela spune că în zona Școlii ”D.D. Pătrăşcanu” vin angajaţii
ApaVital de 2 ori pe zi şi stârnesc un miros îngrozitor în zonă. Domnul viceprimar îi răspunde că din
cauza faptului că în canalul din faţa şcolii APAVITAL deversează deşeurile din zona blocurilor.
În final domnul primar a înformat consilierii de faptul că a fost depus la Bucureşti proiectul
pentru construire sediu de primărie şi că în prezent se lucrează atât la parcările din cartier Tomeşti, cât
şi la parcul de recreere din satul Goruni.
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. 8087 DIN 25.06.2020

Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 25 iunie 2020, orele 16,00
Subsemnatul, Mancaş Gabriel, în calitate de secretar general al Comunei Tomești
constat prin prezentul proces-verbal că s-a îndeplinit procedura obligativităţii aducerii la
cunoştinţa opiniei publice a MINUTEI cu lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Comunei Tomești din data de 25.06.2020, (în temeiul prevederilor art. 2 lit. (c) pct. 3,
art. 3 lit.(e), art. 3 lit. (g) şi art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată.
Minuta poartă numărul de înregistrare 8086 din 25.06.2020 şi conţine un număr de
12(douăsprezece) pagini.
Secretar general comună,
Jr. Mancaş Gabriel
Înt./red. MG
Ex. 2
Ds. 3/2020
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