U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 1274 din 30.01.2020.

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 30.01.2020 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi.
Consiliul local al Comunei Tomeşti este format din 17 membri în funcţie, din 17 membri
posibili, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) paragraful (II) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată.
Consiliul local este legal constituit astfel cum s-a constatat prin H.C.L. Tomeşti nr. 3 din
22.06.2016.
Secretarul comunei constată că s-a îndeplinit corect procedura de convocare la lucrările şedinţei
ordinare din data de mai sus, prin aducerea la cunoştinţa consilierilor locali, în scris și prin mijloace
electronice, despre data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei, conform art. 134 alin. (2) și alin. (3) lit. (a)
din O.U.G. nr. 57/2019, în baza convocării cu nr. 929 din 23.01.2020, invitației cu nr. 930 din
23.01.2020 adresată consilierilor locali și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 14 din
23.01.2020.
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 convocatorul şedinţei înregistrat sub nr. 931 din 23.01.2020, a înștiințării cu nr. 932 din
23.01.2020, precum și a proiectului ordinii de zi, la avizierul primăriei, în conformitate cu art. 135 alin.
4 din O.U.G. nr. 57/2019.
Secretarul Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi constată că la
şedinţa ordinară a Consiliului Local, din data mai sus menţionată, participă 17 consilieri în funcţie, din
totalul de 17 după cum urmează:
Numele şi prenumele
Adîncu Gheorghi
Beșleagă Gheorghe
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Chelban Gheorghiţă Raimond
Craus Ionel
Frunză Ionel
Miron Mihaela
Nane Dumitru
Neculau Petronela
Patraşcu Radu
Roman Vasile
Rus Cristian – Mihail
Rotaru Vlad
Silvaș Vasile
Timofte Petru
Tololoi Petrică
Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă ordinară în baza graficului de şedinte
ordinare de pe trim. I – 2020.
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Secretarul Comunei Tomeşti constată că şedinţa ordinară din 30.01.2020, 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.
Lucrările şedinţei sunt publice.
Președintele de ședință, domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă proiectul ordinii de zi, pe
care îl supune apoi aprobării Consiliului local.
Ordinea de zi are următorul cuprins:
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 30.01.2020.
1.1.Raportul de activitate al Primarului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2019.
1.2.Raportul de activitate al Viceprimarului Comunei Tomești, Jud. Iași, pe anul 2019.
1.3.Rapoartele de activitate ale consilierilor locali, pe anul 2019.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15957 din 02.12.2019, cu privire la aprobarea:“
Programului Primarului Comunei Tomeşti,Județul Iași, pe anul 2020”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 868 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea:”statelor de
funcţii şi a numărului de asistenţi personali de la nivelul Comunei Tomești, începând cu luna
ianuarie 2020”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 870 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea:”casării unor
mijloace fixe aparținând Școlii Gimnaziale ”D.D. Pătrășcanu” Tomești” inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.4.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 873 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea: ”Planului
Urbanistic Zonal PUZ + RLU pentru ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII
COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII”, situat în intravilanul comunei Tomești, sat Tomești,
comuna Tomești, Str. Mihail Codreanu nr. cadastral 64443, Carte funciară 64443 UAT Tomești,
suprafață teren 3800 m.p, Proiect nr. 20/2018 întocmit de Birou de Arhitectură Ladislau Lăcătușu
Mihael, beneficiar fiind Timofte Șt. Ștefan”, inițiator proiect de hotărâre Viceprimarul Comunei
Tomești, domnul Pavel Bîrleanu;
3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 875 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea: „realizării
extinderii conductei de distribuție gaze naturale presiune redusă, branșament și post de
reglare/măsurare, pentru imobilele situate în Sat Tomești, Strada Prof. Petru Olteanu nr.293 și nr.
291, Comuna Tomești, Județul Iași, la solicitarea și pe cheltuiala beneficiarilor Mardare Marian și
Bogoi Lucian Bogdan”, inițiator proiect de hotărâre Primar Comuna Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 877 din 23.01.2020, cu privire la: “acceptul Consiliului
Local Tomești pentru folosire cale de acces cu nr. cad. 65949(acces stadion), pentru intrare-ieșire
la terenul cu lucrarea privind Planul Urbanistic Zonal fază PUZ +RLU pentru CONSTRUIRE
ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE la D.N. 28, din intravilan Sat Tomești,
Comuna Tomești, Nr. cadastral 64388 și 63371, Carte funciară 64388 și 63371, UAT Comuna
Tomești, suprafață teren 23.940,00 m.p., Proiect nr. 29/2019 întocmit de S.C. MEDIA PROJECTS
S.R.L., beneficiar fiind Gîrleanu Marius și Gîrleanu Ștefan”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.7.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16149 din 05.12.2019, cu privire la aprobarea:” Planului
de Ordine și Siguranță Publică al Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16200 din 06.12.2019,cu privire la aprobarea:“ Planului
de Pază al Comunei Tomești, Judetul Iasi, pentru anul 2020”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
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3.9.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 879 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea: ”modificării
în sensul completării cu unele prevederi a H.C.L. Tomești nr. 154 din 31.10.2019, referitoare la
darea în folosință gratuită a Dispensarului medical din Sat Chicerea, Comuna Tomești, Județul
Iași, către C.M.I. Dr. Ciocoi Dana-Daniela”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
3.10.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 883 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea:“achitării
cotizației comunei Tomești, județul Iași, în sumă de 50.000 lei, la Grupul de Acțiune Locală GAL
Poiana Vlădicăi, pentru anul 2020”, inițiator proiect de hotărâre Viceprimarul Comunei Tomești,
domnul Pavel Bîrleanu;
3.11.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 884 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea:“luării unor
măsuri la nivel local pentru diminuarea poluării aerului, conform Planului de Menținere a Calității
Aerului, urmare depășirilor valorii limită a indicatorului particule în suspensie PM 10 înregistrate
la stația de minitorizare locală situată în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.12.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 888 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea:” efectuării
demersurilor legale în vederea trecerii, din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în
domeniul privat al comunei Tomești, județul Iași, a grupului sanitar exterior de la Școala din sat
Goruni, comuna Tomești, în vederea desființării, imobil aflat într-o stare avansată de degradare”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.13.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 890 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea:“
modificării, în sensul completării Anexei la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 2540 m.p. situat în Tarlaua 17, Parcela
N 618/5-(cimitir vechi), situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, având ca
vecini: la Nord - Drum și propr. Dorin Eugenia, la Est –nr. cad. 63045 și nr. cad. 63044, la Sud –
nr. cad. 65878, nr. cad. 65219, nr. cad. 63044, la Vest – Drum”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.14.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 895 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea:“acordării
unui sprijin financiar, în sumă de 50.000 lei, Parohiei Tomești I - ”Nașterea Maicii Domnului” din
sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, în vederea efectuării lucrărilor de consolidare a turlei de
deasupra naosului clădirii Bisericii parohiale”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.15.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 743 din 21.01.2020, cu privire la aprobarea lucrării:“
Extinderea de rețea de alimentare cu energie electrică a spațiului comercial și a sediului
administrativ, proprietar fiind S.C. GREENTECH INSTALL S.R.L., amplasată pe Str. Trei
Fântâni din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, la solicitarea și pe cheltuiala
beneficiarului S.C. DEL GAZ GRID S.A., în baza cererii formulate de Talmaciu Bogdan Ilie”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.16. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 898 din 23.01.2020, cu privire la ”încadrarea zonei de
siguranță și de protecție a drumurilor comunale Str. Sf. Nicolae, Str Boca Toader, Str. Codrului,
Str. Dealul Cucului, Str. Zorilor, Str. Crucii, Str. Narciselor, Str. Brăduțului, Str. Crizantemelor,
Str. Nucilor, Str. Pinilor, Str. Salcâmului, Str. Chicerea 2, Str. Releu 3 și Str. Cireșului, din satele
comunei Tomești, ce fac obiectul proiectului de investiții ”LUCRĂRI DE REABILITARE A
DRUMURILOR DE PE TERITORIUL U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PROIECT
NR. 17/2019”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.17.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 900 din 23.01.2020, cu privire la:“propunerea de
acordare a calificativului performanțelor profesionale individuale pe anul 2019, pentru domnul
Mancaș Gabriel, secretarul Comunei Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.18.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 925 din 23.01.2020, cu privire la:“acordul prealabil al
Consiliului Local Tomești pentru acces carosabil din Strada Nucilor Km. 0+068 dreapta către
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terenul amplasat limitrof străzii, teren identificat cu nr. cad. 2028 înscris în C.F. cu nr. 62430, a
Comunei Tomești, Județul Iași, pe care va fi amplasat obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE
SEDIU SECTOR POLIȚIE DE FRONTIERĂ TOMEȘTI”, Beneficiar M.A.I.-INSPECTORATUL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
3.19.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 927 din 23.01.2020, cu privire la:“acordarea din
domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în folosință gratuită și pe termen limitat pentru
utilitate publică, către S.C. APA VITAL S.A. Iași, a două terenuri, unul în suprafață de 21 m.p.,
pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 1 și al doilea în suprafață de 20 m.p. pentru
amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 3, pentru obiectivul de investiții” EXTINDERE
REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA TOMEȘTI – ZONA DEALUL DOAMNEI, Județul Iași, conform
documentațiilor anexate”,inițiator proiect de hotărâre Primar Comuna Tomești, prof. Ștefan Timofte;
4. Diverse. Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. – răspund
primar, viceprimar, consilieri, secretar general, personal din aparatul de specialitate al primarului.
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi pentru din 17 voturi valabil
exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
Subpct. 1.1.
Raportul de activitate al Primarului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2019.
Raportul de activitate al Primarului Comunei Tomești, pe anul 2019, este prezentat de dl. Primar,
prof. Ştefan Timofte, în plenul ședinței.
Domnul Primar enumeră câteva dintre realizarile anului ce s-a încheiat:
- 3 parcuri în cartierul Ştefan cel Mare
- amenajare gradenă amfiteatru
- amenajare sediu Birou Taxe şi impozite si Poliţie Locală
- amenajare Aleea Trandafirilor
- asfaltări şi plombări
- construire dispensar sat Chicerea
- achizitionare centrală pe gaz la Şcoala Chicerea
- achiziţionare piatră pentru drumurile comunale
- achiziţionare autoturisme Duster, Sandero, maşina de spălat străzile
- studii de fezabilitate sediu primărie şi Casa de cultură
- extindere gaz satele Vlădiceni şi Chicerea
- asfaltări prin măsura 7.2- Str. Crinului, str. Viilor, str. Speranţei, str. Coasta Morii( 1.863 m)
- proiectare( reamenajare) 3 staţii de autobuz
- s-a plantat un brad lângă bustul lui Ştefan cel Mare
Domnul primar precizează că, anul 2019 a fost cel mai bun an de când este dumnealui în funcţia
de primar al comunei şi mulţumeşte tuturor pentru implicare.
Au fost adresate felicitări din partea consilierilor prezenți pentru toate realizările anului 2019 din
comuna Tomești. În final domnul primar dorește să le mulțumească tuturor consilierilor pentru
apreciere dar și pentru susținerea proiectelor de investiții.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă trece la următorul punct din ordinea de zi.
Raportul prezentat de domnul primar este anexat la prezentul dosar de ședință.
Subpct. 1.2.
Raportul de activitate al Viceprimarului Comunei Tomești, Jud. Iași, pe anul 2019.
Domnul viceprimar al Comunei Tomeşti, Bîrleanu Pavel, dă citire în plenul sedinţei Raportului
de activitate pe anul 2019, completând cele enumerate de domnul primar cu faptul că s-a încheiat un
contract pentru sterilizarea câinilor şi pisicilor fără stăpân de pe raza comunei.
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În final domnul viceprimar, mulţumește tuturor colegilor pentru cuvintele apreciative formulate
de acestia cu ocazia exprimării propriilor opinii privind activitatea sa de viceprimar şi pune la dispoziţie
în scris raportul său de activitate.
Domnul primar, prof Ştefan Timofte, doreşte să ia cuvântul pentru a menţiona că tot ce se
regăseşte în programul său, toate realizările sunt valabile totodată şi pentru domnul viceprimar, cu care
are o excelentă activitate de colaborare.
În final domnul viceprimar menţionează că se munceşte mult şi că se va munci în continuare la
înfrumuseţarea comunei, salubrizarea acesteia şi la îmbunătăţirea în permanenţă a condiţiilor de viaţă,
atât în baza atribuțiilor pe care le are conform legii, cât și a celor delegate.
Nefiind alte discuţii, se trece la următorul punct din ordinea de zi.
Raportul prezentat de domnul viceprimar este anexat la prezentul dosar de ședință.
Subpct. 1.3.
Rapoartele de activitate ale consilierilor locali, pe anul 2019.
Domnii consilieri locali, prezintă verbal rapoartele de activitate pe anul 2019, succint, urmând
ca acestea să fie depuse la secretar, în dosarul special de ședință.
Nefiind discuţii, domnul preşedinte de şedinţă trece la următorul punct din ordinea de zi .
Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
Secretarul Comunei Tomeşti, după punerea în timp util la dispoziţia consilierilor a procesului-verbal
a şedinţei anterioare, îl supune aprobării consiliului în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Nefiind obiecţii cu privire la exprimarea opiniilor sau
conţinutul proceselor-verbale, acestea au fost aprobate cu 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. 15957 din 02.12.2019, cu privire la aprobarea:
“Programului Primarului Comunei Tomeşti,Județul Iași, pe anul 2020”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct se prezintă consilierilor: nota de fundamentare a Primarului Comunei Tomești
cu nr. 15826 din 29.11.2019 precum și raportul compartimentului de specialitate cu nr. 15827 din
29.11.2019 întocmit de doamna Șerban Cleopatra-Mihaela, inspector cl. I, gr. principal cu atribuțiile
contabilului din cadrul Primăriei Tomești, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea:
“Programului Primarului Comunei Tomești, pe anul 2020” și aprobarea acestuia prin hotărârea
Consiliului Local Tomești, proiectul de hotărâre nr. 15957 din 02.12.2019, întocmit de primarul
comunei cu privire la aprobarea: “Programului Primarului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul
2020”, anunţul înregistrat sub nr. 16085 din 04.12.2019 la sediul autorităţii locale prin care s-a făcut
publică intenţia ca în data de 30.01.2020 să se adopte un act administrativ cu caracter normativ, anunţ
făcut în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, precum și avizele favorabile cu nr. 1188 din 30.01.2020 ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 16085 din 04.12.2019, obligaţie reglementată de art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată. Nu au fost depuse în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ de mai sus.
Domnul primar prezintă principalele investiții ce urmează ai fi efectuate în anul 2020:
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- modernizare parc joaca în zona blocului 28
- extindere gaz în zonele neacoperite
- achiziţie teren cimitir
- începere lucrări la Casa de Cultură
- modernizare alee în faţa şcolii D.D. Pătrăşcanu
- renovare Centru de zi „Sfânta Maria”
- construire toaletă în Parcul Unirii
- reactualizare PUG
- extindere reţeaua de iluminat public ( 15 stâlpi în zona Comtom)
- finalizare trotuar etapa III
Programul primarului comunei Tomești pe anul 2020, astfel cum a fost prezentat în plen de către
primar, a fost anexat la prezentul dosar de ședință.
În final domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15957 din 02.12.2019.
Proiectul de hotărâre nr. 15957 din 02.12.2019 privind aprobarea ”Programului Primarului
Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 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. 1 din 30.01.2020
privind aprobarea Programului Primarului Comunei Tomeşti, Județul Iași, pe anul 2020.
Subpct. 3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 868 din 23.01.2020, cu privire la
aprobarea:”statelor de funcţii şi a numărului de asistenţi personali de la nivelul Comunei Tomești,
începând cu luna ianuarie 2020”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
La acest subpunct se prezintă consilierilor: referatul de specialitate înregistrat sub numărul 867
din 23.01.2020 al secretarului Comunei Tomești, domnul Mancaș Gabriel, prin care solicită Consiliului
Local Tomești aprobarea „statelor de funcţii şi a numărului de asistenţi personali de la nivelul
Comunei Tomești, începând cu luna ianuarie 2020”, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136
alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul de hotărâre
înregistrat sub nr. 868 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea „statelor de funcţii şi a numărului de
asistenţi personali de la nivelul Comunei Tomești, începând cu luna ianuarie 2020”, proiect întocmit
de către Primarul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, în temeiul dispoziţiilor art.
136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și avizele favorabile
înregistrate sub numărul 1189 din 30.01.2020 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. art. 141
alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Începând cu luna ianuarie 2020, există un număr de 63(șaizecișitrei) de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap de la nivelul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, împărțiți pe categorii de persoane
ocrotite – minori sau adulţi, după cum urmează:
a. persoane adulte cu handicap în număr de 45(patruzeci și cinci);
b. persoane minore cu handicap în număr de 18(optăsprezece).
În final domnul primar a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului
de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au mai fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 868 din 23.01.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan cu privire la aprobarea:“statelor de
funcţii şi a numărului de asistenţi personali de la nivelul Comunei Tomești, începând cu luna
ianuarie 2020”.
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Proiectul de hotărâre nr. 868 din 23.01.2020, 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. 2 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea:”statelor de funcţii şi a numărului de asistenţi personali de la nivelul
Comunei Tomești, începând cu luna ianuarie 2020”.
Subpct. 3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 870 din 23.01.2020, cu privire la
aprobarea:”casării unor mijloace fixe aparținând Școlii Gimnaziale ”D.D. Pătrășcanu” Tomești”
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct se prezintă consilierilor: cererea Școlii ”D.D. Pătrășcanu” Tomești cu nr.
1110 din 05.12.2019, înregistrată la Primăria comunei Tomești sub nr. 16138 din 05.12.2019, prin care
se solicită casarea unor mijloace fixe aflate în proprietatea școlii, referatul de specialitate înregistrat sub
numărul 869 din 23.01.2020 al doamnei Șerban Cleopatra-Mihaela, inspector cl. I, gr. principal, cu
atribuții de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul
Iași, cu privire la casarea mijloacelor fixe aparținând Școlii ”D.D. Pătrășcanu” Tomești, în baza adresei
menționate mai sus, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 870 din
23.01.2020, cu privire la aprobarea „casării unor mijloace fixe aparținând Școlii Gimnaziale ”D.D.
Pătrășcanu” Tomești”, proiect întocmit de către Primarul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, domnul
Ștefan Timofte, în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 1190 din 30.01.2020 ale comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize
emise în temeiul prevederilor art. art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ. Pe lista casării figurează 2 laptopuri din dotarea Scolii ”D.D. Pătrăşcanu” Tomești.
Domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat apoi necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 870 din 23.01.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan cu privire la aprobarea: ”casării unor
mijloace fixe aparținând Școlii Gimnaziale ”D.D. Pătrășcanu” Tomești”.
Proiectul de hotărâre nr. 870 din 23.01.2020 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. 3 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea:”casării unor mijloace fixe aparținând Școlii Gimnaziale ”D.D. Pătrășcanu”
Tomești”.
Subpct. 3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 873 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea:
”Planului Urbanistic Zonal PUZ + RLU pentru ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE,
SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII”, situat în intravilanul comunei Tomești, sat
Tomești, comuna Tomești, Str. Mihail Codreanu nr. cadastral 64443, Carte funciară 64443 UAT
Tomești, suprafață teren 3800 m.p, Proiect nr. 20/2018 întocmit de Birou de Arhitectură Ladislau
Lăcătușu Mihael, beneficiar fiind Timofte Șt. Ștefan”, inițiator proiect de hotărâre Viceprimarul
Comunei Tomești, domnul Pavel Bîrleanu;
La acest subpunct domnul viceprimar, în calitate de președinte de ședință și inițiator proiect de
hotărâre, prezintă consilierilor: cererea formulată de Timofte Șt.Ștefan, înregistrată la sediul Primăriei
Tomești sub nr. 499 din 16.01.2020, prin care se solicită aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal PUZ +
RLU pentru ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI
SERVICII”, situat în intravilanul comunei Tomești, sat Tomești, comuna Tomești, Str. Mihail
Codreanu nr. cadastral 64443, Carte funciară 64443 UAT Tomești, suprafață teren 3800 m.p,
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Proiect nr. 20/2018 întocmit de Birou de Arhitectură Ladislau Lăcătușu Mihael, beneficiar fiind
Timofte Șt. Ștefan”, Avizul favorabil cu nr. 69 din 17.12.2019 emis de Comisia tehnică de amenajare a
teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Județean Iași, pentru Planul Urbanistic Zonal PUZ + RLU
pentru ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI
SERVICII”, situat în intravilanul comunei Tomești, sat Tomești, comuna Tomești, Str. Mihail
Codreanu nr. cadastral 64443, Carte funciară 64443 UAT Tomești, suprafață teren 3800 m.p, Proiect nr.
20/2018 întocmit de Birou de Arhitectură Ladislau Lăcătușu Mihael, beneficiar fiind Timofte Șt. Ștefan,
Avizul cu nr. 871 din 23.01.2020, întocmit de doamna ing. Calistru Antonela-Nicoleta, inspector cl. I
gr. superior cu atribuții de urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul Compartimentului de urbanism
și amenajarea teritoriului pentru aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal PUZ + RLU pentru
”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII”,
situat în intravilanul comunei Tomești, sat Tomești, comuna Tomești, Str. Mihail Codreanu nr.
cadastral 64443, Carte funciară 64443 UAT Tomești, suprafață teren 3800 m.p, Proiect nr. 20/2018
întocmit de Birou de Arhitectură Ladislau Lăcătușu Mihael, beneficiar fiind Timofte Șt. Ștefan”,
Raportul de informare și consultare a publicului, afișat la sediul Primăriei comunei Tomești în perioada
22.02.2019 – 22.03.2019, privind documentația PUZ + RLU pentru ”CONSTRUIRE LOCUINȚE
COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII”, situat în intravilanul comunei
Tomești, sat Tomești, comuna Tomești, Str. Mihail Codreanu nr. cadastral 64443, Carte funciară
64443 UAT Tomești, suprafață teren 3800 m.p, Proiect nr. 20/2018 întocmit de Birou de Arhitectură
Ladislau Lăcătușu Mihael, beneficiar fiind Timofte Șt. Ștefan, proiectul de hotărâre cu nr. 873 din
23.01.2020, întocmit de Viceprimarul Comunei Tomeşti, domnul Bîrleanu Pavel, pentru aprobarea
”Planului Urbanistic Zonal PUZ + RLU pentru ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE,
SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII”, situat în intravilanul comunei Tomești, sat
Tomești, comuna Tomești, Str. Mihail Codreanu nr. cadastral 64443, Carte funciară 64443 UAT
Tomești, suprafață teren 3800 m.p, Proiect nr. 20/2018 întocmit de Birou de Arhitectură Ladislau
Lăcătușu Mihael, beneficiar fiind Timofte Șt. Ștefan”, precum și avizele favorabile, înregistrate sub
numărul 1191 din 30.01.2020, 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, cu modificările şi completările
ulterioare.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 873 din 23.01.2020, întocmit de
Viceprimarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Pavel Bîrleanu, cu privire la aprobarea:”Planului
Urbanistic Zonal PUZ + RLU pentru ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII
COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII”, situat în intravilanul comunei Tomești, sat Tomești,
comuna Tomești, Str. Mihail Codreanu nr. cadastral 64443, Carte funciară 64443 UAT Tomești,
suprafață teren 3800 m.p, Proiect nr. 20/2018 întocmit de Birou de Arhitectură Ladislau Lăcătușu
Mihael, beneficiar fiind Timofte Șt. Ștefan”.
Proiectul de hotărâre nr. 873 din 23.01.2020 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. 4 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea:“Planului Urbanistic Zonal PUZ + RLU pentru ”CONSTRUIRE
LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII”, situat în
intravilanul comunei Tomești, sat Tomești, comuna Tomești, Str. Mihail Codreanu nr. cadastral
64443, Carte funciară 64443 UAT Tomești, suprafață teren 3800 m.p, Proiect nr. 20/2018 întocmit
de Birou de Arhitectură Ladislau Lăcătușu Mihael, beneficiar fiind Timofte Șt. Ștefan”.
Subpct. 3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 875 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea:
„realizării extinderii conductei de distribuție gaze naturale presiune redusă, branșament și post de
reglare/măsurare, pentru imobilele situate în Sat Tomești, Strada Prof. Petru Olteanu nr.293 și nr.
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291, Comuna Tomești, Județul Iași, la solicitarea și pe cheltuiala beneficiarilor Mardare Marian și
Bogoi Lucian Bogdan”, inițiator proiect de hotărâre Primar Comuna Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct se prezintă consilierilor: cererea cu nr. 409 din 15.01.2020 formulată de
Mardare Marian, prin care solicită aprobarea „realizării extinderii conductei de distribuție gaze
naturale presiune redusă, branșament și post de reglare/măsurare, pentru imobilele situate în Sat
Tomești, Strada Prof. Petru Olteanu nr.293 și nr. 291, Comuna Tomești, Județul Iași, la solicitarea
și pe cheltuiala beneficiarilor Mardare Marian și Bogoi Lucian Bogdan”, referatul compartimentului
de specialitate(urbanism), înregistrat sub numărul 874 din 23.01.2020, al doamnei ing. Calistru
Antonela-Nicoleta, pentru aprobarea:” „realizării extinderii conductei de distribuție gaze naturale
presiune redusă, branșament și post de reglare/măsurare, pentru imobilele situate în Sat Tomești,
Strada Prof. Petru Olteanu nr.293 și nr. 291, Comuna Tomești, Județul Iași, la solicitarea și pe
cheltuiala beneficiarilor Mardare Marian și Bogoi Lucian Bogdan”, proiectul de hotărâre înregistrat
sub nr. 875 din 23.01.2020 cu privire la aprobarea:”realizării extinderii conductei de distribuție gaze
naturale presiune redusă, branșament și post de reglare/măsurare, pentru imobilele situate în Sat
Tomești, Strada Prof. Petru Olteanu nr.293 și nr. 291, Comuna Tomești, Județul Iași, la solicitarea
și pe cheltuiala beneficiarilor Mardare Marian și Bogoi Lucian Bogdan”, proiect de hotărâre întocmit
de către Primarul Comunei Tomești, judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, precum și avizele favorabile
ale comisiilor de specialitate cu nr. 1192 din 30.01.2020, din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru
proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au mai fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 875 din 23.01.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan cu privire la aprobarea:”realizării
extinderii conductei de distribuție gaze naturale presiune redusă, branșament și post de
reglare/măsurare, pentru imobilele situate în Sat Tomești, Strada Prof. Petru Olteanu nr.293 și nr.
291, Comuna Tomești, Județul Iași, la solicitarea și pe cheltuiala beneficiarilor Mardare Marian și
Bogoi Lucian Bogdan”.
Proiectul de hotărâre nr. 875 din 23.01.2020, 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. 5 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea:”realizării extinderii conductei de distribuție gaze naturale presiune
redusă, branșament și post de reglare/măsurare, pentru imobilele situate în Sat Tomești, Strada
Prof. Petru Olteanu nr.293 și nr. 291, Comuna Tomești, Județul Iași, la solicitarea și pe cheltuiala
beneficiarilor Mardare Marian și Bogoi Lucian Bogdan”.
Subpct. 3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 877 din 23.01.2020, cu privire la: “acceptul
Consiliului Local Tomești pentru folosire cale de acces cu nr. cad. 65949(acces stadion), pentru
intrare-ieșire la terenul cu lucrarea privind Planul Urbanistic Zonal fază PUZ +RLU pentru
CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE la D.N. 28, din
intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Nr. cadastral 64388 și 63371, Carte funciară 64388 și
63371, UAT Comuna Tomești, suprafață teren 23.940,00 m.p., Proiect nr. 29/2019 întocmit de S.C.
MEDIA PROJECTS S.R.L., beneficiar fiind Gîrleanu Marius și Gîrleanu Ștefan”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct se prezintă consilierilor: cererea cu nr. 753 din 22.01.2020, formulată de
Gîrleanu Marius, prin care solicită acordul Consiliului Local Tomești, pentru folosire cale de acces cu
nr. cad. 65949(acces stadion), pentru intrare-ieșire la terenul cu lucrarea privind Planul Urbanistic Zonal
fază PUZ +RLU pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE la
D.N. 28, din intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Nr. cadastral 64388 și 63371, Carte funciară
64388 și 63371, UAT Comuna Tomești, suprafață teren 23.940,00 m.p., Proiect nr. 29/2019 întocmit de
S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L., beneficiar fiind Gîrleanu Marius și Gîrleanu Ștefan”, referatul
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compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 876 din 23.01.2020, al doamnei Calistru AntonelaNicoleta, inspector cl. I, gr. superior, cu atribuții de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul
Primăriei comunei Tomești pentru acceptul Consiliului Local Tomești pentru folosire cale de acces cu
nr. cad. 65949(acces stadion), pentru intrare-ieșire la terenul cu lucrarea privind Planul Urbanistic Zonal
fază PUZ +RLU pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE la
D.N. 28, din intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Nr. cadastral 64388 și 63371, Carte funciară
64388 și 63371, UAT Comuna Tomești, suprafață teren 23.940,00 m.p., Proiect nr. 29/2019 întocmit de
S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L., beneficiar fiind Gîrleanu Marius și Gîrleanu Ștefan”, proiectul de
hotărâre cu nr. 877 din 23.01.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ștefan,
privind ”acceptul Consiliului Local Tomești pentru folosire cale de acces cu nr. cad. 65949(acces
stadion), pentru intrare-ieșire la terenul cu lucrarea privind Planul Urbanistic Zonal fază PUZ
+RLU pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE la D.N. 28,
din intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Nr. cadastral 64388 și 63371, Carte funciară 64388 și
63371, UAT Comuna Tomești, suprafață teren 23.940,00 m.p., Proiect nr. 29/2019 întocmit de S.C.
MEDIA PROJECTS S.R.L., beneficiar fiind Gîrleanu Marius și Gîrleanu Ștefan”, precum și avizele
favorabile, înregistrate sub numărul 1193 din 30.01.2020, ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat;
Domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat apoi necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 877 din 23.01.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, privind:”acceptul Consiliului Local
Tomești pentru folosire cale de acces cu nr. cad. 65949(acces stadion), pentru intrare-ieșire la
terenul cu lucrarea privind Planul Urbanistic Zonal fază PUZ +RLU pentru CONSTRUIRE
ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE la D.N. 28, din intravilan Sat Tomești,
Comuna Tomești, Nr. cadastral 64388 și 63371, Carte funciară 64388 și 63371, UAT Comuna
Tomești, suprafață teren 23.940,00 m.p., Proiect nr. 29/2019 întocmit de S.C. MEDIA
PROJECTS S.R.L., beneficiar fiind Gîrleanu Marius și Gîrleanu Ștefan”.
Proiectul de hotărâre nr. 877 din 23.01.2020, 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. 6 din 30.01.2020
privind:”acceptul Consiliului Local Tomești pentru folosire cale de acces cu nr. cad. 65949(acces
stadion), pentru intrare-ieșire la terenul cu lucrarea privind Planul Urbanistic Zonal fază PUZ
+RLU pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE la D.N.
28, din intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Nr. cadastral 64388 și 63371, Carte funciară
64388 și 63371, UAT Comuna Tomești, suprafață teren 23.940,00 m.p., Proiect nr. 29/2019
întocmit de S.C. MEDIA PROJECTS S.R.L., beneficiar fiind Gîrleanu Marius și Gîrleanu
Ștefan”.
Subpct. 3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16149 din 05.12.2019, cu privire la
aprobarea:” Planului de Ordine și Siguranță Publică al Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul
2020”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct se prezintă consilierilor: referatul de specialitate înregistrat sub numărul
16086 din 04.12.2019 al secretarului comunei Tomeşti, domnul Mancaș Gabriel, prin care solicită
Consiliului Local al comunei Tomeşti aprobarea:“Planului de Ordine și Siguranță Publică al comunei
Tomești, județul Iași, pe anul 2020”, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și
alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.
16149 din 05.12.2019 cu privire la aprobarea“Planului de Ordine și Siguranță Publică al comunei
Tomești, județul Iași, pe anul 2020”, proiect întocmit de către Primarul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi,
domnul Ștefan Timofte, în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind
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Codul administrativ, anunţul înregistrat sub nr. 16199 din 06.12.2019, afișat la sediul autorităţii locale,
prin care s-a făcut publică intenţia ca în data de 30.01.2020 să se adopte un act administrativ cu caracter
normativ, anunţ făcut în temeiul art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 1194 din
30.01.2020 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tomeşti pentru proiectul de
hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. art. 141 alin. (1), (10) și (11) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 16199 din 06.12.2019, obligaţie reglementată de art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată. Nu au fost depuse în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ de mai sus.
Domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat apoi necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 16149 din 05.12.2019, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”Planului de
Ordine și Siguranță Publică al comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020”.
Proiectul de hotărâre nr. 16149 din 05.12.2019, 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. 7 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea:”Planului de Ordine și Siguranță Publică al comunei Tomești, județul Iași,
pe anul 2020”.
Subpct. 3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16200 din 06.12.2019,cu privire la
aprobarea:“Planului de Pază al Comunei Tomești, Judetul Iasi, pentru anul 2020”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct se prezintă consilierilor: proiectul de hotărâre cu nr. 16200 din 06.12.2019
întocmit de primarul comunei Tomești, județul Iași cu privire la aprobarea ”Planului de Pază al
Comunei Tomești, Judetul Iasi, pentru anul 2020”, raportul de specialitate cu nr. 16271 din
09.12.2019, întocmit de secretarul general al comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus,
anunţul înregistrat sub nr. 16272 din 09.12.2019, afișat la sediul autorităţii locale, prin care s-a făcut
publică intenţia ca în data de 30.01.2020 să se adopte un act administrativ cu caracter normativ, anunţ
făcut în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, precum și avizele favorabile cu nr. 1195 din 30.01.2020, ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 16272 din 09.12.2019, obligaţie reglementată de art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată. Nu au fost depuse în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ de mai sus.
Domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat apoi necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 16200 din 06.12.2019 întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”Planului de Pază al
Comunei Tomești, Judetul Iasi, pentru anul 2020”.
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16200 din 06.12.2019, 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. 8 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea:”Planului de Pază al Comunei Tomești, Judetul Iasi, pentru anul 2020”.
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Subpct. 3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 879 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea:
”modificării în sensul completării cu unele prevederi a H.C.L. Tomești nr. 154 din 31.10.2019,
referitoare la darea în folosință gratuită a Dispensarului medical din Sat Chicerea, Comuna
Tomești, Județul Iași, către C.M.I. Dr. Ciocoi Dana-Daniela”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct se prezintă consilierilor: Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 879 din
23.01.2020, întocmit de către primarul comunei Tomeşti, judeţul Iaşi, domnul Ştefan Timofte, cu
privire la aprobarea „modificării, în sensul completării H.C.L. nr. 154 din 31.10.2019, privind
«demararea formalităților în vederea încheierii unui contract de comodat (folosință gratuită), pe
durată determinate, între comuna Tomești, județul Iași și C.M.I. Dr. Ciocoi Dana – Daniela, privind
utilizarea clădirii Dispensar medical din sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași, pentru
funcționare cabinel medical de familie»”, proiect întocmit în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza
I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Raportul compartimentului de specialitate cu nr.
878 din 23.01.2020 al secretarului general al comunei Tomeşti, județul Iași, pentru proiectul de hotărâre
de mai sus, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, precum și Avizele favorabile cu nr. 1196 din 30.01.2020 ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus
menționat. Modificările din prezentul proiect de hotărâre al primarului, pentru completarea H.C.L.
Tomești 154 din 31.10.2019, au fost prezentate punctual consilierilor prezenți.
Domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat apoi necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 879 din 23.01.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Ștefan Timofte, cu privire la aprobarea:“modificării, în sensul
completării H.C.L. nr. 154 din 31.10.2019, privind «demararea formalităților în vederea încheierii
unui contract de comodat (folosință gratuită), pe durată determinate, între comuna Tomești, județul
Iași și C.M.I. Dr. Ciocoi Dana – Daniela, privind utilizarea clădirii Dispensar medical din sat
Chicerea, comuna Tomești, județul Iași, pentru funcționare cabinel medical de familie»”.
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 879 din 23.01.2020, a fost aprobat cu 17 voturi pentru,
din 17 voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abțineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 9 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea:“modificării, în sensul completării H.C.L. nr. 154 din 31.10.2019, privind
«demararea formalităților în vederea încheierii unui contract de comodat (folosință gratuită), pe
durată determinate, între comuna Tomești, județul Iași și C.M.I. Dr. Ciocoi Dana – Daniela,
privind utilizarea clădirii Dispensar medical din sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași,
pentru funcționare cabinel medical de familie»”.
Subpct. 3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 883 din 23.01.2020, cu privire la
aprobarea:“achitării cotizației comunei Tomești, județul Iași, în sumă de 50.000 lei, la Grupul de
Acțiune Locală GAL Poiana Vlădicăi, pentru anul 2020”, inițiator proiect de hotărâre Viceprimarul
Comunei Tomești, domnul Pavel Bîrleanu;
La acest subpunct domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, în calitatea de președinte de ședință și
inițiator proiect de hotărâre, prezintă consilierilor: Adresa G.A.L. Poiana Vlădicăi cu nr. 505 din
23.01.2020, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tomești sub nr. 880 din 23.01.2020, prin care se
aduce la cunoștință despre necesitatea achitării cotizației anuale de către U.A.T. Tomești, în sumă de
50.000 lei, pe anul 2020, în calitate de membru fondator în Asociația G.A.L. ”Poiana Vlădicăi”,
Expunerea de motive înregistrată sub nr. 881 din 23.01.2020, a viceprimarului Comunei Tomești,
domnul Bîrleanu Pavel, cu privire la aprobarea achitării cotizației comunei Tomești, județul Iași, pe
anul 2020, în sumă de 50.000 lei, pentru calitatea de membru fondator în cadrul Asociației G.A.L.
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”Poiana Vlădicăi”, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 882 din 23.01.2020, al inspectorului
cl. I, gr. principal cu atribuții de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Tomești, județul Iași, doamna Șerban Cleopatra Mihaela, cu privire la achitarea cotizației comunei
Tomești, județul Iași, pe anul 2020, în sumă de 50.000 lei, pentru calitatea de membru fondator în
cadrul Asociației G.A.L. ”Poiana Vlădicăi”, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit.
(b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul de hotărâre nr. 883 din
23.01.2020, întocmit de viceprimarul comunei Tomești, domnul Bîrleanu Pavel, cu privire la aprobarea
:”achitării cotizației comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020, în sumă de 50.000 lei, pentru
calitatea de membru fondator în cadrul Asociației G.A.L. ”Poiana Vlădicăi”, proiect întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
precum și avizele favorabile cu nr. 1197 din 30.01.2020 ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus, avize emise în temeiul prevederilor
art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, a prezentat apoi necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 883 din 23.01.2020 întocmit de
Viceprimarul Comunei Tomeşti, domnul Pavel Bîrleanu, cu privire la aprobarea:”achitării cotizației
comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020, în sumă de 50.000 lei, pentru calitatea de membru
fondator în cadrul Asociației G.A.L. ”Poiana Vlădicăi”.
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 883 din 23.01.2020, 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. 10 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea:”achitării cotizației comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020, în sumă de
50.000 lei, pentru calitatea de membru fondator în cadrul Asociației G.A.L. ”Poiana Vlădicăi”.
Subpct. 3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 884 din 23.01.2020, cu privire la
aprobarea:“luării unor măsuri la nivel local pentru diminuarea poluării aerului, conform Planului
de Menținere a Calității Aerului, urmare depășirilor valorii limită a indicatorului particule în
suspensie PM 10 înregistrate la stația de minitorizare locală situată în sat Tomești, comuna
Tomești, județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
La acest subpunct domnul primar Ștefan Timofte, prezintă consilierilor: proiectul de hotărâre cu
nr. 884 din 23.01.2020 întocmit de primarul comunei Tomești, județul Iași cu privire la aprobarea
”luării unor măsuri la nivel local pentru diminuarea poluării aerului, conform Planului de
Menținere a Calității Aerului, urmare depășirilor valorii limită a indicatorului particule în suspensie
PM 10 înregistrate la stația de minitorizare locală situată în sat Tomești, comuna Tomești, județul
Iași, conform adresei cu nr. 37749/19.12.2019 a Consiliului Județean Iași-Direcția Arhitect-Șef,
înregistrată la Primăria Comunei Tomești sub nr. 16943 din 24.12.2019”, raportul de specialitate cu
nr. 885 din 23.01.2019, întocmit de secretarul general al comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre
de mai sus, precum și avizele favorabile cu nr. 1198 din 30.01.2020, ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Astfel, conform proiectului de hotărâre de mai sus, vor trebui luat următoarele măsuri pe plan
local:
 Plantarea perdelelor forestiere de-a lungul drumurilor de pe raza comunei;
 Respectarea zonelor de protecţie sanitară a teritoriilor protejate privind amplasarea la
distanţă a unităţilor industriale, care, prin activitatea desfăşurată, degajă în atmosferă fum,
praf, gaze toxice sau iritante;
 Reabilitarea / asfaltarea cu maximă urgenţă a drumurilor aflate în stare precară de folosinţă
şi care sunt o sursă importantă de emisii de praf în atmosferă;
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Protecţia locuinţelor prin perdele de arbori: ulm, liliac şi tei, ştiindu - se că aceşti arbori
reduc prăfuirea în perioada vegetativă cu peste 40% (nu este indicat arţarul sau plopul);
Condiţionarea autorizării construcţiilor prin impunerea unor măsuri privind depozitarea şi
colectarea deşeurilor realizate din construcţii şi măsuri privind transportul materialelor de
construcţii (nisip, pietriş, pământ etc.) cu maşini echipate cu prelate acoperitoare;
Măturatul umed al străzilor pe timp de noapte, interzicerea măturatului uscat şi diurn;
Amplasarea locurilor de joacă pentru copiii la distanţă faţă de arterele intens circulate,
obligatoriu protejate de vegetaţie;
Interzicerea arderilor vegetale rezultate din agricultură sau din gospodării individuale.

Domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat apoi necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 884 din 23.01.2020 cu privire la
aprobarea:“luării unor măsuri la nivel local pentru diminuarea poluării aerului, conform Planului
de Menținere a Calității Aerului, urmare depășirilor valorii limită a indicatorului particule în
suspensie PM 10 înregistrate la stația de minitorizare locală situată în sat Tomești, comuna Tomești,
județul Iași, conform adresei cu nr. 37749/19.12.2019 a Consiliului Județean Iași-Direcția ArhitectȘef, înregistrată la Primăria Comunei Tomești sub nr. 16943 din 24.12.2019”.
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 884 din 23.01.2020, 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. 11 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea:”luării unor măsuri la nivel local pentru diminuarea poluării aerului,
conform Planului de Menținere a Calității Aerului, urmare depășirilor valorii limită a
indicatorului particule în suspensie PM 10 înregistrate la stația de minitorizare locală situată în
sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, conform adresei cu nr. 37749/19.12.2019 a Consiliului
Județean Iași-Direcția Arhitect-Șef, înregistrată la Primăria Comunei Tomești sub nr. 16943 din
24.12.2019”.
Subpct. 3.12. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 888 din 23.01.2020, cu privire la
aprobarea:”efectuării demersurilor legale în vederea trecerii, din domeniul public al comunei
Tomești, județul Iași, în domeniul privat al comunei Tomești, județul Iași, a grupului sanitar
exterior de la Școala din sat Goruni, comuna Tomești, în vederea desființării, imobil aflat într-o
stare avansată de degradare”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
La acest subpunct domnul primar Ștefan Timofte, prezintă consilierilor: cererea formulată de
Școala Gimnazială Chicerea, înregistrată la sediul Primăriei Comunei Tomești, prin care se solicită
desființarea grupului sanitar exterior de la Școala din sat Goruni, comuna Tomești, imobil aflat într-o
stare avansată de degradare și care prezintă un pericol major pentru elevi, riscând să se prăbușească,
nota de fundamentare cu nr. 886 din 23.01.2020, a primarului comunei Tomești, domnul Timofte
Ștefan, prin care solicită trecerea, din domeniul public comunei Tomești, județul Iași, în domeniul
privat al comunei Tomești, județul Iași, a grupului sanitar exterior de la Școala din sat Goruni, comuna
Tomești, în vederea desființării, imobil aflat într-o stare avansată de degradare și care prezintă un
pericol major pentru elevi, riscând să se prăbușească, referatul de specialitate cu nr. 887 din 23.01.2020,
al doamnei Șerban Cleopatra-Mihaela, inspector cl. I, gr. principal cu atribuții de contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași cu privire la aprobarea
imobilului de mai sus, din domeniul public comunei Tomești, în domeniul privat al comunei Tomești,
în vederea desființării, proiectul de hotărare cu nr. 888 din 23.01.2020, întocmit în acest sens de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea:”efectuării demersurilor legale
în vederea trecerii, din domeniul public comunei Tomești, județul Iași, în domeniul privat al comunei
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Tomești, județul Iași, a grupului sanitar exterior de la Școala din sat Goruni, comuna Tomești, în
vederea desființării, imobil aflat într-o stare avansată de degradare și care prezintă un pericol major
pentru elevi, riscând să se prăbușească”, precum și avizele favorabile cu nr. 1199 din 30.01.2020, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat apoi necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 888 din 23.01.2020, întocmit de Primarul
Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan cu privire la aprobarea:”efectuării
demersurilor legale în vederea trecerii, din domeniul public comunei Tomești, județul Iași, în
domeniul privat al comunei Tomești, județul Iași, a grupului sanitar exterior de la Școala din sat
Goruni, comuna Tomești, în vederea desființării, imobil aflat într-o stare avansată de degradare”.
Proiectul de hotărâre nr. 888 din 23.01.2020 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. 12 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea:”efectuării demersurilor legale în vederea trecerii, din domeniul public
comunei Tomești, județul Iași, în domeniul privat al comunei Tomești, județul Iași, a grupului
sanitar exterior de la Școala din sat Goruni, comuna Tomești, în vederea desființării, imobil aflat
într-o stare avansată de degradare”.
Subpct. 3.13. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 890 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea:“
modificării, în sensul completării Anexei la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 2540 m.p. situat în Tarlaua 17, Parcela
N 618/5-(cimitir vechi), situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, având ca
vecini: la Nord - Drum și propr. Dorin Eugenia, la Est –nr. cad. 63045 și nr. cad. 63044, la Sud –
nr. cad. 65878, nr. cad. 65219, nr. cad. 63044, la Vest – Drum”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul primar Ștefan Timofte, prezintă consilierilor: nota de fundamentare
cu 889 din 23.01.2020, a primarului Comunei Tomești, Județul Iași, domnul Timofte Ștefan, cu privire
la aprobarea modificării, în sensul completării Anexei la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul
public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren, astfel cum rezultă din referatele de specialitate cu
nr. 890 din 23.01.2020, conform Planului de Amplasament anexat, referatele compartimentelor de
specialitate cu nr. 890 din 23.01.2020, 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 la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei
Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 2540 m.p. situat în Tarlaua 17, Parcela N 618/5(cimitir vechi), situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, având ca vecini: la
Nord - Drum și propr. Dorin Eugenia, la Est –nr. cad. 63045 și nr. cad. 63044, la Sud – nr. cad.
65878, nr. cad. 65219, nr. cad. 63044, la Vest – Drum”, conform Planului de Amplasament anexat,
proiectul de hotărâre cu nr. 891 din 23.01.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
domnul Timofte Ştefan cu privire la aprobarea:”modificării, în sensul completării Anexei la H.C.L.
Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în
suprafață de 2540 m.p. situat în Tarlaua 17, Parcela N 618/5-(cimitir vechi), situat în intravilan sat
Tomești, comuna Tomești, județul Iași, având ca vecini: la Nord - Drum și propr. Dorin Eugenia, la
Est –nr. cad. 63045 și nr. cad. 63044, la Sud – nr. cad. 65878, nr. cad. 65219, nr. cad. 63044, la Vest
– Drum”, conform Planului de Amplasament anexat, precum și avizele favorabile înregistrate sub
numărul 1200 din 30.01.2020 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) și
(11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu

15

Data: 30.01.2020

Secretar general U.A.T.,
Mancaş Gabriel

Domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat apoi necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 891 din 23.01.2020, întocmit de Primarul
Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan cu privire la aprobarea:„modificării, în sensul
completării Anexei la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești,
Județul Iași, cu un teren în suprafață de 2540 m.p. situat în Tarlaua 17, Parcela N 618/5-(cimitir
vechi), situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, având ca vecini: la Nord Drum și propr. Dorin Eugenia, la Est –nr. cad. 63045 și nr. cad. 63044, la Sud – nr. cad. 65878, nr.
cad. 65219, nr. cad. 63044, la Vest – Drum”.
Proiectul de hotărâre nr. 891 din 23.01.2020 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. 13 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea:„modificării, în sensul completării Anexei la H.C.L. Tomești nr. 75/2013
privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 2540 m.p.
situat în Tarlaua 17, Parcela N 618/5-(cimitir vechi), situat în intravilan sat Tomești, comuna
Tomești, județul Iași, având ca vecini: la Nord - Drum și propr. Dorin Eugenia, la Est –nr. cad.
63045 și nr. cad. 63044, la Sud – nr. cad. 65878, nr. cad. 65219, nr. cad. 63044, la Vest – Drum”.
Subpct.3.14. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 895 din 23.01.2020, cu privire la
aprobarea:“acordării unui sprijin financiar, în sumă de 50.000 lei, Parohiei Tomești I - ”Nașterea
Maicii Domnului” din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, în vederea efectuării lucrărilor de
consolidare a turlei de deasupra naosului clădirii Bisericii parohiale”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul primar Ștefan Timofte, prezintă consilierilor: cererea cu nr. 892 din
23.01.2020, formulată de preotul paroh Leuștean Ion-Teofil al Parohiei Tomești 1- ”Nașterea Maicii
Domnului” din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, prin care solicită acordarea unui ajutor în sumă
de 50.000 lei, pentru lucrările de reparație a turlei de deasupra naosului clădirii Bisericii parohiale, nota
de fundamentare cu nr. 893 din 23.01.2020 a primarului comunei Tomești, domnul Timofte Ștefan,
pentru acordarea unui sprijin financiar de 50.000 lei, în vederea efectuării lucrărilor de consolidare a
turlei de deasupra naosului clădirii Bisericii parohiale, referatul de specialitate cu nr. 894 din
23.01.2020, al doamnei Șerban Cleopatra-Mihaela, inspector cl. I, gr principal cu atribuții de
contabilitate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, pentru acordarea sprijinului
financiar de mai sus, proiectul de hotărare cu nr. 895 din 23.01.2020, întocmit în acest sens de Primarul
Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea”acordării unui sprijin financiar în sumă
de 50.000 lei, Parohiei Tomești I - ”Nașterea Maicii Domnului” din sat Tomești, comuna Tomești,
jud. Iași, în vederea efectuării lucrărilor de consolidare a turlei de deasupra naosului clădirii
Bisericii parohiale”, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 1201 din 30.01.2020 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.
Domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat apoi necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 895 din 23.01.2020, cu privire la
aprobarea:”acordării unui sprijin financiar în sumă de 50.000 lei, Parohiei Tomești I - ”Nașterea
Maicii Domnului” din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, în vederea efectuării lucrărilor de
consolidare a turlei de deasupra naosului clădirii Bisericii parohiale”.
Proiectul de hotărâre nr. 895 din 23.01.2020 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. 14 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea:”acordării unui sprijin financiar în sumă de 50.000 lei, Parohiei Tomești I ”Nașterea Maicii Domnului” din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, în vederea efectuării
lucrărilor de consolidare a turlei de deasupra naosului clădirii Bisericii parohiale”.
Subpct.3.15. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 743 din 21.01.2020, cu privire la aprobarea
lucrării:“Extinderea de rețea de alimentare cu energie electrică a spațiului comercial și a sediului
administrativ, proprietar fiind S.C. GREENTECH INSTALL S.R.L., amplasată pe Str. Trei
Fântâni din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, la solicitarea și pe cheltuiala
beneficiarului S.C. DEL GAZ GRID S.A., în baza cererii formulate de Talmaciu Bogdan Ilie”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul primar Ștefan Timofte, prezintă consilierilor:cererea formulată de
Talmaciu Bogdan Ilie, înregistrată sub nr. 16399 din 12.12.2019, prin care solicită acordul Consiliului
Local Tomești pentru lucrarea:”Extinderea de rețea de alimentare cu energie electrică a spațiului
comercial și a sediului administrativ, proprietar fiind S.C. GREENTECH INSTALL S.R.L.,
amplasată pe Str. Trei Fântâni din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, la solicitarea și pe
cheltuiala beneficiarului S.C. DEL GAZ GRID S.A., în baza cererii formulate de Talmaciu Bogdan
Ilie”, referatul compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 742 din 21.01.2020, al doamnei
Calistru Antonela-Nicoleta, cu privire la aprobarea realizării lucrării:”Extinderea de rețea de
alimentare cu energie electrică a spațiului comercial și a sediului administrativ, proprietar fiind S.C.
GREENTECH INSTALL S.R.L., amplasată pe Str. Trei Fântâni din Sat Vlădiceni, Comuna
Tomești, Județul Iași, la solicitarea și pe cheltuiala beneficiarului S.C. DEL GAZ GRID S.A., în
baza cererii formulate de Talmaciu Bogdan Ilie”, proiectul de hotărâre cu nr. 743 din 21.01.2020,
întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea realizării
lucrării:”Extinderea de rețea de alimentare cu energie electrică a spațiului comercial și a sediului
administrativ, proprietar fiind S.C. GREENTECH INSTALL S.R.L., amplasată pe Str. Trei Fântâni
din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, la solicitarea și pe cheltuiala beneficiarului S.C.
DEL GAZ GRID S.A., în baza cererii formulate de Talmaciu Bogdan Ilie”, precum și avizele
favorabile înregistrate sub numărul 1202 din 30.01.2020 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.
Domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat apoi necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 743 din 21.01.2020, cu privire la
aprobarea realizării lucrării:”Extinderea de rețea de alimentare cu energie electrică a spațiului
comercial și a sediului administrativ, proprietar fiind S.C. GREENTECH INSTALL S.R.L.,
amplasată pe Str. Trei Fântâni din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, la solicitarea și pe
cheltuiala beneficiarului S.C. DEL GAZ GRID S.A., în baza cererii formulate de Talmaciu Bogdan
Ilie”.
Proiectul de hotărâre nr. 743 din 21.01.2020 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. 15 din 30.01.2020
cu privire la aprobarea realizării lucrării:”Extinderea de rețea de alimentare cu energie electrică a
spațiului comercial și a sediului administrativ, proprietar fiind S.C. GREENTECH INSTALL
S.R.L., amplasată pe Str. Trei Fântâni din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, la
solicitarea și pe cheltuiala beneficiarului S.C. DEL GAZ GRID S.A., în baza cererii formulate de
Talmaciu Bogdan Ilie”.
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Subpct.3.16. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 898 din 23.01.2020, cu privire la
”încadrarea zonei de siguranță și de protecție a drumurilor comunale Str. Sf. Nicolae, Str Boca
Toader, Str. Codrului, Str. Dealul Cucului, Str. Zorilor, Str. Crucii, Str. Narciselor, Str. Brăduțului,
Str. Crizantemelor, Str. Nucilor, Str. Pinilor, Str. Salcâmului, Str. Chicerea 2, Str. Releu 3 și Str.
Cireșului, din satele comunei Tomești, ce fac obiectul proiectului de investiții ”LUCRĂRI DE
REABILITARE A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL U.A.T. COMUNA TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI, PROIECT NR. 17/2019”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul primar Ștefan Timofte, prezintă consilierilor: referatul
compartimentului de specialitate cu nr. 897 din 23.01.2020, al domnului jr.Asofiei Doinel,
administrator public la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași, prin care solicită adoptarea unei hotărâri
a Consiliului Local Tomești cu privire la:”încadrarea zonei de siguranță și de protecție a
drumurilor comunale Str. Sf. Nicolae, Str Boca Toader, Str. Codrului, Str. Dealul Cucului, Str.
Zorilor, Str. Crucii, Str. Narciselor, Str. Brăduțului, Str. Crizantemelor, Str. Nucilor, Str. Pinilor,
Str. Salcâmului, Str. Chicerea 2, Str. Releu 3 și Str. Cireșului, din satele comunei Tomești, ce fac
obiectul proiectului de investiții ”LUCRĂRI DE REABILITARE A DRUMURILOR DE PE
TERITORIUL U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PROIECT NR. 17/2019”, raport
întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, proiectul de hotărâre cu nr. 898 din 23.01.2020, întocmit de Primarul Comunei
Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru:”încadrarea zonei de siguranță și de protecție a drumurilor
comunale Str. Sf. Nicolae, Str Boca Toader, Str. Codrului, Str. Dealul Cucului, Str. Zorilor, Str.
Crucii, Str. Narciselor, Str. Brăduțului, Str. Crizantemelor, Str. Nucilor, Str. Pinilor, Str.
Salcâmului, Str. Chicerea 2, Str. Releu 3 și Str. Cireșului, din satele comunei Tomești, ce fac
obiectul proiectului de investiții ”LUCRĂRI DE REABILITARE A DRUMURILOR DE PE
TERITORIUL U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PROIECT NR. 17/2019”, proiect
întocmit de către Primarul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, în temeiul
dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și
avizele favorabile înregistrate sub numărul 1203 din 30.01.2020 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.
Domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat apoi necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 898 din 23.01.2020,
pentru:”încadrarea zonei de siguranță și de protecție a drumurilor comunale Str. Sf. Nicolae, Str
Boca Toader, Str. Codrului, Str. Dealul Cucului, Str. Zorilor, Str. Crucii, Str. Narciselor, Str.
Brăduțului, Str. Crizantemelor, Str. Nucilor, Str. Pinilor, Str. Salcâmului, Str. Chicerea 2, Str. Releu
3 și Str. Cireșului, din satele comunei Tomești, ce fac obiectul proiectului de investiții ”LUCRĂRI
DE REABILITARE A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL U.A.T. COMUNA TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI, PROIECT NR. 17/2019”.
Proiectul de hotărâre nr. 898 din 23.01.2020 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. 16 din 30.01.2020
pentru:”încadrarea zonei de siguranță și de protecție a drumurilor comunale Str. Sf. Nicolae, Str
Boca Toader, Str. Codrului, Str. Dealul Cucului, Str. Zorilor, Str. Crucii, Str. Narciselor, Str.
Brăduțului, Str. Crizantemelor, Str. Nucilor, Str. Pinilor, Str. Salcâmului, Str. Chicerea 2, Str.
Releu 3 și Str. Cireșului, din satele comunei Tomești, ce fac obiectul proiectului de investiții
”LUCRĂRI DE REABILITARE A DRUMURILOR DE PE TERITORIUL U.A.T. COMUNA
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PROIECT NR. 17/2019”.
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Subpct.3.17. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 900 din 23.01.2020, cu privire
la:“propunerea de acordare a calificativului performanțelor profesionale individuale pe anul 2019,
pentru domnul Mancaș Gabriel, secretarul Comunei Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct se prezintă consilierilor: nota de fundamentare înregistrată sub numărul 899
din 23.01.2020 a secretarului comunei Tomești, jr. Mancaş Gabriel, prin care solicită Consiliului Local
aprobarea adoptării unei hotărâri cu caracter de propunere cu privind evaluarea secretarului comunei pe
anul 2019, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 900 din 23.01.2020 cu
privire la aprobarea propunerii privind evaluarea secretarului comunei Tomești pe anul 2019, proiect
întocmit de către Primarul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, în temeiul
dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și
avizele favorabile înregistrate sub numărul 1204 din 30.01.2020 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.
Pentru activitatea desfășurată de secretar pe anul 2019, consilierii locali prezenți au propus
calificativul: foarte bine
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 900 din 23.01.2020, cu privire
la:“propunerea de acordare a calificativului performanțelor profesionale individuale pe anul 2019,
pentru domnul Mancaș Gabriel, secretarul Comunei Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 900 din 23.01.2020 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. 17 din
30.01.2020 cu privire la:“propunerea de acordare a calificativului performanțelor profesionale
individuale pe anul 2019, pentru domnul Mancaș Gabriel, secretarul Comunei Tomești, Județul
Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Subpct.3.18. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 925 din 23.01.2020, cu privire la:“acordul
prealabil al Consiliului Local Tomești pentru acces carosabil din Strada Nucilor Km. 0+068
dreapta către terenul amplasat limitrof străzii, teren identificat cu nr. cad. 2028 înscris în C.F. cu
nr. 62430, a Comunei Tomești, Județul Iași, pe care va fi amplasat obiectivul de investiții
”CONSTRUIRE SEDIU SECTOR POLIȚIE DE FRONTIERĂ TOMEȘTI”, Beneficiar M.A.I.INSPECTORATUL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul primar Ștefan Timofte, prezintă consilierilor: cererea formulată de
S.C. Det Axis Proiect S.R.L. Iași, prin care solicită acordul prealabil pentru acces carosabil din Strada
Nucilor Km. 0+068 dreapta către terenul amplasat limitrof străzii, teren identificat cu nr. cad. 2028
înscris în C.F. cu nr. 62430, a Comunei Tomești, Județul Iași, pe care va fi amplasat obiectivul de
investiții ”CONSTRUIRE SEDIU SECTOR POLIȚIE DE FRONTIERĂ TOMEȘTI”, Beneficiar
M.A.I.-INSPECTORATUL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ”, referatul compartimentului de specialitate
cu nr. 901 din 23.01.2020, al doamnei Marin Carmela, inspector cl. I, gr. superior, cu atribuții de
cadastru și fond funciar din cadrul Primăriei comunei Tomești, cu privire la acordul prealabil al
Consiliului Local Tomești pentru acces carosabil din Strada Nucilor Km. 0+068 dreapta către
terenul amplasat limitrof străzii, teren identificat cu nr. cad. 2028 înscris în C.F. cu nr. 62430, a
Comunei Tomești, Județul Iași, pe care va fi amplasat obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE
SEDIU SECTOR POLIȚIE DE FRONTIERĂ TOMEȘTI”, Beneficiar M.A.I.-INSPECTORATUL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ”, proiectul de hotărâre cu nr. 925 din 23.01.2020, întocmit de Primarul
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Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ștefan, privind ” acordul prealabil al Consiliului Local Tomești
pentru acces carosabil din Strada Nucilor Km. 0+068 dreapta către terenul amplasat limitrof străzii,
teren identificat cu nr. cad. 2028 înscris în C.F. cu nr. 62430, a Comunei Tomești, Județul Iași, pe
care va fi amplasat obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE SEDIU SECTOR POLIȚIE DE
FRONTIERĂ TOMEȘTI”, Beneficiar M.A.I.-INSPECTORATUL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ”,
precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 1205 din 30.01.2020 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.
Domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat apoi necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 925 din 23.01.2020, privind ”acordul
prealabil al Consiliului Local Tomești pentru acces carosabil din Strada Nucilor Km. 0+068 dreapta
către terenul amplasat limitrof străzii, teren identificat cu nr. cad. 2028 înscris în C.F. cu nr. 62430,
a Comunei Tomești, Județul Iași, pe care va fi amplasat obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE
SEDIU SECTOR POLIȚIE DE FRONTIERĂ TOMEȘTI”, Beneficiar M.A.I.-INSPECTORATUL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ”.
Proiectul de hotărâre nr. 925 din 23.01.2020 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. 18 din 30.01.2020
privind ”acordul prealabil al Consiliului Local Tomești pentru acces carosabil din Strada Nucilor
Km. 0+068 dreapta către terenul amplasat limitrof străzii, teren identificat cu nr. cad. 2028
înscris în C.F. cu nr. 62430, a Comunei Tomești, Județul Iași, pe care va fi amplasat obiectivul de
investiții ”CONSTRUIRE SEDIU SECTOR POLIȚIE DE FRONTIERĂ TOMEȘTI”, Beneficiar
M.A.I.-INSPECTORATUL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ”.
Subpct.3.19. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 927 din 23.01.2020, cu privire
la:“acordarea din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în folosință gratuită și pe
termen limitat pentru utilitate publică, către S.C. APA VITAL S.A. Iași, a două terenuri, unul în
suprafață de 21 m.p., pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 1 și al doilea în
suprafață de 20 m.p. pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 3, pentru obiectivul de
investiții”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA TOMEȘTI – ZONA DEALUL
DOAMNEI, Județul Iași, conform documentațiilor anexate”,inițiator proiect de hotărâre Primar
Comuna Tomești, prof. Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul primar Ștefan Timofte, prezintă consilierilor: adresa S.C. APA
VITAL S.A. IAȘI, prin care solicită acordarea din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în
folosință gratuită și pe termen limitat pentru utilitate publică, către S.C. APA VITAL S.A. Iași, a două
terenuri, unul în suprafață de 21 m.p., pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 1 și al
doilea în suprafață de 20 m.p. pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 3, pentru
obiectivul de investiții”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA TOMEȘTI – ZONA
DEALUL DOAMNEI, Județul Iași”, referatul compartimentului de specialitate(urbanism), înregistrat
sub numărul 926 din 23.01.2020, al doamnei ing. Calistru Antonela-Nicoleta, pentru
aprobarea:”acordării din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în folosință gratuită și pe
termen limitat pentru utilitate publică , către S.C. APA VITAL S.A. Iași, a două terenuri, unul în
suprafață de 21 m.p., pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 1 și al doilea în
suprafață de 20 m.p. pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 3, pentru obiectivul de
investiții”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA TOMEȘTI – ZONA Dealul Doamnei,
Iași, conform documentațiilor anexate”, proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 927 din 23.01.2020 cu
privire la aprobarea:”acordării din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în folosință
gratuită și pe termen limitat pentru utilitate publică, către S.C. APA VITAL S.A. Iași, a două
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terenuri, unul în suprafață de 21 m.p., pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 1 și al
doilea în suprafață de 20 m.p. pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 3, pentru
obiectivul de investiții”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA TOMEȘTI – ZONA
DEALUL DOAMNEI, Județul Iași, conform documentațiilor anexate”, proiect de hotărâre întocmit
de către Primarul Comunei Tomești, judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, precum și avizele favorabile
înregistrate sub numărul 1224 din 30.01.2020 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.
Domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat apoi necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 927 din 23.01.2020, pentru
aprobarea:”acordării din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în folosință gratuită și pe
termen limitat pentru utilitate publică , către S.C. APA VITAL S.A. Iași, a două terenuri, unul în
suprafață de 21 m.p., pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 1 și al doilea în
suprafață de 20 m.p. pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 3, pentru obiectivul de
investiții”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA TOMEȘTI – ZONA Dealul Doamnei,
Iași, conform documentațiilor anexate”.
Proiectul de hotărâre nr. 927 din 23.01.2020 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. 19 din 30.01.2020
pentru aprobarea:”acordării din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în folosință
gratuită și pe termen limitat pentru utilitate publică , către S.C. APA VITAL S.A. Iași, a două
terenuri, unul în suprafață de 21 m.p., pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 1
și al doilea în suprafață de 20 m.p. pentru amplasarea Stației de pompare ape uzate SPAU 3,
pentru obiectivul de investiții”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA TOMEȘTI –
ZONA Dealul Doamnei, Iași, conform documentațiilor anexate”.
Pct. 4. Diverse.
Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. – răspund primar,
viceprimar, consilieri, secretar, personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Domnul primar dorește să mulțumească consilierilor pentru tot sprijinul acordat în anul 2019
pentru participarea la ședințele Consiliului Local și pentru aprobarea proiectelor de dezvoltare ale
comunei Tomești, urând totdată consilierilor un an nou 2020, plin de realizări pe toate planurile.
Alte discuții nu au mai fost la punctul 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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