U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 2910 din 27.02.2020.

PROCES - VERBAL

încheiată astăzi 27.02.2020 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. 2592 din 21.02.2020, invitației cu nr. 2593 din
21.02.2020 adresată consilierilor locali și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 49 din
21.02.2020.
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. 2594 din 21.02.2020, a înștiințării cu nr. 2595 din
21.02.2020, pentru cetățeni, 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 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 - învoit
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.
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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Secretar general U.A.T.,
Mancaş Gabriel

Secretarul Comunei Tomeşti constată că şedinţa ordinară din 27.02.2020, 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 27.02.2020.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2547 din 21.02.2020, cu privire la aprobarea:“organizării
rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, care va funcționa în
anul școlar 2020-2021 pe raza Comunei Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1029 din 27.01.2020, referitor la:”modificarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.
48/2009, prin Actul Adițional nr. 34”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
3.3.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1029 din 27.01.2020, referitor la:”modificarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.
48/2009, prin Actul Adițional nr. 35”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
3.4.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2549 din 21.02.2020, cu privire la: ”acordarea de mandat
special în vederea exprimării votului AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și
actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal IașiARSACIS, urmare aderării Municipiului Roman, Jud. Neamț, la asociația ARSACIS”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2552 din 21.02.2020, cu privire la aprobarea: „Planului
Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind ”CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, HALĂ DEPOZITARE,
SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE
REȚELE”, în sat Tomești, comuna Tomești, Nr. cadastral 65470, Carte funciară 65470 UAT
Comuna Tomești, Proiect nr. 4/2019 întocmit de S.C. ”D.T.C. ARHITECT S INVEST” S.R.L.,
beneficiar fiind Sale Mihaela”, inițiator proiect de hotărâre Primar Comuna Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2554 din 21.02.2020, cu privire la aprobarea:“trecerii a
două terenuri (un teren în suprafață de 84,70 m.p. și al doilea în suprafață de 85,80 m.p.), situate
în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, conform schițelor
anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei
Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării, pentru derulare activități comerciale”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.7.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2556 din 21.02.2020, cu privire la punerea la dispoziția”
PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ
UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020”, a 5(cinci) terenuri din domeniul public
al Comunei Tomești, Județul Iași, identificate conform Planurilor de situație anexate, în folosință
gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea construirii a 5(cinci) stații de
pompare apă uzată pe raza comunei, din cadrul proiectului POIM”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2559 din 21.02.2020,cu privire la aprobarea:“ modificării
în sensul rectificării poziției 322 - cod clasificare 1.3.7.1. Drum exploatare, din Anexa la H.C.L.
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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Secretar general U.A.T.,
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Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.9.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2561 din 21.02.2020, cu privire la aprobarea: ”contului de
execuție al bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2019”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.10.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2563 din 21.02.2020, cu privire la aprobarea:“alocării
sumei de 30.000 lei din bugetul Comunei Tomești, pentru susținerea activităților competiționale din
anul 2020, organizate la Clubului Sportiv Tomești-Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.11.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2567 din 21.02.2020, cu privire la aprobarea:“
modificării în sensul completării Anexei nr. 4 la H.C.L. Tomești nr. 173/2019 privind impozitele și
taxele locale pe anul 2020, cu următorul punct denumit: Taxă privind realizarea/accesul pe
proprietatea publică sau privată a Comunei Tomești în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau
mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură nesesare susținerii
acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind
construirea de rețele de comunicații electronice, conform prevederilor Legii nr. 159/2016(art. 6 alin.
4)., după cum urmează: taxa de 1,5 lei/an pentru rețele subterane; taxa de 2 lei/m.l./an pentru rețele
supraterane; taxa de 5 lei/fiecare stâlp/lună pentru fiecare circuit amplasat pe stâlpii proprietate
publică sau privată a U.A.T Tomești; taxa de 15 lei/m.p./an în cazul terenului ocupat de elemente de
infrastructură”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.12.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2568 din 21.02.2020, cu privire la aprobarea: ”Planurilor
anuale 2020 pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării
situațiilor de urgență pentru îndeplinirea celor 18 funcții de sprijin din Comuna Tomești, Județul
Iași ”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.13.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2574 din 21.02.2020, pentru aprobarea“modificării
H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu
modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.14.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2576 din 21.02.2020, pentru aprobarea“achiziționării
unui container pentru depozit la Sala Sporturilor Tomești”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
4. Diverse. Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. – răspund
primar, viceprimar, consilieri, secretar general, personal din aparatul de specialitate al primarului.
Se trece la pct. 1.
Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 27.02.2020.
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.
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 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 .
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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Mancaş Gabriel

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. 2547 din 21.02.2020, cu privire la
aprobarea:“organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular,
care va funcționa în anul școlar 2020-2021 pe raza Comunei Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință prezintă consilierilor: adresa cu nr. 11063 din
16.12.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Iași, înregistrată la sediul Primăriei Comunei Tomești sub
nr. 16918 din 23.12.2019, prin care se aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de
stat și particular, care va funcționa în anul școlar 2020-2021 pe raza Comunei Tomești, Județul Iași,
avizul conform al Inspectoratului Județean Iași, pentru organizarea rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar de stat și particular, care va funcționa în anul școlar 2019-2020 pe raza
Comunei Tomești, Județul Iași, proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2547 din 21.02.2020, întocmit în
acest sens de Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, cu privire la aprobarea organizării
rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular, care va funcționa în anul școlar 2020-2021
pe raza Comunei Tomești, Județul Iași; referatului compartimentului de specialitate cu nr. 2548 din
21.02.2020, al secretarului Comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus, precum și avizele
favorabile înregistrate sub numărul 2858 din 27.02.2020 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local 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.
Domnul primar informează consilierii că organizarea unităților de învățământ din Comuna
Tomești este la fel ca în anul școlar 2019-2020.
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. 2547 din 21.02.2020.
Proiectul de hotărâre nr. 2547 din 21.02.2020 privind aprobarea ”organizării rețelei școlare a
unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, care va funcționa în anul școlar 20202021 pe raza Comunei Tomești, Județul Iași”, 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. 25 din 27.02.2020
privind aprobarea ”organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și
particular, care va funcționa în anul școlar 2020-2021 pe raza Comunei Tomești, Județul Iași”.
Subpct. 3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1029 din 27.01.2020, referitor
la:”modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 34”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință prezintă consilierilor: adresa Asociaţiei
Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi-ARSACIS cu nr. 1439/20.01.2020, înregistrată la sediul
Primăriei Comunei Tomești, Nota de Fundamentare ARSACIS cu nr. 1389 din 13.01.2020, Proiectul
de hotărâre cu nr. 1029 din 27.01.2020 întocmit de Primarul Comunei Tomești, Județul Iași, domnul
Timofte Ștefan, referitor la: ”modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 34”, referatul cu nr. 1176 din
29.01.2020 al secretarului comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus, anunţul
înregistrat sub nr. 1273 din 30.01.202 afișat la sediul autorităţii locale, prin care s-a făcut publică
intenţia ca în data de 27.02.2020 să se adopte un act administrativ cu caracter normativ, anunţ făcut în
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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temeiul art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 2859 din 27.02.2020 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.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 1273 din 30.01.2020, 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.
În final domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, 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. 1029 din 21.02.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, referitor la:“modificarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.
48/2009, prin Actul Adițional nr. 34”.
Proiectul de hotărâre nr. 1029 din 21.02.2020, 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. 26 din
27.02.2020 cu privire la:”modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 34”.
Subpct. 3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1029 din 27.01.2020, referitor
la:”modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 35”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință prezintă consilierilor: adresa Asociaţiei
Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi-ARSACIS cu nr. 1466/23.01.2020, înregistrată la sediul
Primăriei Comunei Tomești, Raportul ARSACIS nr. 1465/23.01.2020 cu privire la solicitarea S.C.
APAVITAL S.A. de modificare a art. 36 Tarifele pct. 3) din Dispozițiile Generale ale Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul
Adițional 35, Memoriul S.C. APAVITAL S.A. nr. 64368/23.12.2019 privind solicitarea de modificarea
a art. 36 Tarifele pct. 3) din Dispozițiile Generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, precum și Completarea Meoriului cu nr.
64368/23.12.2019, Proiectul de hotărâre cu nr. 1029 din 27.01.2020 întocmit de Primarul Comunei
Tomești, Județul Iași, domnul Timofte Ștefan, referitor la: ”modificarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.
35”, Referatul cu nr. 1176 din 29.01.2020 al secretarului comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre
de mai sus, anunţul înregistrat sub nr. 1273 din 30.01.202 afișat la sediul autorităţii locale, prin care s-a
făcut publică intenţia ca în data de 27.02.2020 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 2860 din 27.02.2020 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.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 1273 din 30.01.2020, 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.
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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În final domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, 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. 1029 din 27.01.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, referitor la: ”modificarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.
48/2009, prin Actul Adițional nr. 35”.
Proiectul de hotărâre nr. 8102 din 27.01.2020 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. 27 din 27.02.2020
cu privire la:”modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 35”.
Subpct. 3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2549 din 21.02.2020, cu privire la:
”acordarea de mandat special în vederea exprimării votului AGA ARSACIS referitor la completarea,
modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă
Canal Iași-ARSACIS, urmare aderării Municipiului Roman, Jud. Neamț, la asociația ARSACIS”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul viceprimar, în calitate de președinte de ședință, prezintă consilierilor:
adresa ARSACIS Iași cu nr. 149 din 20.02.2020 și Nota de fundamentare ARSACIS cu nr.
147/20.02.2020, înregistrate la sediul Primăriei Comunei Tomești sub nr. 2507 din 21.02.2020, prin
care ne solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la: acordarea de mandat special în vederea
exprimării votului AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului
Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, urmare
aderării Municipiului Roman, Jud. Neamț, la asociația ARSACIS, Hotărârea de Consiliul Local a
UAT Municipiul Roman, Județul Neamț, cu nr. 32 din 13.02.2020 privind aderarea Municipiului
Roman la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, proiectul de hotărâre cu nr.
2549 din 21.02.2020 întocmit în acest sens de primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, cu
privire la:“acordarea de mandat special în vederea exprimării votului AGA ARSACIS referitor la
completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, urmare aderării Municipiului Roman, Jud. Neamț, la
asociația ARSACIS”, în conformitate cu legislația în vigoare, referatul cu nr. 2550 din 21.02.2020,
întocmit de secretarul Comunei Tomești, domnul Mancaș Gabriel, pentru proiectul de hotărâre de mai
sus, precum și avizele favorabile, înregistrate sub numărul 2861 din 27.02.2020, 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 2549 din 21.02.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, cu privire la:”acordarea de mandat
special în vederea exprimării votului AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și
actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal IașiARSACIS, urmare aderării Municipiului Roman, Jud. Neamț, la asociația ARSACIS”.
Proiectul de hotărâre nr. 2549 din 21.02.2020 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. 28 din 27.02.2020
cu privire la:“acordarea de mandat special în vederea exprimării votului AGA ARSACIS
referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, urmare aderării Municipiului Roman, Jud.
Neamț, la asociația ARSACIS”.
Subpct. 3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2552 din 21.02.2020, cu privire la
aprobarea: „Planului Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind ”CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO,
HALĂ DEPOZITARE, SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI
BRANȘAMENTE REȚELE”, în sat Tomești, comuna Tomești, Nr. cadastral 65470, Carte funciară
65470 UAT Comuna Tomești, Proiect nr. 4/2019 întocmit de S.C. ”D.T.C. ARHITECT S INVEST”
S.R.L., beneficiar fiind Sale Mihaela”, inițiator proiect de hotărâre Primar Comuna Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul viceprimar, în calitate de președinte de ședință, prezintă consilierilor:
cererea formulată de Sale Mihaela, înregistrată la sediul Primăriei Tomești sub nr. 1708 din 07.02.2020,
prin care se solicită aprobarea „Planului Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind ”CONSTRUIRE
SPĂLĂTORIE AUTO, HALĂ DEPOZITARE, SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI,
ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE REȚELE”, în sat Tomești, comuna Tomești, Nr.
cadastral 65470, Carte funciară 65470 UAT Comuna Tomești, Proiect nr. 4/2019 întocmit de S.C.
”D.T.C. ARHITECT S INVEST” S.R.L., beneficiar fiind Sale Mihaela”, avizul favorabil cu nr.
29690/634U/27.01.2020 al Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Iași, avizul cu nr.
2551 din 21.02.2020, 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 privind ”CONSTRUIRE
SPĂLĂTORIE AUTO, HALĂ DEPOZITARE, SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI,
ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE REȚELE”, în sat Tomești, comuna Tomești, Nr.
cadastral 65470, Carte funciară 65470 UAT Comuna Tomești, Proiect nr. 4/2019 întocmit de S.C.
”D.T.C. ARHITECT S INVEST” S.R.L., beneficiar fiind Sale Mihaela”, Raportul de informare și
consultare a publicului, afișat la sediul Primăriei comunei Tomești în perioada mai-iunie 2019, privind
documentația „Planului Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind ”CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO,
HALĂ DEPOZITARE, SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI
BRANȘAMENTE REȚELE”, în sat Tomești, comuna Tomești, Nr. cadastral 65470, Carte funciară
65470 UAT Comuna Tomești, Proiect nr. 4/2019 întocmit de S.C. ”D.T.C. ARHITECT S INVEST”
S.R.L., beneficiar fiind Sale Mihaela”,proiectul de hotărâre cu nr. 2552 din 21.02.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Ștefan Timofte, pentru aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal
PUZ+RLU privind ”CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, HALĂ DEPOZITARE, SPAȚII
ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE REȚELE”, în
sat Tomești, comuna Tomești, Nr. cadastral 65470, Carte funciară 65470 UAT Comuna Tomești,
Proiect nr. 4/2019 întocmit de S.C. ”D.T.C. ARHITECT S INVEST” S.R.L., beneficiar fiind Sale
Mihaela”, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate cu nr. 2862 din 27.02.2020, 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. 2552 din 21.02.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan cu privire la aprobarea:”Planului
Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind” CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, HALĂ
DEPOZITARE, SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI
BRANȘAMENTE REȚELE”, în sat Tomești, comuna Tomești, Nr. cadastral 65470, Carte
funciară 65470 UAT Comuna Tomești, Proiect nr. 4/2019 întocmit de S.C. ”D.T.C. ARHITECT S
INVEST” S.R.L., beneficiar fiind Sale Mihaela”.
Proiectul de hotărâre nr. 2552 din 21.02.2020, 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. 29 din
27.02.2020 cu privire la aprobarea:”Planului Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind”
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, HALĂ DEPOZITARE, SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI
BIROURI, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE REȚELE”, în sat Tomești, comuna
Tomești, Nr. cadastral 65470, Carte funciară 65470 UAT Comuna Tomești, Proiect nr. 4/2019
întocmit de S.C. ”D.T.C. ARHITECT S INVEST” S.R.L., beneficiar fiind Sale Mihaela”.
Subpct. 3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2554 din 21.02.2020, cu privire la
aprobarea:“trecerii a două terenuri (un teren în suprafață de 84,70 m.p. și al doilea în suprafață de
85,80 m.p.), situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204,
conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul
privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării, pentru derulare activități comerciale”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul viceprimar, în calitate de președinte de ședință, prezintă consilierilor:
cererea înregistrată sub nr. 1096 din 28.01.2020, formulată de P
R
G
, prin care
solicită cumpărarea unui teren în suprafață de 84,70 m.p., indentificat cadastral în Sat Tomești(Cartier
Tomești), Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, pentru desfășurarea de activități comerciale,
cererea înregistrată sub nr. 1136 din 29.01.2020, formulată de O
M
, prin care solicită
cumpărarea unui teren în suprafață de 85,80 m.p., indentificat cadastral în Sat Tomești(Cartier
Tomești), Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, pentru desfășurarea de activități comerciale,
referatele compartimentului de specialitate(urbanism și amenajarea teritoriului), întocmite de doamna
ing. Calistru Antonela-Nicolata, înregistrate sub numărul 1096 din 28.01.2020 și 1136 din 29.01.2020,
pentru aprobarea:”trecerii a două terenuri (un teren în suprafață de 84,70 m.p. și al doilea în
suprafață de 85,80 m.p.), situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
Tarlaua 204, conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în
domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării, pentru derulare activități
comerciale”, rapoarte întocmite în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, nota de fundamentare cu nr. 2553 din 21.02.2020 a Primarului
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, prin care se solicită Consiliului Local Tomești
aprobarea:”trecerii a două terenuri (un teren în suprafață de 84,70 m.p. și al doilea în suprafață de
85,80 m.p.), situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204,
conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat
al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării, pentru derulare activități comerciale”,
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2554 din 21.02.2020 cu privire la aprobarea:”trecerii a două
terenuri (un teren în suprafață de 84,70 m.p. și al doilea în suprafață de 85,80 m.p.), situate în Sat
Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, conform schițelor anexate,
din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești,
Județul Iași, în vederea vânzării, pentru derulare activități comerciale”, 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 2863 din 27.02.2020, 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. 2554 din 21.02.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”trecerii a
două terenuri (un teren în suprafață de 84,70 m.p. și al doilea în suprafață de 85,80 m.p.), situate în
Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, conform schițelor
anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei
Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării, pentru derulare activități comerciale”.
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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Proiectul de hotărâre nr. 2554 din 21.02.2020, 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. 30 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea:”trecerii a două terenuri (un teren în suprafață de 84,70 m.p. și al doilea
în suprafață de 85,80 m.p.), situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași, Tarlaua 204, conform schițelor anexate, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul
Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării, pentru derulare
activități comerciale”.
Subpct. 3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2556 din 21.02.2020, cu privire la punerea
la dispoziția” PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ
ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020”, a 5(cinci) terenuri din
domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, identificate conform Planurilor de situație
anexate, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea construirii a
5(cinci) stații de pompare apă uzată pe raza comunei, din cadrul proiectului POIM”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul viceprimar, în calitate de președinte de ședință, prezintă consilierilor:
adresa S.C. APA VITAL S.A. IAȘI cu nr. 5974 din 04.02.2020, înregistrată la Primăria Comunei
Tomești sub nr. 1470 din 04.02.2020, prin care solicită punerea la dispoziția”PROIECTULUI
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL
IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020”, a 5(cinci) terenuri din domeniul public al Comunei Tomești,
Județul Iași, identificate conform Planurilor de situație anexate, pentru construirea a 5(cinci) stații
de pompare apă uzată pe raza comunei, din cadrul proiectului POIM”, referatul compartimentului de
specialitate, înregistrat sub numărul 2555 din 21.02.2020, al doamnei ing. Marin Carmela, pentru
punerea la dispoziția”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE
APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020”, a 5(cinci) terenuri din
domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, identificate conform Planurilor de situație
anexate, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea construirii a
5(cinci) stații de pompare apă uzată pe raza comunei, din cadrul proiectului POIM”, proiectul de
hotărâre înregistrat sub nr. 2556
din
21.02.2020 cu privire la aprobarea:”punerii la
dispoziția”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI
APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020”, a 5(cinci) terenuri din domeniul
public al Comunei Tomești, Județul Iași, identificate conform Planurilor de situație anexate, în
folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea construirii a 5(cinci) stații
de pompare apă uzată pe raza comunei, din cadrul proiectului POIM”, proiect de hotărâre întocmit de
către Primarul Comunei Tomești, judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, precum și avizele favorabile
înregistrate sub numărul 2864 din 27.02.2020 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.
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. 2556 din 21.02.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”punerii la
dispoziția”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI
APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020”, a 5(cinci) terenuri din domeniul
public al Comunei Tomești, Județul Iași, identificate conform Planurilor de situație anexate, în
folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate publică, în vederea construirii a 5(cinci) stații
de pompare apă uzată pe raza comunei, din cadrul proiectului POIM”.
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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Proiectul de hotărâre nr. 2556 din 21.02.2020, 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. 31 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea:”punerii la dispoziția”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE
A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 20142020”, a 5(cinci) terenuri din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, identificate
conform Planurilor de situație anexate, în folosință gratuită şi pe termen limitat, pentru utilitate
publică, în vederea construirii a 5(cinci) stații de pompare apă uzată pe raza comunei, din cadrul
proiectului POIM”.
Subpct. 3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2559 din 21.02.2020,cu privire la
aprobarea:“modificării în sensul rectificării poziției 322 - cod clasificare 1.3.7.1. Drum exploatare,
din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul
Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul viceprimar, în calitate de președinte de ședință, prezintă consilierilor:
nota de fundamentare cu 2557 din 21.02.2020, a primarului Comunei Tomești, Județul Iași, domnul
Timofte Ștefan, cu privire la aprobarea modificării în sensul rectificării poziției 322 - cod clasificare
1.3.7.1. Drum exploatare nr. 2818/1, din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public
al Comunei Tomești, Județul Iași, urmând a se citi corect poz. 322, conform referatului
compartimentului de specialitate cu nr. 2558 din 21.02.2020, întocmit de doamna Marin Carmela,
inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Tomești, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 2558 din 21.02.2020, al doamnei
Marin Carmela, inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Tomești, cu privire la aprobarea modificării în sensul rectificării poziției 322 - cod
clasificare 1.3.7.1. Drum exploatare, din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public
al Comunei Tomești, Județul Iași, urmând a se citi corect poz. 322: ”Drum de exploatare DE 2836/2,
situat în Sat Tomești, Comuna Tomești, Jud. Iași, Parcelele V2803/1(cuprinde și P. 2804), P. 2799/3,
F. 2849/1, V. 2847/5(cuprinde și P. 2848), DE 2850, V.2851/1, V. 2852/1(cuprinde și P.2853), DE
2854, V. 2855/1(cuprinde și P. 2856), în suprafață de 0,2434 ha., cu o lungime de 458 m.l., din
pământ și piatră, aflat în intravilanul extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Jud. Iași,
face legătura între DE 2818/1 la Nord și drumul DE 2691/1- Nr. Cad. 65283 la Sud – Est,
delimitează la Nord Ocolul Silvic Ciurea, Nr. Cad. 66522, C.L. Tomești, Nr. Cad. 61261, iar în partea
drumul
de Vest și Sud Nr. Cad. 2717, Nr. Cad. 1996, DE 2836/1, Fam.
A E , Nr. Cad.
având o lățime variabilă între 4,00 m. și 5,15 m.”, conform Planului de amplasament anexat, proiectul
de hotărâre cu nr. 2559 din 21.02.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul
Timofte Ştefan cu privire la aprobarea:”modificării în sensul rectificării poziției 322 - cod clasificare
1.3.7.1. Drum exploatare, din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
Comunei Tomești, Județul Iași, urmând a se citi corect poz. 322: ”Drum de exploatare DE 2836/2,
situat în Sat Tomești, Comuna Tomești, Jud. Iași, Parcelele V2803/1(cuprinde și P. 2804), P. 2799/3,
F. 2849/1, V. 2847/5(cuprinde și P. 2848), DE 2850, V.2851/1, V. 2852/1(cuprinde și P.2853), DE
2854, V. 2855/1(cuprinde și P. 2856), în suprafață de 0,2434 ha., cu o lungime de 458 m.l., din
pământ și piatră, aflat în intravilanul extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Jud. Iași,
face legătura între DE 2818/1 la Nord și drumul DE 2691/1- Nr. Cad. 65283 la Sud – Est,
delimitează la Nord Ocolul Silvic Ciurea, Nr. Cad. 66522, C.L. Tomești, Nr. Cad. 61261, iar în partea
de Vest și Sud Nr. Cad. 2717, Nr. Cad. 1996, DE 2836/1, Fam. A
E , Nr. Cad.
drumul
având o lățime variabilă între 4,00 m. și 5,15 m.”, conform Planului de amplasament anexat, precum și
avizele favorabile înregistrate sub numărul 2865 din 27.02.2020 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.
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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. 2559 din 21.02.2020 întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”modificării în sensul
rectificării poziției 322 - cod clasificare 1.3.7.1. Drum exploatare, din Anexa la H.C.L. Tomești nr.
75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași”.
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2559 din 21.02.2020, 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. 32 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea:”modificării în sensul rectificării poziției 322 - cod clasificare 1.3.7.1. Drum
exploatare, din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei
Tomești, Județul Iași”.
Subpct. 3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2561 din 21.02.2020, cu privire la
aprobarea: ”contului de execuție al bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2019”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul primar, Ștefan Timofte, prezintă consilierilor: referatul de specialitate
cu nr. 2560 din 21.02.2020, 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, prin care solicită aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Tomești, Județul Iași,
pe anul 2019, proiectul de hotărare cu nr. 2561 din 21.02.2020, întocmit în acest sens de Primarul
Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea “contului de execuție al bugetului
Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2019”, precum și avizele favorabile cu nr. 2866 din
27.02.2020 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de
hotărâre mai sus menționat.
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. 2561 din 21.02.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Ștefan Timofte, cu privire la aprobarea:“contului de execuție al
bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2019”.
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2561 din 21.02.2020, a fost aprobat cu 16 voturi
pentru, din 16 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. 33 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea:“contului de execuție al bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul
2019”.
Subpct. 3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2563 din 21.02.2020, cu privire la
aprobarea:“alocării sumei de 30.000 lei din bugetul Comunei Tomești, pentru susținerea activităților
competiționale din anul 2020, organizate la Clubului Sportiv Tomești-Iași”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, în calitatea de președinte de ședință,
prezintă consilierilor: nota de fundamentare cu nr. 2562 din 21.02.2020, a primarului comunei Tomești,
județul Iași, domnul Timofte Ștefan, prin care solicită alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul comunei
Tomești, în vederea susținerii activităților competiționale din anul 2020, organizate la Clubul Sportiv
Tomești-Iași, proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2563 din 21.02.2020 cu privire la
aprobarea:„alocării sumei de 30.000 lei din bugetul Comunei Tomești, în vederea susținerii
activităților competiționale din anul 2020, organizate la Clubul Sportiv Tomești-Iași”, proiect
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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, referatul de
specialitate înregistrat sub numărul 2564 din 21.02.2020 al doamnei Șerban Cleopatra Mihaela,
inspector cl. I, gr. principal cu atribuții de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei din
bugetul comunei Tomești, județul Iași, în vederea susținerii activităților competiționale din anul 2020,
organizate la Clubul Sportiv Tomești-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, precum și avizele favorabile
înregistrate sub nr. 2867 din 27.02.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomeşti, 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. 2563 din 21.02.2020 întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Ștefan Timofte, cu privire la aprobarea:”alocării sumei de 30.000
lei din bugetul Comunei Tomești, în vederea susținerii activităților competiționale din anul 2020,
organizate la Clubul Sportiv Tomești-Iași”.
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2563 din 21.02.2020, 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. 34 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea:”alocării sumei de 30.000 lei din bugetul Comunei Tomești, în vederea
susținerii activităților competiționale din anul 2020, organizate la Clubul Sportiv Tomești-Iași”.
Subpct. 3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2567 din 21.02.2020, cu privire la
aprobarea:“ modificării în sensul completării Anexei nr. 4 la H.C.L. Tomești nr. 173/2019 privind
impozitele și taxele locale pe anul 2020, cu următorul punct denumit: Taxă privind
realizarea/accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Tomești în vederea instalării,
întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de
infrastructură nesesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de
infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice,
conform prevederilor Legii nr. 159/2016(art. 6 alin. 4)., după cum urmează: taxa de 1,5 lei/an
pentru rețele subterane; taxa de 2 lei/m.l./an pentru rețele supraterane; taxa de 5 lei/fiecare
stâlp/lună pentru fiecare circuit amplasat pe stâlpii proprietate publică sau privată a U.A.T
Tomești; taxa de 15 lei/m.p./an în cazul terenului ocupat de elemente de infrastructură”.
La acest subpunct domnul primar Ștefan Timofte, prezintă consilierilor:nota de fundamentare
a primarului comunei Tomești cu nr. 2565 din 21.02.2020, prin care se solicită adoptarea unei
hotărâri cu privire la modificarea în sensul completării Anexei nr. 4 la H.C.L. Tomești nr. 173/2019
privind impozitele și taxele locale pe anul 2020, cu unele taxe privind realizarea/accesul pe
proprietatea publică sau privată a Comunei Tomești în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau
mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură nesesare susținerii
acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind
construirea de rețele de comunicații electronice, conform prevederilor Legii nr. 159/2016(art. 6 alin.
4)., referatul de specialitate cu nr. 2566 din 21.02.2020, al domnului Cristina Sorin, șef birou
impozite și taxe locale în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, pentru adoptarea
unei hotărâri în sensul completării Anexei nr. 4 la H.C.L. Tomești nr. 173/2019 privind impozitele și
taxele locale pe anul 2020, cu unele taxe privind realizarea/accesul pe proprietatea publică sau
privată a Comunei Tomești în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de
comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură nesesare susținerii acestora, modul de
utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de
comunicații electronice, conform prevederilor Legii nr. 159/2016(art. 6 alin. 4), după cum urmează:
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taxa de 1,5 lei/an pentru rețele subterane; taxa de 2 lei/m.l./an pentru rețele supraterane; taxa de 5
lei/fiecare stâlp/lună pentru fiecare circuit amplasat pe stâlpii proprietate publică sau privată a
U.A.T Tomești; taxa de 15 lei/m.p./an în cazul terenului ocupat de elemente de infrastructură,
proiectul de hotărare cu nr. 2567 din 21.02.2020, întocmit în acest sens de Primarul Comunei
Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea”modificării în sensul completării Anexei nr. 4
la H.C.L. Tomești nr. 173/2019 privind impozitele și taxele locale pe anul 2020, cu următorul
punct denumit: Taxă privind realizarea/accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei
Tomești în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații
electronice sau a elementelor de infrastructură nesesare susținerii acestora, modul de utilizare
partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de
comunicații electronice, conform prevederilor Legii nr. 159/2016(art. 6 alin. 4)., după cum
urmează: taxa de 1,5 lei/an pentru rețele subterane; taxa de 2 lei/m.l./an pentru rețele
supraterane; taxa de 5 lei/fiecare stâlp/lună pentru fiecare circuit amplasat pe stâlpii proprietate
publică sau privată a U.A.T Tomești; taxa de 15 lei/m.p./an în cazul terenului ocupat de elemente
de infrastructură”, precum și avizele favorabile cu nr. 2868 din 27.02.2020, ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat în final 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. 2567 din 21.02.2020, pentru
aprobarea”modificării în sensul completării Anexei nr. 4 la H.C.L. Tomești nr. 173/2019 privind
impozitele și taxele locale pe anul 2020, cu următorul punct denumit: Taxă privind
realizarea/accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Tomești în vederea instalării,
întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de
infrastructură nesesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de
infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice, conform
prevederilor Legii nr. 159/2016(art. 6 alin. 4)., după cum urmează: taxa de 1,5 lei/an pentru rețele
subterane; taxa de 2 lei/m.l./an pentru rețele supraterane; taxa de 5 lei/fiecare stâlp/lună pentru
fiecare circuit amplasat pe stâlpii proprietate publică sau privată a U.A.T Tomești; taxa de 15
lei/m.p./an în cazul terenului ocupat de elemente de infrastructură”.
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2567 din 21.02.2020, 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. 35 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea:”modificării în sensul completării Anexei nr. 4 la H.C.L. Tomești nr.
173/2019 privind impozitele și taxele locale pe anul 2020, cu următorul punct denumit: Taxă
privind realizarea/accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Tomești în vederea
instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor
de infrastructură nesesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de
infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice,
conform prevederilor Legii nr. 159/2016(art. 6 alin. 4)., după cum urmează: taxa de 1,5 lei/an
pentru rețele subterane; taxa de 2 lei/m.l./an pentru rețele supraterane; taxa de 5 lei/fiecare
stâlp/lună pentru fiecare circuit amplasat pe stâlpii proprietate publică sau privată a U.A.T
Tomești; taxa de 15 lei/m.p./an în cazul terenului ocupat de elemente de infrastructură”.
Subpct. 3.12. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2568 din 21.02.2020, cu privire la
aprobarea: ”Planurilor anuale 2020 pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare
necesare gestionării situațiilor de urgență pentru îndeplinirea celor 18 funcții de sprijin din Comuna
Tomești, Județul Iași ”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
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La acest subpunct domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, în calitatea de președinte de ședință,
prezintă consilierilor: proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 2568 din 21.02.2020, inițiat de Primarul
Comunei Tomești, Județul Iași, domnul Timofte Ștefan, cu privire la aprobarea :”planurilor anuale
2020 pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de
urgență pentru îndeplinirea celor 18 funcții de sprijin”, raportul compartimentului de resort cu nr.
2569 din 21.02.2020 întocmit de secretarul general al comunei Tomești, domnul Mancaș Gabriel,
pentru proiectul de hotărâre de mai sus, precum și avizele favorabile cu nr. 2869 din 27.02.2020 ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru priectul de hotărâre de mai sus.
Domnul primar Ștefan Timofte, a prezentat în final necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus, precizând că au fost alocate fonduri din buget în sumă de 22.000 lei.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 2568 din 21.02.2020, cu privire la
aprobarea:”planurilor anuale 2020 pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare
necesare gestionării situațiilor de urgență pentru îndeplinirea celor 18 funcții de sprijin”,
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2568 din 21.02.2020, 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. 36 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea:”planurilor anuale 2020 pentru asigurarea resurselor umane, materiale și
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru îndeplinirea celor 18 funcții de
sprijin”.
Subpct. 3.13. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2574 din 21.02.2020, pentru
aprobarea“modificării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești,
Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 607 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul primar Ștefan Timofte, prezintă consilierilor: nota de fundamentare
cu 2572 din 21.02.2020, a primarului Comunei Tomești, Județul Iași, domnul Timofte Ștefan, cu privire
la aprobarea modificării Anexei la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei
Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare în conformitate cu prevederile art. 607
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform
documentațiilor cadastrale anexate, referatele compartimentelor de specialitate cu nr. 2573 din
21.02.2020, 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 Anexei la H.C.L. Tomești nr.
75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările
ulterioare în conformitatea cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, conform documentațiilor cadastrale anexate, proiectul de
hotărâre cu nr. 2574 din 21.02.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul
Timofte Ştefan cu privire la aprobarea:”modificării Anexei la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind
domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, în
conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, conform documentațiilor cadastrale anexate”, precum și
avizele favorabile înregistrate sub numărul 2887 din 27.02.2020 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. 2574 din 21.02.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan cu privire la aprobarea:„modificării
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Anexei la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu
modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectul de hotărâre nr. 2574 din 21.02.2020 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. 37 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea:”modificării Anexei la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public
al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu
prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare”.
Subpct. 3.14. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2576 din 21.02.2020, pentru
aprobarea“achiziționării unui container pentru depozit la Sala Sporturilor Tomești”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, în calitatea de președinte de ședință,
prezintă consilierilor: referatul viceprimarului comunei Tomești cu nr. 2575 din 21.02.2020, prin care
solicită achiziția unui container pentru depozit la Sala Sporturilor Tomești, proiectul de hotărâre cu nr.
2576 din 21.02.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan cu
privire la aprobarea:”achiziționării unui container pentru depozit la Sala Sporturilor Tomești”,
referatul compartimentului de specialitate cu nr. 2577 din 21.02.2020, al doamnei Șerban CleopatraMihaela, inspector cu atribuții de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Tomești, cu privire la aprobarea:”achiziționării unui container pentru depozit la Sala
Sporturilor Tomești”, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 2909 din 27.02.2020 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. 2576 din 21.02.2020, cu privire la
aprobarea:”achiziționării unui container pentru depozit la Sala Sporturilor Tomești”.
Proiectul de hotărâre nr. 2576 din 21.02.2020 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. 38 din 27.02.2020
cu privire la aprobarea:”achiziționării unui container pentru depozit la Sala Sporturilor Tomești”.
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.
La pct. Diverse domnul Primar Ștefan Timofte, a informat membrii consiliului local cu privire la
stadiul unor lucrări, despre faptul că rețeaua de canalizare din zona Dealu Doamnei este în curs de
autorizare și că la data de 01.03.2020 vor începe lucrările pentru asfaltarea Drumului Județean TomeștiȚuțora.
Față de existența riscului de îmbolnăvire cu noul virus, domnul Primar a arătat faptul că s-au
luat măsuri de prevenție, dezinfecție, în toate școlile și grădinițele din comună, la sala de sport, inclusiv
la sediul primăriei.
Tototdată a vorbit despre necesitatea efectuării anuale a acestor operațiuni de dezinfecție, cu
firme serioase, inclusiv despre posibilitatea încheierii de către școlile de pe raza comunei a unor
contract de prestări servicii cu un cabinet medical, angajarea unui asistent medical, în măsura în care
aceastea și-ar permite. În caz contrar a propus sprijinirea de către primărie a acestui demers atât de
necesar pentru protecția sănătății elevilor.
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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De asemenea, domnul Primar a subliniat necesitatea operațiunilor de dezinfecție, deratizare și
dezinsecție în zona blocurilor, menținerea curățeniei în subsolurile blocurilor.
În același timp, față de existența în comună a unor persoane fără sprijin, vârstnici, bolnavi,
domnul Primar a învederat faptul că primăria intervine și acordă sprijin în astfel de cazuri.
Domnul consilier local Silvaș Vasile, a luat cuvântul și a citit o scrisoare primită de la un
cetățean al comunei în care acesta își arată nemulțumirea față de deversările de ape menejere în pârâul
care traversează comuna și evitarea de către cetățeni a racordării la rețeaua de canalizare, deși în zonă
există logistica pentru a se racorda.
Față de această situație, domnul Primar a subliniat faptul că de multe ori, în locurile în care
există rețea de canalizare, cetățenii aleg să nu se racordeze, iar în locurile în care nu există încă rețea de
canalizare, oamenii se declară extrem de nemulțumiți de acest lucru.
În final domnul Primar și-a manifestat nemulțumirea față de neimplicarea cetățenilor în ceea ce
privește colectarea selectivă a deșeurilor precum și pentru dezinteresul acestora față de concursul „Cea
mai frumoasă grădină din cartierul meu”, la care s-au înscris doar trei persoane, deși, primăria a pus la
dispoziție cu titlu gratuit toate cele necesare pentru amenajarea locului din fața blocului.
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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