U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 2891 din 25.02.2021.

MINUTA
încheiată astăzi 25.02.2021 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. 2542 din 19.02.2021, invitației cu nr. 2543 din
19.02.2021 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 42 din 19.02.2021.
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. 2544 din 19.02.2021 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 2545 din 19.02.2021, 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
25.02.2021, 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. I – 2021.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa ordinară din 25.02.2021, 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, doamna consilier Miron Mihaela, prezintă proiectul ordinii de zi, pe
care îl supune apoi aprobării Consiliului local.
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 25.02.2021.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2493 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“cuantumului minim lunar al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de
ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, de la nivelul
Comunei Tomești, Județul Iași, care se acordă în anul şcolar 2020-2021”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2495 din 19.02.2021, cu privire la aprobarea:”
Programului privind transportul elevilor din comună, care frecventează unitățile de învățământ
preuniversitar de stat din Comuna Tomești, Județul Iași, cu microbuzele aflate în dotarea
Primăriei Tomești”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.3.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2497 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“realizării lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele electrice în Localitatea
Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Brăduțului, Zona Codreanu, beneficiar fiind S.C.
DELGAZ GRID S.A.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.4.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2499 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“realizării lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele electrice în Localitatea
Chicerea, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Releu, Zona Măriu Ioana, beneficiar fiind S.C.
DELGAZ GRID S.A.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.5.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2501 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“modificării H.C.L. Tomești nr. 32 din 28.04.2011, cu modificările și completările
ulterioare, în sensul actualizării Comisiei Locale de Ordine Publică de la nivelul Comunei
Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.6.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2503 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“achiziționării unui serviciu de consultanță, asistență și reprezentare juridică în
litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași,
este parte în proces, până la angajarea unui consilier juridic la nivel local”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.7.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2506 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“modificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 174 din 19.12.2019 și
din H.C.L. Tomești nr. 144 din 17.12.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și de
lucrări de interes local pentru realizarea unor activități (lucrări, servicii, etc.) de interes
comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001, pe anii 2020, 2021”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.8.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2508 din 19.02.2021, cu privire la aprobarea:
“modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
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comunei Tomești, județul Iași, cu bunurile de retur, date în administrarea S.C. APA VITAL
S.A. Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.9.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2510 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“modificării H.C.L.Tomești cu nr. 71 din 25.08.2011, cu modificările și completările
ulterioare, în sensul actualizării Comisiei privind identificarea, selectarea și certificarea
cazurilor de acordare a ajutoarelor de urgență sau de înmormântare de la nivelul Comunei
Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.10.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2512 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“acordării unui ajutor de urgență în sumă de 1000 lei, pentru cheltuieli
înmormântare”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.11.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2515 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“realizării lucrării pe domeniul public:”Alimentare cu energie electrică SEDIU
FIRMĂ și SPAȚIU COMERCIAL aparținând S.C. CRD METAL MOLDOVA S.R.L.,
amplasată în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Crizantemelor, nr.cad.
62531, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.12.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2517 din 19.02.2021, cu privire la:“constituirea
dreptului de acces în favoarea S.C. Orange România S.A. pe domeniul public al Comunei
Tomești, Județul Iași, pe o suprafață de 1080 m.p. canalizare proprie(rețea îngropată), în zona
Vlădiceni(DE 364), în vederea instalării de fibră optică, respectiv pentru întreținerea,
înlocuirea sau mutarea rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură
necesare susținerii acestora”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
3.13.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2523 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“trecerii unui teren în suprafață de 163 m.p., situat în Tarlaua 18, Parcela 880/3,
intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, din domeniul public al Comunei
Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea
vvânzării, prin licitație publică”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
3.14. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2526 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 163 m.p., situat în
Tarlaua 18, Parcela 880/3, intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și
aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.15. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2529 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 107 m.p., situat în
Tarlaua 17, Parcela Arabil 606/3, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și
aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.16. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2532 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 288 m.p., situat în
Tarlaua 47, Parcela L 2494/2, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești,
Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai
sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.17. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2535 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 126 m.p., situat în
Tarlaua 40, Parcela 2064/13, intravilan extins conform PUG Sat Chicerea, Comuna Tomești,
Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai
sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mihaela Miron

3

Data: 25.02.2021

Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

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.
Toate proiectele de hotărâri împreună cu materialele aferente acestora au fost comunicate pe email consilierilor, în timp util, spre a fi studiate, analizate și ulterior supunerii aprobării.
Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din
25.02.2021
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi pentru din 17 voturi valabil
exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
Se trece la subpct. 2. de pe ordinea de zi:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
Secretarul Comunei Tomeşti, după punerea în timp util la dispoziţia consilierilor a procesuluiverbal 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.
Nemaifiind alte 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. 2493 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“cuantumului minim lunar al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor
social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, de la nivelul Comunei
Tomești, Județul Iași, care se acordă în anul şcolar 2020-2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2493 din 19.02.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul de specialitate cu nr. 2492 din 19.02.2021 al domnului Ciotină Ioan Marius, șef
birou financiar-contabil, din cadrul Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași, cu privire la adoptarea
unei hotărâri referitoare la aprobarea cuantumului minim lunar al burselor de care pot beneficia elevii
din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași, precum și avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate cu nr. 2813 din 25.02.2021 din cadrul Consiliului Local
Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Cuantumul mimim al burselor școlare menționate mai sus sunt stabilite la suma de 100 lei/lună.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna 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. 2493 din 19.02.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 2493 din 19.02.2021, 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. 18 din 25.02.2021 cu
privire la aprobarea ”cuantumului minim lunar al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi
de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, de la nivelul
Comunei Tomești, Județul Iași, care se acordă în anul şcolar 2020-2021”.
Subpct.3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2495 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:”Programului privind transportul elevilor din comună, care frecventează unitățile de
învățământ preuniversitar de stat din Comuna Tomești, Județul Iași, cu microbuzele aflate în
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dotarea Primăriei Tomești”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 2495 din 19.02.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul
compartimentului de specialitate cu nr. 2494 din 19.02.2021, al domnului Mancaș Gabriel, secretarul
general al comunei Tomești, prin care solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la
aprobarea:Programului privind transportul elevilor din comună, care frecventează unitățile de
învățământ preuniversitar de stat din Comuna Tomești, Județul Iași, cu microbuzele aflate în dotarea
Primăriei Tomești, Programul din Anexa la proiectul de hotărâre cu privire la transportul elevilor din
comună, care frecventează unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Tomești, Județul
Iași, cu microbuzele aflate în dotarea Primăriei Tomești, precum și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate cu nr. 2814 din 25.02.2021 din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de
hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au mai fost.
În final doamna președinte de ședință a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Doamna președinte de ședință Miron Mihaela, supune la vot proiectul de hotarâre nr. 2495 din
19.02.2021, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la
aprobarea:“Programului privind transportul elevilor din comună, care frecventează unitățile de
învățământ preuniversitar de stat din Comuna Tomești, Județul Iași, cu microbuzele aflate în
dotarea Primăriei Tomești”.
Proiectul de hotărâre nr. 2495 din 19.02.2021, 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. 19 din 25.02.2021
cu privire la aprobarea:“Programului privind transportul elevilor din comună, care frecventează
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Tomești, Județul Iași, cu microbuzele
aflate în dotarea Primăriei Tomești”.
Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2497 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“realizării lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Brăduțului, Zona Codreanu, beneficiar fiind S.C. DELGAZ
GRID S.A.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 2497 din 19.02.2021 cuprinde și următoarele documente: cererea
formulată de S.C. Energo-Design S.R.L., înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 2012 din 11.02.2021,
prin care solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Tomești pentru aprobarea
lucrării:”Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str.
Brăduțului, Zona Codreanu”, referatul compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 2496 din
19.02.2021, întocmit de domnul Cotea Flavius-Gabriel, cu privire la aprobarea realizării lucrării pe
domeniul public: ”Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
Str. Brăduțului, Zona Codreanu”, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”, precum și avizele
favorabile cu nr. 2815 din 25.02.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna 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. 2497 din 19.02.2021, întocmit de
primarul comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul
public: ”Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str.
Brăduțului, Zona Codreanu”, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.
Proiectul de hotărâre nr. 2497 din 19.02.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
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A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 20 din
25.02.2021 privind: aprobarea realizării lucrării pe domeniul public: ”Extindere rețele electrice în
Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Brăduțului, Zona Codreanu”, beneficiar
fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.
Subpct.3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2499 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“realizării lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele electrice în Localitatea Chicerea,
Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Releu, Zona Măriu Ioana, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID
S.A.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 2499 din 19.02.2021 cuprinde și următoarele documente: cererea
formulată de S.C. Energo-Design S.R.L., înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 2177 din 15.02.2021,
prin care solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Tomești pentru aprobarea
lucrării:”Extindere rețele electrice în Localitatea Chicerea, Comuna Tomești, Județul Iași, Str.
Releu, Zona Măriu Ioana”, referatul compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 2498 din
19.02.2021, întocmit de domnul Cotea Flavius-Gabriel, cu privire la aprobarea realizării lucrării pe
domeniul public: ”Extindere rețele electrice în Localitatea Chicerea, Comuna Tomești, Județul Iași,
Str. Releu, Zona Măriu Ioana”, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”, precum și avizele
favorabile cu nr. 2816 din 25.02.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna 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. 2499 din 19.02.2021 întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 2499 din 19.02.2021, 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. 21 din
25.02.2021 cu privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public: ”Extindere rețele electrice în
Localitatea Chicerea, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Releu, Zona Măriu Ioana”, beneficiar
fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”.
Subpct.3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2501 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“modificării H.C.L. Tomești nr. 32 din 28.04.2011, cu modificările și completările
ulterioare, în sensul actualizării Comisiei Locale de Ordine Publică de la nivelul Comunei Tomești,
Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2501 din 19.02.2021, cuprinde și următoarele documente:
referatul cu nr. 2500 din 19.02.2021 al secretarului general al comunei Tomești, domnul Mancaș
Gabriel prin care solicită aprobarea modificării H.C.L. Tomești nr. 32 din 28.04.2011, cu modificările și
completările ulterioare, în sensul actualizării Comisiei Locale de Ordine Publică de la nivelul Comunei
Tomești, Județul Iași, precum și avizele favorabile cu nr. 2817 din 25.02.2021, ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Prin proiectul de hotărâre menționat, Comisia Locală de Ordine Publică va avea următoarea
componență:
Preşedinte - Timofte Ştefan - Primarul comunei Tomeşti;
Membri: - Bîrleanu Pavel – Viceprimarul comunei Tomești
- Mancaș Gabriel - Secretarul comunei Tomeşti;
- Șeful Biroului de Poliţie Locală Tomeşti;
- Nastasă Ilie - Șeful Postului de Poliţie Tomeşti
- Silvaş Vasile - consilier local;
- Tololoi Alexandru - consilier local;
Preşedinte de şedinţă,
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Alte propuneri sau discuții nu au mai fost.
În final doamna 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. 2501 din 19.02.2021 cu privire la
aprobarea: ”modificării H.C.L. Tomești nr. 32 din 28.04.2011, cu modificările și completările
ulterioare, în sensul actualizării Comisiei Locale de Ordine Publică de la nivelul Comunei Tomești,
Județul Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 2501 din 19.02.2021, 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. 22 din
25.02.2021 cu privire la aprobarea:”modificării H.C.L. Tomești nr. 32 din 28.04.2011, cu
modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării Comisiei Locale de Ordine Publică
de la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași”.
Subpct.3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2503 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“achiziționării unui serviciu de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile
aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, este parte în
proces, până la angajarea unui consilier juridic la nivel local”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 2503 din 19.02.2021 cuprinde și următoarele documente:nota de
fundamentare cu nr. 2502 din 19.02.2021, a primarului comunei Tomești, domnul Timofte Ștefan, prin
care solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la achiziționarea unui serviciu de consultanță, asistență și
reprezentare juridică în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care U.A.T. Comuna Tomești,
Județul Iași, este parte în proces, până la angajarea unui consilier juridic la nivel local, referatul de
specialitate înregistrat sub numărul 2504 din 19.02.2021 al domnului Ciotină Ioan-Marius, șef birou
financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomești, cu privire la
proiectul de hotărâre de mai sus și alocarea sumelor de bani din bugetul comunei Tomești, pentru
achiziția serviciului de mai sus, raport întocmit în temeiul prevederilor art. art. 136 alin. 8 lit. (b) și
alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și avizele favorabile înregistrate
sub numărul 2818 din 25.02.2021 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna președinte de ședință a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se supune la vot proiectul de hotarâre nr. 2503 din 19.02.2021 cu privire la
aprobarea:“achiziționării unui serviciu de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile
aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, este parte în
proces, până la angajarea unui consilier juridic la nivel local”.
Proiectul de hotărâre nr. 2503 din 19.02.2021, 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. 23 din
25.02.2021 cu privire la aprobarea:“achiziționării unui serviciu de consultanță, asistență și
reprezentare juridică în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care U.A.T. Comuna
Tomești, Județul Iași, este parte în proces, până la angajarea unui consilier juridic la nivel local”.
Subpct.3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2506 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“modificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 174 din 19.12.2019 și din
H.C.L. Tomești nr. 144 din 17.12.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de
interes local pentru realizarea unor activități (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către
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personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001, pe anii 2020, 2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 2506 din 19.02.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul de
specialitate înregistrat sub numărul 2505 din 19.02.2021 al secretarului general al comunei Tomești,
județul Iași, domnul Mancaș Gabriel, cu privire la necesitatea adoptării unei hotărâri pentru aprobarea
modificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 174 din 19.12.2019 și din H.C.L. Tomești
nr. 144 din 17.12.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru
realizarea unor activități (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al
Legii nr. 416/2001, pe anii 2020, 2021”, precum și avizele favorabile cu nr. 2819 din 25.02.2021 ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Prin proiectul de hotărâre se modifică art. 4 din H.C.L. Tomești nr. 174 din 19.12.2019 și din
H.C.L. Tomești nr. 144 din 17.12.2020, după următorul cuprins:
”Art 4 . Pentru persoanele apte de muncă care nu realizează venituri și solicită: ASF(alocație
pentru susținerea familiei conform Legii nr. 277 / 2010, republicată), VMG(ajutor social conform
Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat și ajutor pentru încălzirea locuinței), (O.U.G. nr.
70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată și completată de
O.G. nr. 27/2013, cu modificările și completările ulterioare), li se va lua în calcul 50 lei, lunar,
reprezentând venituri din munci ocazionale”.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna 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. 2506 din 19.02.2021 cu privire la
aprobarea:“modificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 174 din 19.12.2019 și din
H.C.L. Tomești nr. 144 din 17.12.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de
interes local pentru realizarea unor activități (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către
personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001, pe anii 2020, 2021”.
Proiectul de hotărâre nr. 2506 din 19.02.2021, 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. 24 din
25.02.2021 cu privire la aprobarea:“modificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr.
174 din 19.12.2019 și din H.C.L. Tomești nr. 144 din 17.12.2020 cu privire la aprobarea Planului
de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități (lucrări, servicii, etc.) de
interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001, pe anii 2020, 2021”.
Subpct.3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2508 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
comunei Tomești, județul Iași, cu bunurile de retur, date în administrarea S.C. APA VITAL S.A.
Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2508 din 19.02.2021 cuprinde și următoarele
documente: referatul compartimentului de specialitate cu nr. 2507 din 19.02.2021 al domnului Cotea
Flavius Gabriel, inspector compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 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, cu bunurile de retur, date în
administrarea S.C. APA VITAL S.A. Iași”, Anexa la proiectul de hotărâre cuprinzând bunurile de retur,
date în administrarea S.C. APA VITAL S.A. Iași ( cu nr. poziții: 1 - 153), precum și avizele favorabile
înregistrate sub numărul 2820 din 25.02.2021 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna președinte de ședință a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
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Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 2508 din 19.02.2021 cu privire la
aprobarea:“modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
comunei Tomești, județul Iași, cu bunurile de retur, date în administrarea S.C. APA VITAL S.A.
Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 2508 din 19.02.2021, 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. 25 din
25.02.2021 cu privire la aprobarea:“modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013
privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu bunurile de retur, date în
administrarea S.C. APA VITAL S.A. Iași”.
Subpct.3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2510 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“modificării H.C.L.Tomești cu nr. 71 din 25.08.2011, cu modificările și completările
ulterioare, în sensul actualizării Comisiei privind identificarea, selectarea și certificarea cazurilor de
acordare a ajutoarelor de urgență sau de înmormântare de la nivelul Comunei Tomești, Județul
Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 2510 din 19.02.2021 cuprinde și următoarele documente: Referatul de
specialitate cu nr. 2509 din 19.02.2021 al secretarului general al comunei Tomești, județul Iași, domnul
Mancaș Gabriel, prin care solicită adoptarea unei hotărâri cu modificarea H.C.L.Tomești cu nr. 71 din
25.08.2011, în sensul actualizării Comisiei privind identificarea, selectarea și certificarea cazurilor de
acordare a ajutoarelor de urgență sau de înmormântare de la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași,
precum și avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti,
înregistrate sub nr. 2821 din 25.02.2021, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Prin proiectul de hotărâre menționat, Comisia privind identificarea, selectarea și certificarea
cazurilor de acordare a ajutoarelor de urgență sau de înmormântare de la nivelul Comunei Tomești,
Județul Iași, va avea următoarea componență:
1. Preşedinte – domnul Bîrleanu Pavel, viceprimar comuna Tomești;
2. membru – doamna consilier local Miron Mihaela;
3. membru – domnul consilier local Silvaș Vasile;
4. membru – domnul consilier local Tololoi Alexandru;
5. membru – domnul consilier local Beșleagă Ioan.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna 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. 2510 din 19.02.2021 cu privire la:
aprobarea: „modificării H.C.L.Tomești cu nr. 71 din 25.08.2011, cu modificările și completările
ulterioare, în sensul actualizării Comisiei privind identificarea, selectarea și certificarea cazurilor de
acordare a ajutoarelor de urgență sau de înmormântare de la nivelul Comunei Tomești, Județul
Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 2510 din 19.02.2021, 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. 26 din
25.02.2021 cu privire la aprobarea:„modificării H.C.L.Tomești cu nr. 71 din 25.08.2011, cu
modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării Comisiei privind identificarea,
selectarea și certificarea cazurilor de acordare a ajutoarelor de urgență sau de înmormântare de
la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași”.
Subpct.3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2512 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“acordării unui ajutor de urgență în sumă de 1000 lei, pentru cheltuieli înmormântare”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Preşedinte de şedinţă,
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Proiectul de hotărâre nr. 2512 din 19.02.2021, cuprinde și următoarele documente: cererea cu
nr. 2398 din 18.02.2021, formulată de Șalaru Liliana-Lăcrămioara, prin care solicită un ajutor de
urgență, urmare decesului tatălui său, Tîrsînaru Viorel, cu ultimul domiciliu avut în sat Goruni, comuna
Tomești, județul Iași, ancheta socială cu nr. 2399 din 18.02.2021, întocmită de compartimentul de
asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Tomești, pentru acordarea ajutorului de urgență,
referatul de specialitate înregistrat sub numărul 2511 din 19.02.2021, întocmit în acest sens de domnul
Ciotină Ioan-Marius, șef birou financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Tomești, pentru acordarea ajutorului de urgență menționat mai sus, precum și avizele
favorabile cu nr. 2822 din 25.02.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna 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. 2512 din 19.02.2021 cu privire la:
aprobarea: ”acordării unui ajutor de urgență în sumă de 1000 lei, pentru cheltuieli înmormântare”.
Proiectul de hotărâre nr. 2512 din 19.02.2021, 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. 27 din
25.02.2021 cu privire la aprobarea: „acordării unui ajutor de urgență în sumă de 1000 lei, pentru
cheltuieli înmormântare”.
Subpct.3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2515 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“realizării lucrării pe domeniul public:”Alimentare cu energie electrică SEDIU FIRMĂ și
SPAȚIU COMERCIAL aparținând S.C. CRD METAL MOLDOVA S.R.L., amplasată în Localitatea
Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Crizantemelor, nr.cad. 62531, beneficiar fiind S.C.
DELGAZ GRID S.A.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 2515 din 19.02.2021 cuprinde și următoarele documente: cererea cu nr.
22/07.01.2021 formulată de S.C. DELGAZ GRID S.A., înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 2513
din 19.02.2021, prin care solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Tomești pentru aprobarea
lucrării:”Alimentare cu energie electrică SEDIU FIRMĂ și SPAȚIU COMERCIAL aparținând S.C.
CRD METAL MOLDOVA S.R.L., amplasată în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
Str. Crizantemelor, nr.cad. 62531”, referatul compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 2514
din 19.02.2021, întocmit de domnul Cotea Flavius-Gabriel, cu privire la aprobarea realizării lucrării pe
domeniul public:”Alimentare cu energie electrică SEDIU FIRMĂ și SPAȚIU COMERCIAL
aparținând S.C. CRD METAL MOLDOVA S.R.L., amplasată în Localitatea Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, Str. Crizantemelor, nr.cad. 62531”, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID
S.A.”, precum și avizele favorabile cu nr. 2823 din 25.02.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna 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. 2515 din 19.02.2021 cu privire la:
aprobarea lucrării:”Alimentare cu energie electrică SEDIU FIRMĂ și SPAȚIU COMERCIAL
aparținând S.C. CRD METAL MOLDOVA S.R.L., amplasată în Localitatea Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, Str. Crizantemelor, nr.cad. 62531”.
Proiectul de hotărâre nr. 2515 din 19.02.2021, 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. 28 din
25.02.2021 cu privire la aprobarea lucrării:”Alimentare cu energie electrică SEDIU FIRMĂ și
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SPAȚIU COMERCIAL aparținând S.C. CRD METAL MOLDOVA S.R.L., amplasată în
Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Crizantemelor, nr.cad. 62531”.
Subpct.3.12.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2517 din 19.02.2021, cu privire
la:“constituirea dreptului de acces în favoarea S.C. Orange România S.A. pe domeniul public al
Comunei Tomești, Județul Iași, pe o suprafață de 1080 m.p. canalizare proprie(rețea îngropată), în
zona Vlădiceni(DE 364), în vederea instalării de fibră optică, respectiv pentru întreținerea,
înlocuirea sau mutarea rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură
necesare susținerii acestora”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 2517 din 19.02.2021 cuprinde și următoarele documente: cererea
formulată de S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 18154 din
23.12.2020, prin care solicită constituirea dreptului de acces pe domeniul public al Comunei Tomești,
Județul Iași, pe o suprafață de 1080 m.p. canalizare proprie(rețea îngropată), în zona Vlădiceni(DE
364), în vederea instalării de fibră optică, respectiv pentru întreținerea, înlocuirea sau mutarea rețelelor
de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, referatul
compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 2516 din 19.02.2021, întocmit de domnul Cotea
Flavius-Gabriel, cu privire la constituirea dreptului de acces în favoarea S.C. Orange România S.A. pe
domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, pe o suprafață de 1080 m.p. canalizare proprie(rețea
îngropată), în zona Vlădiceni(DE 364), în vederea instalării de fibră optică, respectiv pentru
întreținerea, înlocuirea sau mutarea rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de
infrastructură necesare susținerii acestora, precum și avizele favorabile cu nr. 2824 din 25.02.2021, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna 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. 2517 din 19.02.2021 cu privire la:
”constituirea dreptului de acces în favoarea S.C. Orange România S.A. pe domeniul public al
Comunei Tomești, Județul Iași, pe o suprafață de 1080 m.p. canalizare proprie(rețea îngropată), în
zona Vlădiceni(DE 364), în vederea instalării de fibră optică, respectiv pentru întreținerea,
înlocuirea sau mutarea rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură
necesare susținerii acestora”.
Proiectul de hotărâre nr. 2517 din 19.02.2021, 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. 29 din
25.02.2021 cu privire la: ”constituirea dreptului de acces în favoarea S.C. Orange România S.A. pe
domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, pe o suprafață de 1080 m.p. canalizare
proprie(rețea îngropată), în zona Vlădiceni(DE 364), în vederea instalării de fibră optică,
respectiv pentru întreținerea, înlocuirea sau mutarea rețelelor de comunicații electronice ori a
elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora”.
Subpct.3.13.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2523 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“trecerii unui teren în suprafață de 163 m.p., situat în Tarlaua 18, Parcela 880/3,
intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, din domeniul public al Comunei Tomești,
Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vvânzării, prin licitație
publică”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 2523 din 19.02.2021 cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 2521 din 19.02.2021 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, prin
care se solicită Consiliului Local Tomești aprobarea: „trecerii unui teren în suprafaţă totală de 163
m.p., situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 18, Parcela 880/3,
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categoria de folosință Pășune, conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești,
Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării”, referatul
compartimentului de specialitate cu nr. 2522 din 19.02.2021, 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 unui teren în suprafaţă totală de 163 m.p., situat în intravilan
Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 18, Parcela 880/3, categoria de folosință Pășune,
conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al
Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării, 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. 2826 din 25.02.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru
proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul consilier Craus Ionel, a prezentat detalii suplimentare cu privire la avizul favorabil
acordat de Comisia de urbanism din cadrul C.L. Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna 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. 2523 din 19.02.2021 cu privire la:
aprobarea:”trecerii unui teren în suprafaţă totală de 163 m.p., situat în intravilan Sat Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 18, Parcela 880/3, categoria de folosință Pășune, conform
schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al
Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării”.
Proiectul de hotărâre nr. 2523 din 19.02.2021, 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. 30 din
25.02.2021 cu privire la aprobarea:”trecerii unui teren în suprafaţă totală de 163 m.p., situat în
intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 18, Parcela 880/3, categoria de
folosință Pășune, conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul
Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării”.
Subpct.3.14. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2526 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 163 m.p., situat în
Tarlaua 18, Parcela 880/3, intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și
aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 2526 din 19.02.2021 cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 2524 din 19.02.2021, 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 163 m.p., situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 18,
Parcela 880/3, categoria de folosință Pășune, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru
vânzarea terenului de mai sus”, referatele compartimentelor de specialitate cu nr. 2525 din 19.02.2021,
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 163 m.p., situat în
intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 18, Parcela 880/3, categoria de folosință
Pășune, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, rapoarte
întocmite în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus,
întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007 cu
privire la aprobarea listei cu bunurile care aparțin domeniului privat al Comunei Tomești, Județul Iași,
modificată și completată ulterior, raportul de evaluare întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan CostelPreşedinte de şedinţă,
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Dănuț, cu stabilirea valorii de piață a terenului în suprafață totală de 163 m.p., situat în intravilan Sat
Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 18, Parcela 880/3, categoria de folosință Pășune, preț
transformat în lei la cursul B.N.R. precum și avizele favorabile cu nr. 2827 din 25.02.2021, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus
menționat.
Domnul consilier Craus Ionel, a prezentat detalii suplimentare cu privire la avizul favorabil
acordat de Comisia de urbanism din cadrul C.L. Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna 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. 2526 din 19.02.2021 cu privire la:
aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 163 m.p., situat în
Tarlaua 18, Parcela 880/3, intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și
aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Proiectul de hotărâre nr. 2526 din 19.02.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
voturi valabil exprimate. Nu au fost voturi împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 31 din
25.02.2021 cu privire la aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală
de 163 m.p., situat în Tarlaua 18, Parcela 880/3, intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Subpct.3.15. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2529 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 107 m.p., situat în
Tarlaua 17, Parcela Arabil 606/3, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea
raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 2529 din 19.02.2021 cuprinde și următoarele documente:nota de
fundamentare cu nr. 2527 din 19.02.2021, 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 107 m.p., situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 17,
Parcela Arabil 606/3, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”,
referatele compartimentelor de specialitate cu nr. 2528 din 19.02.2021, 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 107 m.p., situat în intravilan Sat Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, Tarlaua 17, Parcela Arabil 606/3, precum și aprobarea raportului de evaluare
pentru vânzarea terenului de mai sus”, rapoarte întocmite în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b)
și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și aprobarea raportului de
evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț,
H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007 cu privire la aprobarea listei cu bunurile care aparțin
domeniului privat al Comunei Tomești, Județul Iași, modificată și completată de H.C.L. Tomești nr.
163 din 28.11.2019, 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 107 m.p., situat în intravilan Sat Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 17, Parcela Arabil 606/3, preț transformat în lei la cursul
B.N.R., precum și avizele favorabile cu nr. 2828 din 25.02.2021, ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Domnul consilier Craus Ionel, a prezentat detalii suplimentare cu privire la avizul favorabil
acordat de Comisia de urbanism din cadrul C.L. Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mihaela Miron
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În final doamna 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. 2529 din 19.02.2021 cu privire la:
aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 107 m.p., situat în
Tarlaua 17, Parcela Arabil 606/3, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea
raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Proiectul de hotărâre nr. 2529 din 19.02.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
voturi valabil exprimate. Nu au fost voturi împotrivă. Nu au fost abțineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 32 din
25.02.2021 cu privire la aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală
de 107 m.p., situat în Tarlaua 17, Parcela Arabil 606/3, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Subpct.3.16. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2532 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 288 m.p., situat în
Tarlaua 47, Parcela L 2494/2, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești,
Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Proiectul de hotărâre nr. 2532 din 19.02.2021 cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 2530 din 19.02.2021, 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 288 m.p., situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești,
Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela 2494/2, categoria de folosință Livadă, precum și aprobarea raportului
de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, referatele compartimentelor de specialitate cu nr.
2531 din 19.02.2021, 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 288 m.p., situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
Tarlaua 47, Parcela 2494/2, categoria de folosință Livadă, precum și aprobarea raportului de evaluare
pentru vânzarea terenului de mai sus”, rapoarte întocmite în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b)
și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și aprobarea raportului de
evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț,
H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007 cu privire la aprobarea listei cu bunurile care aparțin
domeniului privat al Comunei Tomești, Județul Iași, modificată și completată de H.C.L. Tomești nr.
130 din 26.11.2020, 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 288 m.p., situat în intravilan extins conform
PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela 2494/2, categoria de folosință
Livadă, preț transformat în lei la cursul B.N.R., precum și avizele favorabile cu nr. 2829 din
25.02.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de
hotărâre mai sus menționat.
Domnul consilier Craus Ionel, a prezentat detalii suplimentare cu privire la avizul favorabil
acordat de Comisia de urbanism din cadrul C.L. Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna 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. 2532 din 19.02.2021 cu privire la:
aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 288 m.p., situat în
Tarlaua 47, Parcela L 2494/2, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești,
Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Proiectul de hotărâre nr. 2532 din 19.02.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17 voturi
valabil exprimate. Nu au fost voturi împotrivă. Nu au fost înregistrate abțineri.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mihaela Miron
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A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 33 din
25.02.2021 cu privire la aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală
de 288 m.p., situat în Tarlaua 47, Parcela L 2494/2, intravilan extins conform PUG Sat Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea
terenului de mai sus”.
Subpct.3.17.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2535 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea:“vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 126 m.p., situat în
Tarlaua 40, Parcela 2064/13, intravilan extins conform PUG Sat Chicerea, 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;
Proiectul de hotărâre nr. 2535 din 19.02.2021 cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 2533 din 19.02.2021, 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 126 m.p., situat în intravilan extins conform PUG Sat Chicerea, Comuna Tomești,
Județul Iași, Tarlaua 40, Parcela 2064/13, categoria de folosință Pășune, precum și aprobarea raportului
de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, referatele compartimentelor de specialitate cu nr.
2534 din 19.02.2021, 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 126 m.p., situat în intravilan extins conform PUG Sat Chicerea, Comuna Tomești, Județul Iași,
Tarlaua 40, Parcela 2064/13, categoria de folosință Pășune, precum și aprobarea raportului de evaluare
pentru vânzarea terenului de mai sus”, rapoarte întocmite în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b)
și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și aprobarea raportului de
evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț,
H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007 cu privire la aprobarea listei cu bunurile care aparțin
domeniului privat al Comunei Tomești, Județul Iași, modificată și completată de H.C.L. Tomești nr.
130 din 26.11.2020, 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 126 m.p., situat în intravilan extins conform
PUG Sat Chicerea, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 40, Parcela 2064/13, categoria de folosință
Pășune, preț transformat în lei la cursul B.N.R., precum și avizele favorabile cu nr. 2830 din
25.02.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de
hotărâre mai sus menționat.
Domnul consilier Craus Ionel, a prezentat detalii suplimentare cu privire la avizul favorabil
acordat de Comisia de urbanism din cadrul C.L. Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna 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. 2535 din 19.02.2021 cu privire la:
aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 126 m.p., situat în
Tarlaua 40, Parcela 2064/13, intravilan extins conform PUG Sat Chicerea, Comuna Tomești,
Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Proiectul de hotărâre nr. 2535 din 19.02.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17 voturi
valabil exprimate. Nu au fost voturi împotrivă. Nu au fost înregistrate abțineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 34 din
25.02.2021 cu privire la aprobarea:”vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală
de 126 m.p., situat în Tarlaua 40, Parcela 2064/13, intravilan extins conform PUG Sat Chicerea,
Comuna Tomești, Județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea
terenului de mai sus”.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mihaela Miron
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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.
La punctul Diverse solicită cuvântul domnul consilier local Palimariciuc Radu, care informează
consilierii și pe domnul viceprimar de faptul că este o problemă cu locuitorii din sat Chicerea, referitor
la gunoiul selectiv, precizând că cei de la firma de salubrizare ridică doar gunoi menajer.
Domnul viceprimar, Bîrleanu Pavel, îi răspunde că știe de problema gunoiului din sat Chicerea,
precizând că vinerea este ziua când se ridică gunoiul selectiv. De asemenea menționează că se vor pune
în anumite zone pubele de 1100 litri, în zone practicabile, de unde S.C. Girexim va putea ridica gunoiul,
deoarece, în unele zone înguste nu pot ajunge actualele mașini de colectare. Mai precizează domnul
viceprimar, că S.C. Girexim dorește să achiziționeze un număr de mașini de dimensiuni mai mici, care
să poată colecta gunoioul și din locurile mai puțin accesibile.
Domnul viceprimar solicită domnilor consilieri să anunțe la primărie atunci când apar astfel de
probleme, cum este spre exemplu situația când nu se ridică gunoiul menajer de firma de salubritate.
Domnul consilier Palimariciuc Radu, mai aduce la cunoștința consilierilor și a domnului
viceprimar despre faptul că este un indicator de circulație INTERZIS pe unul din drumurile de la
intrarea în sat Tomești.
Domnul viceprimar îi răspunde că știe de drumul în discuție cu indicatorul de mai sus, precizând
că acest drum nu mai are continuitate, fiind folosit doar de riveranii din zona respectivă.
Domnul consilier Palimariciuc Radu, mai aduce în discuție faptul că trebuie pus un indicator de
circulație cu ACCES INTERZIS, la statuia din zona sat Tomești vale intersecție, dinspre D.N. 28 spre
DJ 248 D care duce spre comuna Holboca, deoarece pot avea loc accidente.
Domnul viceprimar îi răspunde că acolo este linie continuă la D.N. 28, astfel că șoferii nu ar
trebui sa facă stânga pe linie continuă, spre Holboca. Domnul viceprimar precizează că a discutat cu cei
de la Drumuri Naționale, și că aceștia vor găsi o soluție de amplasare a unor noi indicatoare și de
realizarea unor marcaje rutiere în zonă, atât pentru evitarea acidentelor rutiere cât și pentru siguranța
pietonilor.
În final domnul consilier Palimariciuc Radu, întreabă cum putem proceda cu cei care ies în strada
principală asfaltată de pe drumurile secundare din comună, cu mașinile mari pline de noroi.
Domnul viceprimar îi răspunde că doar bunul simț al fiecăruia poate rezolva momentan această
problemă.
Alte discuții nu au mai fost la pct. Diverse.
În încheiere, doamna președinte de ședință Miron Mihaela, solicită prezența fizică a consilierilor
la sediul primăriei, în următoarele zile, pentru semnarea documentelor de la prezenta ședință.
Ordinea de zi fiind epuizată, alte probleme nemaifiind prezentate, preşedintele de şedinţă
declară lucrările şedinţei închise, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si
Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Tomești. Semnăturile preşedintelui de şedinţă şi ale
secretarului comunei, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (13) și (14) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mihaela Miron
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Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 25 februarie 2021, orele 16,00
Subsemnatul, Mancaş Gabriel, în calitate de secretar general al Comunei
Tomești constat prin prezentul proces-verbal că s-a îndeplinit procedura
obligativităţii aducerii la cunoştinţa opiniei publice a MINUTEI cu lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tomești din data de 25.02.2021,
(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 2891 din 25.02.2021 şi conţine un
număr de 16 (șaisprezece) pagini.
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