U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
DISPOZIȚIA NR. 67
(cu privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Tomești,
la lucrările şedinţei extraordinare din 16 martie 2021)

Primarul Comunei Tomești, Județul Iași,
având în vedere: nota de fundamentare cu nr. 3630 din 11.03.2021, a Primarului Comunei Tomești,
domnul Timofte Ștefan, prin care solicită convocarea Consiliului Local al Comunei Tomești, la lucrările
şedinţei extraordinare din data de 16 martie 2021, orele 14,00, în vederea supunerii spre aprobare a unor
proiecte de hotărâri de maximă urgenţă pentru bunul mers al activității autorităților administrației publice
locale;
examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: art. 133 alin. 2 lit. (a) coroborat cu
art. 134 alin. (3) lit (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Legea nr. 199/1997 pentru
ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985; Legea nr. 52/2003,
republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 155 alin. (1) lit. (b) şi ale alin. 3 lit. (b) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ şi din considerentele prezentate emite următoarea

dispoziţie:
ART. 01. (1) Se convoacă Consiliul Local al Comunei Tomești, Județul Iași, la lucrările şedinţei
extraordinare din data de 16 martie 2021, orele 14,00.
(2) Pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, lucrările şedinţei
se vor ține online.
(3)Datele de conectare la ședința online vor fi trimise fiecărui consilier local în data de
16.03.2021, pe e mail sau whats app.
(4)Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în Anexa, parte integrantă din prezenta
dispoziție.
(5)Consilierii local sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor
de hotărâri.
ART.02. Copii de pe dispoziţie se vor comunica: Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi - Serviciului
controlul legalităţii actelor administrative, în vederea supunerii controlului legalităţii acesteia, secretarului
general al Comunei Tomești în vederea convocării consilierilor și pregătirii lucrărilor şedinţei
extraordinare, altor autorități sau instituții publice implicate, persoane fizice sau juridice interesate.
Emisă azi: 11 martie 2021
Primar,
Prof. Ștefan TIMOFTE

Secretar general comună,
Gabriel MANCAȘ

Anexă la Dispoziția nr. 67 din 11.03.2021
U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI
EXTRAORDINARE A C.L. TOMEȘTI DIN 16.03.2021
Inițiator: Primarul Comunei Tomești, Județul Iași.
1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței extraordinare din 16.03.2021.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea și aprobarea proiectelor de hotărâri:
3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3623 din 11.03.2021, cu privire la
aprobarea”achiziționării unui tractor necesar executării de lucrări edilitare în interes
public”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3626 din 11.03.2021, cu privire la” predarea
către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania
Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în
vederea executării obiectivului de investiții: ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3629 din 11.03.2021, cu privire la” aprobarea
documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE SEDIU
PRIMĂRIE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
4. Diverse. Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. –
răspund primar, viceprimar, consilieri, secretar general comună, personal din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Emisă azi: 11 martie 2021
Primar,
Prof. Ștefan TIMOFTE

Secretar general comună,
Gabriel MANCAȘ

