U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 11394 din 27.08.2020.

MINUTA
încheiată astăzi 27.08.2020 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.
Se 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. 11029 din 21.08.2020, invitației cu nr. 11030 din 21.08.2020 precum
și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 207 din 21.08.2020.
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. 11031 din 21.08.2020 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 11032 din 21.08.2020, 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 13 consilieri
în funcţie, din totalul de 17 după cum urmează:
Numele şi prenumele
Adîncu Gheorghi
Beșleagă Gheorghe
Beșleagă Ioan - învoit
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 - învoit
Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă ordinară în baza graficului de şedinte
ordinare de pe trim. III – 2020.
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Domnii consilieri locali Beșleagă Ioan, Rus Cristian-Mihail, Silvaș Vasile și Tololoi Petrică, au
solicitat învoire la ședința de astăzi pe motivul că sunt plecați din localitate și că nu reușesc să ajungă în
timp util la lucrările ședinței de astăzi.
Președintele de ședință, domnul consilier Craus Ionel, supune la vot învoirea domnilor consilieri
locali Beșleagă Ioan, Rus Cristian-Mihail, Silvaș Vasile și Tololoi Petrică.
Cu 13 voturi pentru din 13 voturi valabil exprimate, s-a aprobat învoirea domnilor consilieri
locali Beșleagă Ioan, Rus Cristian-Mihail, Silvaș Vasile și Tololoi Petrică. Nici un vot nu a fost
împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
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.
Prezent la ședință este și domnul Palimariciuc Radu, cetățen din sat Chicerea, comuna Tomești.
Se constată faptul că şedinţa ordinară din 27.08.2020, este legal constituită pentru adoptare
hotărâri cu majoritate calificată în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
Președintele de ședință, domnul consilier Craus Ionel, prezintă proiectul ordinii de zi, pe care îl
supune apoi aprobării Consiliului local.
Ordinea de zi are următorul cuprins:
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 27.08.2020.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10.993 din 21.08.2020, cu privire la aprobarea realizării
lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași:”EXTINDERE CONDUCTĂ
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST
REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, STR. MORII, CF
65844, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI
POSTOLACHE VIRGIL”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16.442 din 12.12.2019, cu privire la:”atribuirea denumirii
a două străzi din sat Tomești, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10.994 din 21.08.2020, cu privire la:”constituirea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local
“ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI ”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10.997 din 21.08.2020, 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;
3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11.000 din 21.08.2020, cu privire la aprobarea:”rectificării
bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
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3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11.001 din 21.08.2020, cu privire la:”neasumarea
responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru
pentru achiziția produselor aferente Programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea măsurilor educative din școlile de pe raza Comunei Tomești, Județul
Iași, pentru anul școlar 2020-2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11.027 din 21.08.2020, cu privire la aprobarea proiectului ”IMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI”, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 20142020, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11.070 din 21.08.2020, cu privire la aprobarea modificării,
în sensul rectificării unor prevederi menționate eronat în cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 95 din
30.07.2020”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10.785 din 19.08.2020, cu privire la aprobarea acordării
unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei , la solicitarea Parohiei „Adormirea Maicii Domnului ”
Vlădiceni, pentru finalizarea lucrărilor la biserică, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10.887 din 20.08.2020, cu privire la aprobarea demarării
formalităţilor legale în vederea preluării sistemului de canalizare în Sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti,
Judeţul Iaşi, aparţinând S.C. Dustas S.R.L. , 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 13 voturi pentru din 13 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.
După punerea în timp util la dispoziţia consilierilor a procesului-verbal a şedinţei anterioare, acesta a
fost supus 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 13 voturi pentru din 13 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. 10.993 din 21.08.2020, cu privire la
aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași:”EXTINDERE
CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST
REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, STR. MORII, CF
65844, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI
POSTOLACHE VIRGIL”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință consilier Craus Ionel, prezintă consilierilor:
cererea cu nr. 9825 din 30.07.2020 formulată de S.C. SISTEM SERVICII TEHNIC GRUP S.R.L. Iași,
prin care se solicită acordul Consiliului Local Tomești privind realizarea lucrării:” EXTINDERE
CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST
REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, STR. MORII, CF
65844, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI
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POSTOLACHE VIRGIL”, referatul compartimentului de specialitate(urbanism), înregistrat sub
numărul 10.992 din 21.08.2020, al doamnei ing. Calistru Antonela-Nicoleta, pentru aprobarea realizării
lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași:” EXTINDERE CONDUCTĂ
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST
REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, STR. MORII, CF
65844, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI
POSTOLACHE VIRGIL”, proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10.993 din 21.08.2020 cu privire la
aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași:”EXTINDERE
CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST
REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, STR. MORII, CF
65844, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI
POSTOLACHE VIRGIL”, proiect de hotărâre întocmit de către Primarul Comunei Tomești, judeţul
Iaşi, domnul Ștefan Timofte, precum și avizele favorabile cu nr. 11348 din 27.08.2020 ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, 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. 10993 din 21.08.2020.
Proiectul de hotărâre nr. 10993 din 21.08.2020, a fost aprobat cu 13 voturi pentru, din 13
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. 101 din
27.08.2020 cu privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul
Iași:”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ,
BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC.
TOMEȘTI, STR. MORII, CF 65844, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA
BENEFICIARULUI POSTOLACHE VIRGIL”.
Subpct.3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16.442 din 12.12.2019, cu privire
la:”atribuirea denumirii a două străzi din sat Tomești, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: Nota de
fundamentare înregistrată sub nr. 16387 din 12.12.2019, întocmită de Primarul comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte, prin care solicită atribuirea denumirilor: Strada Antreprenorilor, din incinta
fostei S.C. COMTOM S.A. Tomești, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, ce se întinde de la nr.
cadastral 60551, până la nr. cadastral 65467 și Strada Plopilor, din incinta fostei S.C. COMTOM
S.A. Tomești, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, ce se întinde de la nr. cadastral 62777, până
la nr. cadastral 60678, conform Planului de încadrare în zonă anexat, Referatul viceprimarului comunei
Tomești, domnul Bîrleanu Pavel și Raportul compartimentului de specialitate, întocmit de doamna
Marin Carmela, inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Tomeşti, Județul Iași, înregistrate sub nr. 16388 din 12.12.2019, privitor la
atribuirea denumirilor străzilor de mai sus, Proiectul de hotărâre cu nr. 16442 din 12.12.2019, întocmit
de primarul comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, cu privire la atribuirea denumirilor : Strada
Antreprenorilor, din incinta fostei S.C. COMTOM S.A. Tomești, sat Tomești, comuna Tomești,
județul Iași, ce se întinde de la nr. cadastral 60551, până la nr. cadastral 65467 și Strada Plopilor,
din incinta fostei S.C. COMTOM S.A. Tomești, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, ce se
întinde de la nr. cadastral 62777 până la nr. cadastral 60678, Anunțul cu nr. 16502 din 13.12.2019,
formulat de secretarul comunei Tomești, în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind
transparența decizională în administrația publică, prin care face publică intenţia Consiliului Local
Tomești de a adopta un act administrativ cu caracter normativ, Avizul favorabil cu nr. 2 din
08.07.2020, al Comisiei de atribuire denumiri a Județului Iași, din cadrul Instituției Prefectului
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Ionel Craus

4

Data: 27.08.2020

Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

Județului Iași, pentru atribuirea de denumiri străzilor de mai sus, precum și Avizele favorabile al
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, înregistrate sub nr. 11349 din
27.08.2020.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, 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. 16442 din 12.12.2019, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la atribuirea denumirilor :
Strada Antreprenorilor, din incinta fostei S.C. COMTOM S.A. Tomești, sat Tomești, comuna
Tomești, județul Iași, ce se întinde de la nr. cadastral 60551, până la nr. cadastral 65467 și Strada
Plopilor, din incinta fostei S.C. COMTOM S.A. Tomești, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași,
ce se întinde de la nr. cadastral 62777 până la nr. cadastral 60678”.
Proiectul de hotărâre nr. 16442 din 12.12.2019, a fost aprobat cu 13 voturi pentru, din 13
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. 102 din
27.08.2020 cu privire la atribuirea denumirilor: Strada Antreprenorilor, din incinta fostei S.C.
COMTOM S.A. Tomești, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, ce se întinde de la nr.
cadastral 60551, până la nr. cadastral 65467 și Strada Plopilor, din incinta fostei S.C. COMTOM
S.A. Tomești, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, ce se întinde de la nr. cadastral 62777
până la nr. cadastral 60678”.
Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10.994 din 21.08.2020, cu privire
la:”constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de
transport public local “ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI ”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: Adresa
Asociației Zona Metropolitaă Iași cu nr. 92/ZMI din 13.08.2020, înregistrată la sediul Primăriei
Tomești sub nr. 13.568 din 13.08.2020, proiectul de hotărâre cu nr. 10.994 din 21.08.2020 privind
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport
public local “Asociaţia Metropolitană de Transport Public Iaşi" - proiect întocmit de primarul
comunei Tomești, județul Iași, domnul Timofte Ștefan, referatul nr. 10.995 din 21.08.2020 al
secretarului comunei prin care se propune aprobarea constituirii asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local “Asociaţia Metropolitană
de Transport Public Iași Iaşi", precum și avizele favorabile cu nr. 11350 din 27.08.2020 ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, 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. 10994 din 21.08.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la constituirea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local “Asociaţia
Metropolitană de Transport Public Iaşi”.
Proiectul de hotărâre nr. 10994 din 21.08.2020, a fost aprobat cu 13 voturi pentru, din 13
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abțineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 103 din
27.08.2020 cu privire la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru
serviciul de transport public local “Asociaţia Metropolitană de Transport Public Iaşi”.
Subpct.3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10.997 din 21.08.2020, cu privire la
aprobarea”organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Ionel Craus

5

Data: 27.08.2020

Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

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 Craus Ionel, prezintă consilierilor: Nota de
fundamentare cu nr. 10.996 din 21.08.2020 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. 10.997
din 21.08.2020, 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. 10.998 din 21.08.2020 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,
precum și avizele favorabile cu nr. 11351 din 27.08.2020 ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, 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. 10997 din 21.08.2020, 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. 10997 din 21.08.2020, a fost aprobat cu 13 voturi pentru, din 13
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. 104 din
27.08.2020 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.3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11.000 din 21.08.2020, cu privire la
aprobarea:”rectificării bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: referatul de
specialitate înregistrat sub numărul 10.999 din 21.08.2020 al doamnei Huzum Otilia, șef birou
financiar-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. 11.000 din
21.08.2020 cu privire la aprobarea:„rectificării bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul
2020”, proiect întocmit de către Primarul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, în
temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum
și avizele favorabile înregistrate sub numărul 11352 din 27.08.2020 ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în
temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Ionel Craus
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Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 11.000 din 21.08.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, privind aprobarea:„rectificării
bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020”.
Proiectul de hotărâre nr. 11.000 din 21.08.2020, a fost aprobat cu 13 voturi pentru, din 13
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. 105 din
27.08.2020 privind aprobarea:„rectificării bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020”.
Subpct.3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11.001 din 21.08.2020, cu privire
la:”neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative din
școlile de pe raza Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul școlar 2020-2021”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: adresa
Consiliului Județean Iași cu nr. 24849 din 19.08.2020, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tomești
sub nr. 10860 din 19.08.2020, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu local cu privire la
asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative din școlile
de pe raza Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul școlar 2020-2021, proiectul de hotărâre cu nr.
11.001 din 21.08.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Ștefan Timofte, cu privire
la:”neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative din
școlile de pe raza Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul școlar 2020-2021”, referatul
secretarului comunei Tomești, înregistrat sub nr. 11.002 din 21.08.2020, pentru proiectul de hotărâre de
mai sus, precum și avizele favorabile cu nr. 11353 din 27.08.2020, ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, 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. 11.001 din 21.08.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la:”neasumarea
responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru
pentru achiziția produselor aferente Programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea măsurilor educative din școlile de pe raza Comunei Tomești, Județul
Iași, pentru anul școlar 2020-2021”.
Proiectul de hotărâre nr. 11.001 din 21.08.2020, a fost aprobat cu 13 voturi pentru, din 13
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. 106 din
27.08.2020 cu privire la:”neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative din
școlile de pe raza Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul școlar 2020-2021”.
Subpct.3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11.027 din 21.08.2020, cu privire la
aprobarea proiectului - ”IMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI”, din cadrul Programului Operațional
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Ionel Craus
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Capital Uman 2014-2020”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: expunerea de
motive cu nr. 11.025 din 21.08.2020 a primarului Comunei Tomești, domnul Timofte Ștefan, prin care
solicită aprobarea proiectului ”IMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI”, din cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020, referatele de specialitate înregistrate sub numărul 11.026 din
21.08.2020 ale directorului executiv din cadrul Primăriei Tomești, domnul Ciulei Liviu-Eduard, și ale
doamnei Huzum Otilia, șef birou financiar – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tomești, cu
privire la aprobarea proiectului - ”IMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI”, din cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020, proiectul de hotărâre cu nr. 11.027 din 21.08.2020 întocmit în
acest sens de Primarul Comunei Tomești, domnul Timofte Ștefan, pentru aprobarea proiectului
”IMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI”, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 20142020, precum și avizele favorabile cu nr. 11354 din 27.08.2020 ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Proiectul POCU se va aplica la Centrul de Zi ”Sf Maria” Tomești.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, 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. 11.027 din 21.08.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la cu privire la aprobarea
proiectului - ”IMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI”, din cadrul Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020”.
Proiectul de hotărâre nr. 11.027 din 21.08.2020, a fost aprobat cu 13 voturi pentru, din 13
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. 107 din
27.08.2020 cu privire la aprobarea proiectului - ”IMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI”, din cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”.
Subpct.3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11.070 din 21.08.2020, cu privire la
aprobarea modificării, în sensul rectificării unor prevederi menționate eronat în cuprinsul H.C.L.
Tomești nr. 95 din 30.07.2020”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: referatul de
specialitate cu nr. 11.069 din 21.08.2020, al domanei Marin Carmela, inspector cu atribuții de fond
funciar și cadastru în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, prin
care se solicită aprobarea:”modificării, în sensul rectificării unor prevederi menționate eronat în
cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 95 din 30.07.2020, în sensul că, la art. 1 pct. 4, în loc de:” teren în
suprafață de 1658 m.p., situat în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești,
Județul Iași, Tarlaua 127, Parcela 4604/12, conform Planului de Amplasament anexat”, se va citi:”
teren în suprafață de 1658 m.p., situat în extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 127,
Parcela 4604/12, conform Planului de Amplasament anexat” , proiectul de hotărare cu nr. 11.070 din
21.08.2020, întocmit în acest sens de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru
aprobarea ”modificării, în sensul rectificării unor prevederi menționate eronat în cuprinsul H.C.L.
Tomești nr. 95 din 30.07.2020, în sensul că, la art. 1 pct. 4, în loc de:” teren în suprafață de 1658
m.p., situat în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua
127, Parcela 4604/12, conform Planului de Amplasament anexat”, se va citi:” teren în suprafață de
1658 m.p., situat în extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 127, Parcela 4604/12,
conform Planului de Amplasament anexat” , precum și avizele favorabile cu nr. 11.355 din
27.08.2020 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti pentru proiectul de
hotărâre menționat mai sus.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Ionel Craus
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În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, 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. 11.070 din 21.08.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea :”modificării,
în sensul rectificării unor prevederi menționate eronat în cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 95 din
30.07.2020, în sensul că, la art. 1 pct. 4, în loc de:” teren în suprafață de 1658 m.p., situat în
intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 127, Parcela
4604/12, conform Planului de Amplasament anexat”, se va citi:” teren în suprafață de 1658 m.p.,
situat în extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 127, Parcela 4604/12, conform Planului
de Amplasament anexat”.
Proiectul de hotărâre nr. 11.070 din 21.08.2020, a fost aprobat cu 13 voturi pentru, din 13
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. 108 din
27.08.2020 cu privire la aprobarea:”modificării, în sensul rectificării unor prevederi menționate
eronat în cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 95 din 30.07.2020, în sensul că, la art. 1 pct. 4, în loc de:”
teren în suprafață de 1658 m.p., situat în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, Tarlaua 127, Parcela 4604/12, conform Planului de Amplasament anexat”,
se va citi:” teren în suprafață de 1658 m.p., situat în extravilan Comuna Tomești, Județul Iași,
Tarlaua 127, Parcela 4604/12, conform Planului de Amplasament anexat”.
Subpct.3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10.785 din 19.08.2020, cu privire la
aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei , la solicitarea Parohiei „Adormirea
Maicii Domnului ”Vlădiceni, pentru finalizarea lucrărilor la biserică, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor:cererea
formulată de preotul paroh Achirei Victor, din sat Vlădiceni, comuna Tomești, jud. Iași, prin care
solicită acordarea unui ajutor în sumă de 15.000 lei, pentru finalizare lucrări biserică, referatul de
specialitate cu nr. 10784 din 19.08.2020, al doamnei Huzum Otilia, șef birou financiar contabilitate în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, pentru acordarea sprijinului financiar de mai
sus, proiectul de hotărare cu nr. 10785 din 19.08.2020, întocmit în acest sens de Primarul Comunei
Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea”acordării unui sprijin financiar în sumă de 15.000
lei, Parohiei Vlădiceni - ”Adormirea Maicii Domnului” din sat Vlădiceni, comuna Tomești, jud. Iași,
pentru finalizare lucrări biserică, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 11356 din
27.08.2020 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tomești pentru proiectul de
hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, 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. 10.785 din 19.08.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”acordării
unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei, Parohiei Vlădiceni - ”Adormirea Maicii Domnului” din
sat Vlădiceni, comuna Tomești, jud. Iași, pentru finalizare lucrări biserică”.
Proiectul de hotărâre nr. 11.785 din 19.08.2020, a fost aprobat cu 13 voturi pentru, din 13
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. 109 din
27.08.2020 cu privire la aprobarea:”acordării unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei, Parohiei
Vlădiceni - ”Adormirea Maicii Domnului” din sat Vlădiceni, comuna Tomești, jud. Iași, pentru
finalizare lucrări biserică”.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Ionel Craus
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Subpct.3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10.887 din 20.08.2020, cu privire la
aprobarea demarării formalităţilor legale în vederea preluării sistemului de canalizare în Sat
Vlădiceni, Comuna Tomeşti, Judeţul Iaşi, aparţinând S.C. Dustas S.R.L. , inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: adresa
înaintata de S.C. ApaVital S.A. cu privire la demararea formalităţilor legale în vederea preluării
sistemului de canalizare în sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, Judeţul Iasi, aparţinând S.C. Dustas S.R.L.,
referatul de specialitate cu nr. 10886 din 20.08.2020, al doamnei Marin Carmela, inspector în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei, cu privire la demararea formalităţilor legale în vederea
preluării sistemului de canalizare în sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, Judeţul Iasi, aparţinând S.C.
Dustas S.R.L., proiectul de hotărare cu nr. 10887 din 20.08.2020, întocmit în acest sens de Primarul
Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea”demarării formalităţilor legale în
vederea preluării sistemului de canalizare în sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, Judeţul Iasi,
aparţinând S.C. Dustas S.R.L.” , în temeiul dispoziţiilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, precum și avizele favorabile cu nr. 11357 din 27.08.2020, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Președintele de ședință precizează că această canalizare a fost executată în trecut de S.C. Dustas
SRL, mulți cetățeni din satul Vlădiceni fiind racordați la acea canalizare, administratorul societății
dorind să o desființeze. De asemenea menționează faptul că a fost făcută și o adresa către Primăria
Tomești precum și către S.C. APAVITAL S.A. pentru preluarea acesteia de către primărie. A fost
încheiat și un proces-verbal de constatatre la fața locului pentru preluarea canalizării, unde au participat
reprezentanți de la Primăria Tomești, de la APAVITAL S.A., precum și administratorul S.C. Dustas
S.R.L., care solicită suma de 150.000 lei pentru cedarea canalizării. Urmează să se efectueze un raport
de evaluare a canalizării de către un evaluator autorizat, după care se va încheia un proces-verbal de
negociere în vederea preluării canalizării și introducerii în domeniul public al comunei Tomești.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, 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. 10.887 din 20.08.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”demarării
formalităţilor legale în vederea preluării sistemului de canalizare în sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti,
Judeţul Iasi, aparţinând S.C. Dustas S.R.L.”.
Proiectul de hotărâre nr. 10.887 din 20.08.2020, a fost aprobat cu 13 voturi pentru, din 13
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. 110 din
27.08.2020 cu privire la aprobarea:”demarării formalităţilor legale în vederea preluării sistemului
de canalizare în sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, Judeţul Iasi, aparţinând S.C. Dustas S.R.L.”.
Pct.4. Diverse.
La Diverse se aduce în discuția consilierilor cererea formulată de domnul F
V
, prin care
dorește avizul de oportunitate pentru proiectul PUZ ”CONSTRUIRE POLIGON TIR, TIP INDOOR” în
sat Chicerea, acest proiect urmând a fi aprobat într-o ședință viitoare a Consiliului Local Tomești.
Alte discuții nu au fost discuții 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
domnului jr. Asofiei Doinel, persoană desemnată temporar cu atribuțiile 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,
Consilier local, Ionel Craus
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Secretar general comună,
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U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
NR. 11.394 DIN 27.08.2020

Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 27 august 2020, orele 16,00
Subsemnatul jr. Asofiei Doinel, desemnat temporar cu atribuțiile secretarului
comunei, 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 27.08.2020, (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 11.394 din 27.08.2020 şi conţine un număr
de 10(zece) pagini.

Pentru secretar general comună,
Jr. Doinel Asofiei

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Ionel Craus
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Mancaş Gabriel

