U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 16222 din 26.11.2020.

MINUTA
încheiată astăzi 26.11.2020 în cadrul şedinţei ordinare online 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. 112 alin. (1), nr. crt. 5 din O.U.G. NR. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul local este legal constituit, astfel cum rezultă din Ordinul Prefectului Județului Iași nr.
337/26.10.2020, privind îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Tomești;
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. 15935 din 19.11.2020, invitației cu nr. 15935 din
19.11.2020 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 358 din 19.11.2020.
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. 15936 din 19.11.2020 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 15936 din 19.11.2020, precum și a proiectului ordinii de zi, în
conformitate cu art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019.
Pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, lucrările şedinţei se vor ține
online. Datele de conectare la ședința online au fost trimise fiecărui consilier local în data de
26.11.2020, pe e mail sau whats app.
Secretarul general al Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi
constată că la şedinţa ordinară online a Consiliului Local, din data mai sus menţionată, participă 17
consilieri în funcţie, din totalul de 17 după cum urmează:
Numele şi prenumele
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Canură Alina-Mihaela
Chelban Gheorghiță Raimond
Craus Ionel
Herghelegiu Marius-Petronel
Iacob Liviu-Maricel
Miron Mihaela
Nane Dumitru
Palimariciuc Radu
Patrașcu Radu
Roman Vasile
Rus Cristian Mihail
Silvaș Vasile
Tarcan Mariana
Timofte Petru
Tololoi Alexandru
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Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă ordinară în baza graficului de şedinte
ordinare de pe trim. IV – 2020.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa ordinară din 26.11.2020, 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 26.11.2020.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15898 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea:
”Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Tomești, Județul
Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15900 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea: “desemnării
reprezentantului legal al U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași și al înlocuitorului acestuia, în
Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă-Canal IașiARSACIS”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15902 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea: “desemnării
reprezentantului legal al U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași și al înlocuitorului acestuia, în
Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU
SALUBRITATE (A.D.I.S. IAȘI)”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15905 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea:”modificării
H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în sensul
completării cu lucrările de investiții privind extinderile de apă efectuate pe domeniul public din
comuna Tomești, completarea domeniului public cu un teren în suprafață de 848 m.p. situat în
Tarlaua 17/1, Parcelele P. 729/3 și A 730/3, intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna
Tomești, județul Iași, precum și completarea domeniului public cu un Drum de Exploatare DS 846/1
în intravilan sat Tomești și DE 644 în extravilan Comuna Tomești, în lungime totală de 334 m.l. și
suprafață totală de 2763 m.p., în conformitate cu prevederile art. 607 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. 15907 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea: ”modificării
în sensul rectificării poziției 56 - cod clasificare 1.3.7. Teren sat Tomești - fosta Școală Dealul
Doamnei, în suprafață de 500 m.p. din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public
al Comunei Tomești, Județul Iași, în sensul rectificării indicatorilor cadastrali, din Tarlaua 26,
Parcela 1479/6, în Tarlaua 26, Parcela Tf 1507/2(cuprinde și parcela 1508)”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15909 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea: “punerii la
dispoziția”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI
APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020”, a unui teren din domeniul public al
Comunei Tomești, Județul Iași, identificat conform Planului de situație anexat, în folosință gratuită
şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea construirii unei stații de pompare apă uzată
pe Str.
din sat Chicerea, comuna Tomești, din cadrul proiectului POIM”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15911 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea: trecerii a trei
terenuri situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204,
conform schițelor anexate (teren 9,40 m.p. situat în T.204, P.CC 22/27; teren 11 m.p. situat în T.204,
P.CC 27/7; teren 12,55 m.p. situat în T 204, P.CC 32/4) din domeniul public al Comunei Tomești,
Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării, respectiv
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Ionel Craus

2

Data: 26.11.2020

Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

concesionării prin licitație publică”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15914 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea:
”documentației pentru închirierea, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 10,50 m.p.
situat în domeniul public al Comunei Tomești, Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier Tomești) Comuna
Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15916 din 19.11.2020 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. CHICEREA, STR.
NR.
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI
GA
O
”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15918 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea: “demolării
centralei termice aflată pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15920 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea:
”modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, privind
Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu două terenuri, unul
în suprafață de 288 m.p. situat în intravilan extins sat Tomești, comuna Tomești, Județul Iași,
Tarlaua 47, Parcela L 2494/2”, și al doilea în suprafață de 126 m.p., identificat cadastral în Tarlaua
40, Parcela 2064/13, intravilan extins conform PUG Sat Chicerea, Comuna Tomești, Județul Iași”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.12. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15922 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea:
”cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de 1903 m.p.,
situat în extravilan comuna Tomești, județul Iași, Carte funciară
pentru înființare drum
public, aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Juglan
Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii minime de piață a terenului respectiv, aprobarea procesului-verbal
de negociere directă privind cumpărarea terenului, precum și includerea terenului cumpărat în
domeniul public al comunei Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.13. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15924 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea: “înscrierii
U.A.T. Comuna Tomești, județul Iași, în Sistemul Electronic de Plată Online a Taxelor și
Impozitelor Locale - Ghișeul.ro-”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
3.14. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15926 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea: “ acordării
unui ajutor de urgență material în sumă totală de 3161 lei, numitei M
C
, domiciliată
în
în vederea refacerii parțiale a
locuinței distruse în urma unui incendiu”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
3.15. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15929 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea:
“organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești,
județul Iași,”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.16. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15933 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea:”vânzării,
prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 1658 m.p., situat în Tarlaua 127, Parcela
4604/12, 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;
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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.
De asemenea se supune la vot și suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre:
Subpct. 3.17. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16089 din 25.11.2020 cu privire la
aprobarea:”desemnării a doi membri din partea Consiliului Local Tomești în comisia de recepție la
terminarea lucrărilor la diverse obiective sau lucrări de interes public realizate pe raza comunei
Tomești, județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Supusă la vot, Suplimentarea ordinii 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 procesului-verbal, acesta a fost aprobat 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:
Subpct.3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15898 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea:”Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Tomești,
Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: necesitatea
adoptării ”Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Tomeşti,
Județul Iași”, întrebând totodată dacă sunt alte discuții la proiectul de hotărâre privind R.O.F. C.L. ,
comunicat consilierilor pe e mail. Proiectul de hotărâre cu nr. 15898 din 19.11.2020, întocmit în acest
sens de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea ”Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Tomeşti, Județul Iași”, este însoțit de
referatul de specialitate cu nr. 15829 din 19.11.2020, întocmit de secretarul general al Comunei
Tomeşti, precum și de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Tomeşti, înregistrate sub nr. 16128 din 26.11.2020, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul consilier Palimariciuc Radu, solicită adăugarea unor completări(amendamente) în
cuprinsul R.O.F. C.L. Tomești, discuții fiind pe tema ținerii ședințelor pe comisii, înaintea ședințelor de
consiliu cu cel puțin o zi înainte, sau cel târziu cu o oră înaintea ședinței de C.L. De asemenea domnul
consilier Palimariciuc Radu, solicită punerea la dispoziția consilierilor a documentelor justificative din
suportul proiectelor de hotărâri. Mai solicită de asemenea invocarea în cuprinsul R.O.F. C.L. a tuturor
actelor normative ulterioare de modificare. Domnul președinte de ședință îi răspunde că R.O.F. al C.L.
Tomești a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare, nemaifiind necesar a se stipula și actele normative ulterioare de modificare,
același lucru fiind susținut de asemenea și de domnul consilier Silvaș Vasile. Doamna consilier Miron
Mihaela, precizează că dorește să țină ședințele pe comisie, în aceeași zi, înainte cu o oră de începerea
ședinței de consiliu local, datorită agendei zilnice de lucru încărcate. De asemenea, domnul președinte
de ședință, informează pe domnul Palimariciuc Radu, că se vor putea pune la dispoziția consilierilor
documentele din suportul proiectelor de hotărâri, odată cu întocmirea acestora.
Alte discuții nu au fost.
Preşedinte de şedinţă,
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Domnul președinte de ședință Craus Ionel, supune la vot a proiectul de hotarâre nr. 15898 din
19.11.2020 pentru aprobarea ”Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al
Comunei Tomeşti, Județul Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 15898 din 19.11.2020, 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. 120 din
26.11.2020 cu privire la aprobarea ”Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului
Local al Comunei Tomeşti, Județul Iași”.
Subpct.3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15900 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea: “desemnării reprezentantului legal al U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași și al
înlocuitorului acestuia, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a
Serviciilor de Apă-Canal Iași-ARSACIS”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 15900 din 19.11.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul
Ștefan Timofte, privind aprobarea: ”desemnării reprezentantului Comunei Tomești, Județul Iași,
(domnul jr. Asofiei Doinel), în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă-Canal
Iași-ARSACIS, precum și a înlocuitorului acestuia (doamna insp. Cupeț Liliana)”, însoțit de referatul
de specialitate cu nr. 15899 din 19.11.2020 al secretarului general al comunei Tomești, domnul Mancaș
Gabriel, cu privire la desemnarea reprezentantului Comunei Tomești, Județul Iași, precum și a
înlocuitorului acestuia în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași –
ARSACIS, precum și de avizele favorabile cu nr. 16129 din 26.11.2020 ale comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15900 din 19.11.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea: “desemnării
reprezentantului Comunei Tomești, Județul Iași, (domnul jr. Asofiei Doinel), în Adunarea Generală
a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă-Canal Iași-ARSACIS, precum și a înlocuitorului acestuia
(doamna insp. Cupeț Liliana”.
Proiectul de hotărâre nr. 15900 din 19.11.2020, 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. 121 din
26.11.2020 cu privire la aprobarea: “desemnării reprezentantului Comunei Tomești, Județul Iași,
(domnul jr. Asofiei Doinel), în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de ApăCanal Iași-ARSACIS, precum și a înlocuitorului acestuia (doamna insp. Cupeț Liliana”.
Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15902 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea: “desemnării reprezentantului legal al U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași și al
înlocuitorului acestuia, în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRITATE (A.D.I.S. IAȘI)”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul
de hotărâre cu nr. 15902 din 19.11.2020, întocmit de primarul comunei Tomești, județul Iași, domnul
Ștefan Timofte cu privire la aprobarea:”desemnării reprezentantului legal al U.A.T. Comuna
Tomești, Județul Iași(domnul Ciulei Liviu-Eduard, director executiv primărie) și al înlocuitorului
acestuia(domnul Bordeianu Ștefan, consilier personal primar), în Adunarea Generală a
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRITATE (A.D.I.S.
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IAȘI)”, însoțit de referatul cu nr. 15901 din 19.11.2020 al compartimentului de specialitate(secretar
general comună), pentru proiectul de hotărâre de mai sus, privind desemnarea celor două persoane de
mai sus, precum și de avizele favorabile cu nr. 16130 din 26.11.2020, ale comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local Tomești pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15902 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea:“desemnării reprezentantului legal al U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași (domnul
Ciulei Liviu-Eduard, director executiv primărie) și al înlocuitorului acestuia(domnul Bordeianu
Ștefan, consilier personal primar), în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRITATE (A.D.I.S. IAȘI)”.
Proiectul de hotărâre nr. 15902 din 19.11.2020, 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. 122 din 26.11.2020 cu
privire la aprobarea: “desemnării reprezentantului legal al U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași
(domnul Ciulei Liviu-Eduard, director executiv primărie) și al înlocuitorului acestuia(domnul
Bordeianu Ștefan, consilier personal primar), în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRITATE (A.D.I.S. IAȘI)”.
Subpct.3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15905 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea:”modificării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești,
Județul Iași, în sensul completării cu lucrările de investiții privind extinderile de apă efectuate pe
domeniul public din comuna Tomești, completarea domeniului public cu un teren în suprafață de
848 m.p. situat în Tarlaua 17/1, Parcelele P. 729/3 și A 730/3, intravilan extins conform PUG sat
Tomești, comuna Tomești, județul Iași, precum și completarea domeniului public cu un Drum de
Exploatare DS 846/1 în intravilan sat Tomești și DE 644 în extravilan Comuna Tomești, în lungime
totală de 334 m.l. și suprafață totală de 2763 m.p., în conformitate cu prevederile art. 607 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: proiectul de
hotărâre cu nr. 15905 din 19.11.2020 întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul
Timofte Ştefan cu privire la aprobarea: ”modificării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul
public al Comunei Tomești, Județul Iași, în sensul completării cu lucrările de investiții privind
extinderile de apă efectuate pe domeniul public dincomuna Tomești, completarea domeniului public
cu un teren în suprafață de 848 m.p. situat înTarlaua 17/1, Parcelele P. 729/3 și A 730/3, intravilan
extins conform PUG sat Tomești, comunaTomești, județul Iași, precum și completarea domeniului
public cu un Drum de Exploatare DS 846/1 în intravilan sat Tomești și DE 644 în extravilan
Comuna Tomești, în lungime totală de 334 m.l. și suprafață totală de 2763 m.p., în conformitate cu
prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ”, însoțit de nota de
fundamentare cu nr. 15903 din 19.11.2020 a primarului Comunei Tomești, Județul Iași, domnul
Timofte Ștefan, cu privire la aprobarea modificării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public
al Comunei Tomești, Județul Iași, în sensul completării cu lucrările de investiții privind extinderile de
apă efectuate pe domeniul public dincomuna Tomești, completarea domeniului public cu un teren în
suprafață de 848 m.p. situat înTarlaua 17/1, Parcelele P. 729/3 și A 730/3, intravilan extins conform
PUG sat Tomești, comunaTomești, județul Iași, precum și completarea domeniului public cu un Drum
de Exploatare DS 846/1 în intravilan sat Tomești și DE 644 în extravilan Comuna Tomești, în lungime
totală de 334 m.l. și suprafață totală de 2763 m.p., în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, referatele compartimentelor de specialitate cu nr. 15904 din
19.11.2020 ale domnului Cotea Flvius Gabriel, inspector compartiment urbanism și amenajarea
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teritoriului, și al 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 H.C.L.
Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în sensul completării cu
lucrările de investiții privind extinderile de apă efectuate pe domeniul public dincomuna Tomești,
completarea domeniului public cu un teren în suprafață de 848 m.p. situat înTarlaua 17/1, Parcelele P.
729/3 și A 730/3, intravilan extins conform PUG sat Tomești, comunaTomești, județul Iași, precum și
completarea domeniului public cu un Drum de Exploatare DS 846/1 în intravilan sat Tomești și DE 644
în extravilan Comuna Tomești, în lungime totală de 334 m.l. și suprafață totală de 2763 m.p., în
conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ”, precum și de
avizele favorabile înregistrate sub numărul 16131 din 26.11.2020 ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15905 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea: ”modificării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești,
Județul Iași, în sensul completării cu lucrările de investiții privind extinderile de apă efectuate pe
domeniul public dincomuna Tomești, completarea domeniului public cu un teren în suprafață de 848
m.p. situat înTarlaua 17/1, Parcelele P. 729/3 și A 730/3, intravilan extins conform PUG sat Tomești,
comunaTomești, județul Iași, precum și completarea domeniului public cu un Drum de Exploatare
DS 846/1 în intravilan sat Tomești și DE 644 în extravilan Comuna Tomești, în lungime totală de
334 m.l. și suprafață totală de 2763 m.p., în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ”.
Proiectul de hotărâre nr. 15905 din 19.11.2020, 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. 123 din
26.11.2020 cu privire la aprobarea: ”modificării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul
public al Comunei Tomești, Județul Iași, în sensul completării cu lucrările de investiții privind
extinderile de apă efectuate pe domeniul public dincomuna Tomești, completarea domeniului
public cu un teren în suprafață de 848 m.p. situat înTarlaua 17/1, Parcelele P. 729/3 și A 730/3,
intravilan extins conform PUG sat Tomești, comunaTomești, județul Iași, precum și completarea
domeniului public cu un Drum de Exploatare DS 846/1 în intravilan sat Tomești și DE 644 în
extravilan Comuna Tomești, în lungime totală de 334 m.l. și suprafață totală de 2763 m.p., în
conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ”.
Subpct.3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15907 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea: ”modificării în sensul rectificării poziției 56 - cod clasificare 1.3.7. Teren sat Tomești fosta Școală Dealul Doamnei, în suprafață de 500 m.p. din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013
privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în sensul rectificării indicatorilor
cadastrali, din Tarlaua 26, Parcela 1479/6, în Tarlaua 26, Parcela Tf 1507/2(cuprinde și parcela
1508)”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 15907 din 19.11.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul
Timofte Ştefan cu privire la aprobarea: ”modificării, în sensul rectificării poziției 56 - cod clasificare
1.3.7. Teren sat Tomești - fosta Școală Dealul Doamnei, în suprafață de 500 m.p. din Anexa la
H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în sensul
rectificării indicatorilor cadastrali, din Tarlaua 26, Parcela 1479/6, în Tarlaua 26, Parcela Tf 1507/2
(cuprinde și parcela 1508)”, conform Planului de amplasament anexat, însoțit de referatul
compartimentului de specialitate cu nr. 15906 din 19.11.2020, al doamnei Marin Carmela, inspector cu
atribuții de cadastru și fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
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Tomești, cu privire la aprobarea modificării, în sensul rectificării poziției 56 - cod clasificare 1.3.7.
Teren sat Tomești - fosta Școală Dealul Doamnei, în suprafață de 500 m.p. din Anexa la H.C.L.
Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în sensul rectificării
indicatorilor cadastrali, din Tarlaua 26, Parcela 1479/6, în Tarlaua 26, Parcela Tf 1507/2 (cuprinde și
parcela 1508), conform Planului de amplasament anexat, precum și de avizele favorabile înregistrate
sub numărul 16132 din 26.11.2020 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.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15907 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea: ”modificării, în sensul rectificării poziției 56 - cod clasificare 1.3.7. Teren sat Tomești fosta Școală Dealul Doamnei, în suprafață de 500 m.p. din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013
privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în sensul rectificării indicatorilor
cadastrali, din Tarlaua 26, Parcela 1479/6, în Tarlaua 26, Parcela Tf 1507/2 (cuprinde și parcela
1508)”, conform Planului de amplasament anexat.
Proiectul de hotărâre nr. 15907 din 19.11.2020, 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. 124 din
26.11.2020 cu privire la aprobarea:”modificării, în sensul rectificării poziției 56 - cod clasificare
1.3.7. Teren sat Tomești - fosta Școală Dealul Doamnei, în suprafață de 500 m.p. din Anexa la
H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în sensul
rectificării indicatorilor cadastrali, din Tarlaua 26, Parcela 1479/6, în Tarlaua 26, Parcela Tf
1507/2 (cuprinde și parcela 1508)”, conform Planului de amplasament anexat.
Subpct.3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15909 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea:“punerii la dispoziția”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020”,
a unui teren din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, identificat conform Planului de
situație anexat, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea
construirii unei stații de pompare apă uzată pe Str.
din sat Chicerea, comuna Tomești, din
cadrul proiectului POIM”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre înregistrat sub nr. 15909 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea: ”punerii la dispoziția
«PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ
UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020», a unui teren din domeniul public al
Comunei Tomești, Județul Iași, identificat conform Planului de situație anexat, în folosință gratuită
şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea construirii unei stații de pompare apă uzată
pe Str.
din sat Chicerea, comuna Tomești, din cadrul proiectului POIM”, proiect de
hotărâre întocmit de către Primarul Comunei Tomești, judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, însoțit de
referatul compartimentului de specialitate, înregistrat sub numărul 15908 din 19.11.2020, al doamnei
ing. Marin Carmela, pentru punerea la dispoziția ”«PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE
A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 20142020», a unui teren din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, identificat conform
Planului de situație anexat, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în
vederea construirii unei stații de pompare apă uzată pe Str.
din sat Chicerea, comuna
Tomești, din cadrul proiectului POIM”, precum și de avizele favorabile cu nr. 16133 din 26.11.2020,
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ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai
sus.
Domnul consilier Silvaș Vasile, întreabă unde se va amplasa stația de pompare uzată ?
Domnul administrator public Asofiei Doinel, răspunde că s-a făcut adresă către Apavital pentru
a desemna un specialist care să găsească locația potrivită din zona de pe str.
.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15909 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea:”punerii la dispoziția «PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020»,
a unui teren din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, identificat conform Planului de
situație anexat, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea
construirii unei stații de pompare apă uzată pe Str.
din sat Chicerea, comuna Tomești, din
cadrul proiectului POIM”.
Proiectul de hotărâre nr. 15909 din 19.11.2020, 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. 125 din
26.11.2020 cu privire la aprobarea:”punerii la dispoziția «PROIECTULUI REGIONAL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN
PERIOADA 2014-2020», a unui teren din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași,
identificat conform Planului de situație anexat, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru
utilitate publică, în vederea construirii unei stații de pompare apă uzată pe Str.
din sat
Chicerea, comuna Tomești, din cadrul proiectului POIM”.
Subpct.3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15911 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea: trecerii a trei terenuri situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași, Tarlaua 204, conform schițelor anexate (teren 9,40 m.p. situat în T.204, P.CC 22/27; teren 11
m.p. situat în T.204, P.CC 27/7; teren 12,55 m.p. situat în T 204, P.CC 32/4) din domeniul public al
Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea
vânzării, respectiv concesionării prin licitație publică”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre înregistrat sub nr. 15911 din 19.11.2020 cu privire la aprobarea: ”trecerii a trei terenuri
situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, conform
schițelor anexate (teren 9,40 m.p. situat în T.204, P.CC 22/27; teren 11 m.p. situat în T.204, P.CC
27/7; teren 12,55 m.p. situat în T 204, P.CC 32/4) din domeniul public al Comunei Tomești, Județul
Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării, respectiv
concesionării prin licitație publică”, 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, însoțit de nota de fundamentare cu nr. 15910 din 19.11.2020 a Primarului
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 15910 din
19.11.2020, al doamnei Marin Carmela, inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Tomești, cu privire la aprobarea trecerii a trei terenuri
situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, conform schițelor
anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești,
Județul Iași, în vederea vânzării sau concesionării, 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 de avizele favorabile
cu nr. 16134 din 26.11.2020 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru
proiectul de hotărâre de mai sus.
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Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15911 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea: ”trecerii a trei terenuri situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași, Tarlaua 204, conform schițelor anexate (teren 9,40 m.p. situat în T.204, P.CC 22/27; teren 11
m.p. situat în T.204, P.CC 27/7; teren 12,55 m.p. situat în T 204, P.CC 32/4) din domeniul public al
Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea
vânzării, respectiv concesionării prin licitație publică”.
Proiectul de hotărâre nr. 15911 din 19.11.2020, 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. 126 din
26.11.2020 cu privire la aprobarea:”trecerii a trei terenuri situate în Sat Tomești, Cartier Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, conform schițelor anexate (teren 9,40 m.p. situat în
T.204, P.CC 22/27; teren 11 m.p. situat în T.204, P.CC 27/7; teren 12,55 m.p. situat în T 204,
P.CC 32/4) din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei
Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării, respectiv concesionării prin licitație publică”.
Subpct.3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15914 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea:”documentației pentru închirierea, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 10,50
m.p. situat în domeniul public al Comunei Tomești, Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier Tomești)
Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 15914 din 19.11.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan,
pentru aprobarea ”documentației pentru închirierea, prin licitație publică, a unui teren în suprafață
de 10,50 m.p. situat în domeniul public al Comunei Tomești, Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier
Tomești) Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale”, însoțit de nota de
fundamentare a primarului comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, înregistrată sub nr. 15912 din
19.11.2020, prin care se solicită Consiliului Local Tomești aprobarea:”documentației pentru închirierea,
prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 10,50 m.p. situat în domeniul public al Comunei
Tomești, Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier Tomești) Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare
activități comerciale”, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 15913 din 19.11.2020, al
domnului Cotea Flavius Gabriel, inspector compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Tomești, cu privire la aprobarea documentației pentru
închirierea, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 10,50 m.p. situat în domeniul public al
Comunei Tomești, Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier Tomești) Comuna Tomești, Județul Iași, pentru
derulare activități comerciale, precum și de avizele favorabile cu nr. 16135 din 26.11.2020 ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15914 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea:”documentației pentru închirierea, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 10,50
m.p. situat în domeniul public al Comunei Tomești, Tarlaua 204, Sat Tomești, (Cartier Tomești)
Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale”.
Proiectul de hotărâre nr. 15914 din 19.11.2020, 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. 127 din
26.11.2020 cu privire la aprobarea:”documentației pentru închirierea, prin licitație publică, a unui
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teren în suprafață de 10,50 m.p. situat în domeniul public al Comunei Tomești, Tarlaua 204, Sat
Tomești, (Cartier Tomești) Comuna Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale”.
Subpct.3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15916 din 19.11.2020 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. CHICEREA, STR.
NR.
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI
GA
O
”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: cererea cu nr.
15718 din 16.11.2020 formulată de SC
, prin care se solicită extinderea conductei de
distribuție gaze naturale presiune redusă, branșament și post reglare/măsurare, în localitatea Chicerea,
pe cheltuiala beneficiarului G
O
, proiectul de hotărâre cu nr. 15916 din 19.11.2020
întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea
realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: ”EXTINDERE CONDUCTĂ
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT
I POST
REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. CHICEREA, STR.
NR.
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI
GA
O
, însoțit de referatul compartimentului de specialitate cu nr. 15915 din
19.11.2020, al domnului Cotea Flavius Gabriel, inspector compartiment urbanism și amenajarea
teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tomești, 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. CHICEREA, STR.
NR.
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI
GA
O
”, precum și de avizele favorabile cu nr. 16136 din 26.11.2020 ale comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15916 din 19.11.2020 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. CHICEREA, STR.
NR.
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARULUI
GA
O
”.
Proiectul de hotărâre nr. 15916 din 19.11.2020, 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. 128 din
26.11.2020 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.
CHICEREA, STR.
NR.
, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE
CHELTUIALA BENEFICIARULUI G
O
”.
Subpct.3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15918 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea: “demolării centralei termice aflată pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
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La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 15918 din 19.11.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Ștefan Timofte,
privind:”aprobarea demolării centralei termice aflate pe domeniul public al comunei Tomești,
județul Iași”, însoțit de referatul de specialitate cu nr. 15917 din 19.11.2020, al domnului Asofiei
Doinel, administrator public la nivelul Comunei Tomești, prin care se solicită aprobarea demolării
centralei termice aflate pe domeniu public al comunei Tomești, județul Iași, raportul de expertiză
tehnică privind starea tehnică a clădirii existente, întocmit de expert tehnic atestat MLPTL (A1),
precum și de avizele favorabile cu nr. 16137 din 26.11.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul administrator public Asofiei Doinel, precizează că este vorba de centrala termică de la
blocul 47. Există un raport de expertiză tehnică, iar ca și concluzie se propune demolarea și realizarea
unei construcții noi, unde se intenționează a se construi un club al pensionarilor.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15918 din 19.11.2020 cu privire la:
”aprobarea demolării centralei termice aflate pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 15918 din 19.11.2020, 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. 129 din
26.11.2020 cu privire la:”aprobarea demolării centralei termice aflate pe domeniul public al
comunei Tomești, județul Iași”.
Subpct.3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15920 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea:”modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din
20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu
două terenuri, unul în suprafață de 288 m.p. situat în intravilan extins sat Tomești, comuna Tomești,
Județul Iași,Tarlaua 47, Parcela L 2494/2”, și al doilea în suprafață de 126 m.p., identificat cadastral
în Tarlaua 40, Parcela 2064/13, intravilan extins conform PUG Sat Chicerea, Comuna Tomești,
Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 15920 din 19.11.2020, 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 cu nr. 72 din 20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei
Tomești, Județul Iași, cu două terenuri, unul de 288 mp, situat în intravilan extins conform PUG sat
Tomești, com. Tomești, jud. Iași, Tarla 47, Parcela L 2494/2, și al doilea, în suprafață de 126 mp,
situat în intravilan extins cf PUG, sat Chicerea, com. Tomești, jud. Iași, Tarla 40, Parcela 2064/13”,
însoțit de nota de fundamentare cu nr. 15919 din 19.11.2020, 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 cu nr. 72 din 20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al
Comunei Tomești, Județul Iași, cu două terenuri, unul de 288 mp, situat în intravilan extins conform
PUG sat Tomești, com. Tomești, jud. Iași, Tarla 47, Parcela L 2494/2, și al doilea, în suprafață de 126
mp, situat în intravilan extins cf PUG, sat Chicerea, com. Tomești, jud. Iași, Tarla 40, Parcela 2064/13,
referatele compartimentelor de specialitate cu nr. 15919 din 19.11.2020, 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 cu nr. 72 din 20.06.2007,
privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu două terenuri,
unul de 288 mp, situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, com. Tomești, jud. Iași, Tarla 47,
Parcela L 2494/2, și al doilea, în suprafață de 126 mp, situat în intravilan extins cf PUG, sat Chicerea,
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Ionel Craus

12

Data: 26.11.2020

Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

com. Tomești, jud. Iași, Tarla 40, Parcela 2064/13, precum și de avizele favorabile cu nr. 16138 din
26.11.2020 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti pentru proiectul de
hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15920 din 19.11.2020 cu privire la:
aprobarea:”modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din
20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu
două terenuri, unul de 288 mp, situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, com. Tomești,
jud. Iași, Tarla 47, Parcela L 2494/2, și al doilea, în suprafață de 126 mp, situat în intravilan extins
cf PUG, sat Chicerea, com. Tomești, jud. Iași, Tarla 40, Parcela 2064/13”.
Proiectul de hotărâre nr. 15920 din 19.11.2020, 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. 130 din
26.11.2020 cu privire la aprobarea: ”modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L.
Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei
Tomești, Județul Iași, cu două terenuri, unul de 288 mp, situat în intravilan extins conform PUG
sat Tomești, com. Tomești, jud. Iași, Tarla 47, Parcela L 2494/2, și al doilea, în suprafață de 126
mp, situat în intravilan extins cf PUG, sat Chicerea, com. Tomești, jud. Iași, Tarla 40, Parcela
2064/13”.
Subpct.3.12. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15922 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea:”cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de
1903 m.p., situat în extravilan comuna Tomești, județul Iași, Carte funciară
pentru înființare
drum public, aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Juglan
Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii minime de piață a terenului respectiv, aprobarea procesului-verbal
de negociere directă privind cumpărarea terenului, precum și includerea terenului cumpărat în
domeniul public al comunei Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre înregistrat sub nr. 15922 din 19.11.2020, întocmit de către Primarul comunei Tomești, judeţul
Iaşi, domnul Ștefan Timofte, referitor la aprobarea: ”cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești,
Județul Iași, a unui teren în suprafață de 1903 m.p., situat în extravilan, comuna Tomești, județul
Iași, Carte funciară
pentru înființare drum public, aprobarea Raportului de evaluare întocmit
de Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii minime de piață a
terenului respectiv, aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind cumpărarea terenului,
precum și includerea terenului cumpărat în domeniul public al comunei Tomești, Județul Iași”,
însoțit nota de fundamentarea a primarului comunei Tomești, domnul Timofte Ștefan, înregistrată sub
nr. 15921 din 19.11.2020, prin care solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la cumpărarea de către
U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de 1903 m.p., situat în extravilan,
comuna Tomești, județul Iași, Carte funciară
, pentru înființare drum public, aprobarea Raportului
de evaluare întocmit de Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii
minime de piață a terenului respectiv, aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind
cumpărarea terenului, precum și includerea terenului cumpărat în domeniul public al comunei Tomești,
Județul Iași, 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 1903 m.p., situat în extravilan, comuna Tomești,
județul Iași, carte funciară
, preț transformat în lei la cursul B.N.R., referatul compartimentului de
specialitate înregistrat sub numărul 15923 din 19.11.2020, întocmit de doamna Marin Carmela,
inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului
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comunei Tomești, cu privire la cumpărarea de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren
în suprafață de 1903 m.p., situat în extravilan, comuna Tomești, județul Iași, Carte funciară
,
pentru înființare drum public, aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat
E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii minime de piață a terenului respectiv, aprobarea
procesului-verbal de negociere directă privind cumpărarea terenului, precum și includerea terenului
cumpărat în domeniul public al comunei Tomești, Județul Iași, precum și de avizele favorabile
înregistrate sub numărul 16139 din 26.11.2020 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Domnul președinte de ședință Craus Ionel, precizează că este vorba de drumul spre Cimitirul
Nou, valoarea din raportul de evaluare fiind de 3.463 euro pentru întreaga suprafață, menționând că este
o mare realizare pentru comună, care se așteaptă de aproximativ 3 ani.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15922 din 19.11.2020 cu privire la:
aprobarea:”cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de
1903 m.p., situat în extravilan, comuna Tomești, județul Iași, Carte funciară
pentru înființare
drum public, aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Juglan
Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii minime de piață a terenului respectiv, aprobarea procesului-verbal
de negociere directă privind cumpărarea terenului, precum și includerea terenului cumpărat în
domeniul public al comunei Tomești, Județul Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 15922 din 19.11.2020, 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. 131 din
26.11.2020 cu privire la aprobarea: ”cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a
unui teren în suprafață de 1903 m.p., situat în extravilan, comuna Tomești, județul Iași, Carte
funciară
, pentru înființare drum public, aprobarea Raportului de evaluare întocmit de
Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii minime de piață a
terenului respectiv, aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind cumpărarea
terenului, precum și includerea terenului cumpărat în domeniul public al comunei Tomești,
Județul Iași”.
Subpct.3.13. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15924 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea: “înscrierii U.A.T. Comuna Tomești, județul Iași, în Sistemul Electronic de Plată Online a
Taxelor și Impozitelor Locale - Ghișeul.ro-”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 15924 din 19.11.2020 întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul
Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea: ”înscrierii U.A.T. Comuna Tomești, județul Iași, în Sistemul
Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor Locale - Ghișeul.ro-”, însoțit de raportul
compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 15925 din 19.11.2020, întocmit de domnul Cristian
Sorin, șef birou impozite și taxe locale în cadrul Primăriei Comunei Tomești, cu privire la aprobarea
înscrierii U.A.T. Comuna Tomești, județul Iași, în Sistemul Electronic de Plată Online a Taxelor și
Impozitelor Locale - Ghișeul.ro, precum și de avizele favorabile cu nr. 16140 din 26.11.2020 ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul consilier Palimariciuc Radu, solicită să fie trecuți ca și coinițiatori ai proiectului de
hotărâre și consilierii USR-PLUS, domnii Palimariciuc Radu și Herghelegiu Marius-Petronel, invocând
adresa depusă în data de 09.11.2020 de aceștia pentru inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.
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Domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard, solicitând cuvântul, precizează că inițiator al
proiectului de hotărâre este primarul comunei, întrucât la acest proiect se lucrează de mai bine de un an
de zile.
Domnul administrator public Asofiei Doinel, precizează că orice proiect de hotărâre, pentru a fi
supus aprobării, trebuie să fie însoțit de referatele de specialitate al compartimentelor de resort din
cadrul primăriei, ori în acest caz, consilierii USR-PLUS nu au un proiect de hotărâre și nici acel raport
al compartimentului de specialitate. Se are în vedere și se consemnează în prezentul proces-verbal,
inițiativa consilierilor USR-PLUS pentru aprobarea unui proiect de hotărâre în vederea aprobării
înscrierii U.A.T. Comuna Tomești, județul Iași, în Sistemul Electronic de Plată Online a Taxelor și
Impozitelor Locale, prin adresa menționată mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15924 din 19.11.2020 cu privire la:
aprobarea:” înscrierii U.A.T. Comuna Tomești, județul Iași, în Sistemul Electronic de Plată Online a
Taxelor și Impozitelor Locale - Ghișeul.ro-”.
Proiectul de hotărâre nr. 15924 din 19.11.2020, 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. 132 din
26.11.2020 cu privire la aprobarea:”înscrierii U.A.T. Comuna Tomești, județul Iași, în Sistemul
Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor Locale - Ghișeul.ro-”.
Subpct.3.14. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15926 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea: “acordării unui ajutor de urgență material în sumă totală de 3161 lei, numitei M
C
, domiciliată în
, în
vederea refacerii parțiale a locuinței distruse în urma unui incendiu”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 15926 din 19.11.2020 întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul
Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”acordării unui ajutor de urgență material în sumă totală de
3161 lei, numitei M
C
domiciliată în
în vederea refacerii parțiale a locuinței distruse în urma unui incendiu”,
însoțit de cererea cu nr. 15530 din 12.11.2020, formulată de M
C
, domiciliată în
, prin care solicită un ajutor de urgență,
urmare incendiului care i-a distrus locuința, ancheta socială cu nr. 15530 din 12.11.2020, întocmită de
compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Tomești, pentru solicitarea ajutorului
de urgență, referatul de specialitate înregistrat sub numărul 15927 din 19.11.2020, întocmit în acest sens
de inspectorul cu atribuţiile specifice contabilului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Tomești, doamna Șerban Cleopatra Mihaela, pentru acordarea ajutorului de urgență menționat
mai sus, precum și de avizele favorabile cu nr. 16141 din 26.11.2020, ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, întreabă consilierii dacă sunt doritori care să sprijine această
familie, cu un pat, o masă, sau cu alte bunuri, necesare traiului zilnic, deoarece nu au mai rămas cu
mare lucru.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15926 din 19.11.2020 cu privire la:
aprobarea: ”acordării unui ajutor de urgență material în sumă totală de 3161 lei, numitei M
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C
, domiciliată în
, în
vederea refacerii parțiale a locuinței distruse în urma unui incendiu”.
Proiectul de hotărâre nr. 15926 din 19.11.2020, 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. 133 din
26.11.2020 cu privire la aprobarea: ”acordării unui ajutor de urgență material în sumă totală de
3161 lei, numitei M
C
, domiciliată în
, în vederea refacerii parțiale a locuinței distruse în urma unui
incendiu”.
Subpct.3.15. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15929 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea:“organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Tomești, județul Iași,”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, dă cuvântul domnului secretar
Mancaș Gabriel, care invocă necesitatea adoptării unei hotărâri a Consiliului Local Tomești cu privire
la aprobarea“organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Tomești, județul Iași,”, urmare adresei Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu nr.
30394/2020, prin care se solicită modificarea în sensul rectificării unor prevederi din cuprinsul
organigramei Primăriei comunei Tomești.
În acest sens a fost întocmit: proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15929 din 19.11.2020, al
primarului 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, însoțit de nota de fundamentare cu nr. 15928 din 19.11.2020 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, raportul compartimentului de
specialitate cu nr. 15930 din 21.08.2020 al secretarului comunei Tomeşti, județul Iași, pentru proiectul
de hotărâre de mai sus, precum și de avizele favorabile cu nr.16142 din 26.11.2020 ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final, domnul președinte de ședință a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15929 din 19.11.2020 cu privire la:
aprobarea:”organigramei și a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Tomești, județul Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 15929 din 19.11.2020, 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. 134 din
26.11.2020 cu privire la aprobarea:”organigramei și a statelor de funcţii pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași”.
Subpct.3.16. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15933 din 19.11.2020 cu privire la
aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 1658 m.p., situat în
Tarlaua 127, Parcela 4604/12, 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 Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 15933 din 19.11.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Ștefan Timofte,
cu privire la aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 1658 m.p.,
situat în Tarlaua 127, Parcela 4604/12, extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, precum și
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aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, însoțit de nota de
fundamentare cu nr. 15931 din 19.11.2020 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, prin
care se solicită Consiliului Local Tomești aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în
suprafaţă totală de 1658 m.p., situat în Tarlaua 127, Parcela 4604/12, extravilan Comuna Tomești,
Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”,
referatele compartimentelor de specialitate, cu nr. 15932 din 19.11.2020, 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 1658 m.p., situat în Tarlaua 127, Parcela 4604/12,
extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea
terenului de mai sus”, întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, precum și de avizele
favorabile cu nr. 16143 din 26.11.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15933 din 19.11.2020 cu privire la:
aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 1658 m.p., situat în
Tarlaua 127, Parcela 4604/12, extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea
raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Proiectul de hotărâre nr. 15933 din 19.11.2020, 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. 135 din
26.11.2020 cu privire la aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală
de 1658 m.p., situat în Tarlaua 127, Parcela 4604/12, extravilan Comuna Tomești, Județul Iași,
precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI:
Subpct.3.17. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16089 din 25.11.2020 cu privire la
aprobarea:”desemnării a doi membri din partea Consiliului Local Tomești (domnii Silvaș Vasile și
Patrașcu Radu), în comisia de recepție la terminarea lucrărilor la diverse obiective sau lucrări de
interes public realizate pe raza comunei Tomești, județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: proiectul de
hotărâre cu nr. 16089 din 25.11.2020 întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul
Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea: ”desemnării a doi membri din partea Consiliului Local Tomești
(domnii Silvaș Vasile și Patrașcu Radu) în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor, la diverse
obiective sau lucrări de interes public, realizate pe raza comunei Tomești, județul Iași”, însoțit de
referatul de specialitate cu nr. 16088 din 25.11.2020, întocmit de domnul Gabriel Mancaș, secretar
general al Comunei Tomești, Județul Iași, cu privire la aprobarea ”desemnării a doi membri din partea
Consiliului Local Tomești, în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor, la diverse obiective sau
lucrări de interes public, realizate pe raza comunei Tomești, județul Iași”, precum și de avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate cu nr. 16144 din 26.11.2020, din cadrul Consiliului Local
Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 16089 din 25.11.2020 cu privire la:
aprobarea:”desemnării a doi membri din partea Consiliului Local Tomești (domnii Silvaș Vasile și
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Ionel Craus

17

Data: 26.11.2020

Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

Patrașcu Radu), în comisia de recepție la terminarea lucrărilor la diverse obiective sau lucrări de
interes public realizate pe raza comunei Tomești, județul Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 16089 din 25.11.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 17
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Au fost două abţineri din partea
domnilor consilieri Silvaș Vasile și Patrașcu Radu.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 136 din
26.11.2020 cu privire la aprobarea:”desemnării a doi membri din partea Consiliului Local Tomești
(domnii Silvaș Vasile și Patrașcu Radu), în comisia de recepție la terminarea lucrărilor la diverse
obiective sau lucrări de interes public realizate pe raza comunei Tomești, județul Iași”.
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 președinte Craus Ionel, mulțumește demersurilor făcute de autoritatea locală în vederea
extinderii cimitirului din sat Tomești. De asemenea doamna consilier Miron Mihaela, mulțumește
autorității locale pentru extinderea cimitirului precizând totodată, că și capela a fost realizată impecabil.
Domnul președinte Craus Ionel, aduce la cunoștință că nu se aruncă reciclatele la cele 2 pubele
de la blocul 9, precizând că trebuie reamplasate sau găsită o altă soluție.
Domnul viceprimar Bîrleanu Pavel, răspunde că special au fost amplasate în acest mod, separat,
pentru a se recicla corect, precizând că este nevoie de conștientizarea populației asupra importanței
reciclării corecte.
În încheiere, domnul președinte de ședință Craus Ionel, solicită prezența fizică a consilierilor la
sediul primăriei, pentru semnarea documentelor de la prezenta ședință, la o dată ce va fi comunicată
ulterior consilierilor.
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. 16223 DIN 26.11.2020

Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 26 noiembrie 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 26.11.2020, (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 16222 din 26.11.2020 şi conţine un număr
de 18 (optăsprezece) pagini.

Secretar general comună,
Jr. Mancaş Gabriel

Înt./red. MG
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