U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 2376 din 19.02.2020.

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 19.02.2020 în cadrul şedinţei extraordinare 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
extraordinare din data de mai sus, prin aducerea la cunoştinţa consilierilor locali, în scris și prin
mijloace electronice, respectiv persoanelor interesate, despre data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei,
conform art. 134 alin. (2) și alin. (3) lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în baza
convocării cu nr. 2141 din 14.02.2020 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 41 din
14.02.2020.
S-a procedat şi la aducerea la cunoştinţa opiniei publice (prin afişare), respectiv a persoanelor
interesate (prin comunicare), despre şedinţa de astăzi afişându-se convocatorul şedinţei înregistrat sub
nr. 2141 din 14.02.2020, precum și a proiectului ordinii de zi, la avizierul primăriei, în conformitate cu
prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Secretarul Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi constată că la
şedinţa extraordinară a Consiliului Local, din data mai sus menţionată, participă 16 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 - învoit
Rotaru Vlad
Silvaș Vasile
Timofte Petru
Tololoi Petrică
Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă extraordinară la solicitarea Primarului
Comunei Tomeşti, domnul Prof. Ştefan Timofte, în baza Notei de fundamentare cu nr. 1908 din
12.02.2020 și a Dispoziției primarului cu nr. 41 din 14.02.2020, în vederea supunerii spre aprobare a
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două proiecte de hotărâri cu caracter urgent, pentru bunul mers al activității autorităților administrației
publice locale.
Domnul consilier local Rus Cristian - Mihail, a solicitat învoire pe motivul că nu poate lipsi de
la serviciu, menționând astfel că nu poate fi prezent la lucrările ședinței de astăzi.
Președintele de ședință, domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, supune la vot învoirea domnului
consilier local Rus Cristian-Mihail.
Cu 16 voturi pentru din 16 voturi valabil exprimate, a fost aprobată învoirea domnului consilier
local Rus Cristian – Mihail, la lucările ședinței de astăzi. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost
înregistrate abţineri.
Secretarul Comunei Tomeşti constată că şedinţa extraordinară din 19.02.2020, este legal
constituită pentru adoptare hotărâri cu majoritate absolută în conformitate cu prevederile art. 139 alin.
(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Lucrările şedinţei sunt publice.
Președintele de ședință, domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă ordinea de zi, ordine de zi
pe care o supune apoi aprobării Consiliului local.
Ordinea de zi are următorul cuprins:
1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței extraordinare din 19.02.2020.
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 672 din 21.01.2020, cu privire la aprobarea:
”bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, bugetul local și sursa 10, pe anul 2020”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1826 din 10.02.2020, cu privire la aprobarea:
”utilizării excedentului bugetar la finele anului 2019, în sumă de 139.260 lei, în anul 2020,
pentru obiective de investiții din 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, personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi:
1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței extraordinare din 19.02.2020.
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi pentru din 16 voturi valabil
exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
Se trece la Pct. 2. de pe ordinea de zi:
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Tomești.
Secretarul Comunei Tomeşti, după punerea în timp util la dispoziţia consilierilor a procesuluiverbal al 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 16 voturi pentru din 16 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 .
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
Subpct. 3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 672 din 21.01.2020, cu privire la
aprobarea: ”bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, bugetul local și sursa 10, pe anul 2020”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
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La acest subpunct domnul primar Ștefan Timofte, solicitând cuvântul, prezintă consilierilor:
referatul de specialitate înregistrat sub numărul 671 din 21.01.2020 al doamnei Șerban Cleopatra
Mihaela, inspector cl. I, gr. principal cu atribuții de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Tomești, prin care solicită Consiliului Local al Comunei Tomești aprobarea:
„bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, bugetul local și sursa 10, 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. 672 din 21.01.2020 cu privire la aprobarea :
„bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, bugetul local și sursa 10, pe anul 2020”, proiect întocmit
de către Primarul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, în temeiul dispoziţiilor art.
136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; procesul-verbal înregistrat sub
nr. 1225 din 30.01.2020 cu privire la afișarea proiectului de buget la sediul autorității locale a Comunei
Tomești, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 2319 din 19.02.2020 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, înformează consilierii prezenți că proiectul de buget a fost
întocmit pe baza Programului primarului pe anul 2020 cu alocarea cifrelor din buget pe următoarele
obiective de investiții, precum și pentru unele achiziții, după cum urmează: achiziționare mașină
basculantă de 7,5 tone, precum și achiziția unui utilaj tip IMOG. Apoi, alocare cifre pentru: Întocmire
studiu de fezabilitate pentru Casă de Cultură; Efectuare lucrări de amenajare la sediul primăriei(în jurul
și în curtea primăriei, parcare, garduri, amenajarea unor magazii precum și a unui teren de sport la
sediul primăriei etc.); achiziția a două terenuri pentru două cimitire în sat Tomești și la Biserica de la
Comtom; Achiziție soft contabilitate, program integrat casierie – contabilitate - rol agricol –rol fiscal;
Construire Dispensar în Sat Vlădiceni; Amenajare Parc în Sat Vlădiceni; Amenajare foișoare în Cartier
Tomești; Construire Parc recreere în Sat Goruni; Amenajare zonă Amfiteatru în aer liber, inclusiv Bust
”Regina Maria”; Continuare lucrări la Baza Sportivă din Sat Chicerea, prin CNI, dacă e posibil;
Finanțare pentru schimbarea suprafață de joc la terenul de fotbal din Sat Tomești; Reabilitare Centru de
Zi Tomești, fiind scoasă la licitație proiectarea; Reabilitare iluminat public în zona Comtom; Extindere
gaz Sat Tomești; Reabilitare alei în Cartier Tomești; Înființare 4 stații de autobuz pe raza comunei;
Extindere canalizare în Sat Goruni, pe Str. Bujorului; Trotuar Etapă VII, la DN28, de la PecoVinalcool, până la Service auto Benoni, apoi de la Magazin Ludmin, până în Cartier Tomești; Trotuar
Etapă VI la DN 28, la care mai avem de achitat; Pod în Sat Goruni, pentru studii; Reabilitare drumuri
comunale și studiile de coexistență depuse pe calamități I și II; Asfaltare drumuri, rămas un rest de
plată; Reabilitare două parcări din Cartier Tomești, dintre care una la Poștă; Asfaltare drumuri pe
măsura 7.2.; Cofinanțare de 8,3 mild. lei; Nocturnă la Stadion în Sat Tomești; Trotuar Etapa III pe
GAL, la DN 28, la care avem cofinanțare; Rezolvarea accesului la unele proprietăți, pentru trotuar, la
care intabulările sunt până în drumul public; Proiectare Dispensar în Sat Goruni; Studiu fezabilitate
pentru construire Creșă în zona Comtom; Proiectare trotuar în Sat Chicerea spre Comarna; Construire
W.C. public în Cartier Tomești șa Parcul ”Bucuria Copiilor”; Achiziție centrală termică pentru Școala
D.D. Pătrășcanu; Achiziționarea unui container la Sala Sporturilor Tomești, pentru depozitarea unor
materiale și înființarea în sală a unui spațiu pentru jocuri de șah; Achiziție sistem video pentru obiective
din domeniul public al comunei; Cofinanțările la canalizare și asfaltare drumuri, precum și alte lucrări.
Domnul primar prezentat în final 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. 672 din 07.02.2020 cu privire la
aprobarea „bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, bugetul local și sursa 10, pe anul 2020”.
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Proiectul de hotărâre nr. 672 din 07.02.2020 a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16 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
19.02.2020 cu privire la aprobarea:”bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, bugetul local și sursa
10, pe anul 2020”.
Subpct. 3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1826 din 10.02.2020, cu privire la
aprobarea:”utilizării excedentului bugetar la finele anului 2019, în sumă de 139.260 lei, în anul
2020, pentru obiective de investiții din Comuna Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul primar, Ștefan Timofte, solicitând cuvântul, prezintă consilierilor:
referatul de specialitate înregistrat sub numărul 1732 din 07.02.2020 al doamnei Șerban Cleopatra
Mihaela, inspector cl. I, gr. principal cu atribuții de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Tomești, prin care solicită Consiliului Local al Comunei Tomești aprobarea:
„utilizării excedentului bugetar la finele anului 2019, în sumă de 139.260 lei, în anul 2020, pentru
obiective de investiții din Comuna Tomești, Județul Iași”, 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. 1826 din 10.02.2020 cu privire la aprobarea:”utilizării excedentului bugetar la
finele anului 2019, în sumă de 139.260 lei, în anul 2020, pentru obiective de investiții din Comuna
Tomești, Județul Iași”, 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 cu nr. 2320 din 19.02.2020 ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul primar prezentat în final 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. 1826 din 10.02.2020 cu privire la
aprobarea „utilizării excedentului bugetar la finele anului 2019, în sumă de 139.260 lei, în anul
2020, pentru obiective de investiții din Comuna Tomești, Județul Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 1826 din 10.02.2020 a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16 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
19.02.2020 cu privire la aprobarea:”utilizării excedentului bugetar la finele anului 2019, în sumă de
139.260 lei, în anul 2020, pentru obiective de investiții din Comuna Tomești, Județul Iași”.
Pct.4. Diverse.
Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. – răspund primar,
viceprimar, consilieri, secretar general, personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Domnul consilier Beșleagă Gheorghe, informează pe domnul primar, că în Sat Vlădiceni sunt
firme care își construiesc gardurile până în drum, solicitând intervenția personalului angajat la urbanism
să verifice această situație în teren. Domnul primar îi răspunde că momentan nu are pe cine trimite de la
urbanism, persoana angajată fiind în concediu medical, urmând ca acest lucru să-l rezolve zilele
următoare, cu inspectorul de la urbanism și personalul de la Poliția Locală.
Nu au fost discuții 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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