U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 5403 din 30.04.2020.

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 30.04.2020 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 și invitației cu nr. 5125 din 24.04.2020 precum și a
Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 112 din 24.04.2020.
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 la avizierul primăriei, convocatorul şedinţei și înștiințarea pentru cetățeni cu nr. 5126 din
24.04.2020, precum și a proiectului ordinii de zi, în conformitate cu art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr.
57/2019.
Secretarul general al Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi
constată că la şedinţa ordinară a Consiliului Local, din data mai sus menţionată, participă 15 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 - învoit
Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă ordinară în baza graficului de şedinte
ordinare de pe trim. I – 2020.
Lucrările şedinţei sunt publice și desfășoară la sediul Primăriei din Sat Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași (Sala de ședințe a Consiliului Local Tomești). Din motive
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obiective(neachiziționarea până în prezent a aparaturii necesară desfășurării ședințelor prin mijloace de
comunicare la distanță, respectiv a instructajului aleșilor locali precum și a altor participanți la ședință
pentru desfășurarea ședințelor online), ședința urmează să se desfășoare, conform art. 138 din Codul
administrativ, însă cu respectarea strictă a unor condiții adecvate de prevenire a răspândirii COVID-19:
prin utilizarea unei săli încăpătoare, care să permită păstrarea unei distanțe de 1,5 m. între participanți,
dezinfecția prealabilă a spațiului în care are loc ședința, aerisirea corespunzătoare a acestuia, aleșii
locali și ceilalți participanți la ședință urmând să poarte măști de protecție și mănuși.
Domnii consilieri locali Rus Cristian-Mihail și Tololoi Petrică, au solicitat învoire pe motivul că
nu pot ajunge în timp util la lucrările ședinței de astăzi, fiind plecați din localitate în interes de serviciu.
Președintele de ședință, domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, supune la vot învoirea domnilor
consilieri locali Rus Cristian-Mihail și Tololoi Petrică.
Cu 15 voturi pentru din 15 voturi valabil exprimate, a fost aprobată învoirea domnilor consilieri
locali Rus Cristian-Mihail și Tololoi Petrică, la lucările ședinței de astăzi. Nici un vot nu a fost
împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa ordinară din 30.04.2020, 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.
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 30.04.2020.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4439 din 01.04.2020, cu privire
la:”actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, ARSACIS Iași, prin Actul Adițional nr.36”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5076 din 23.04.2020, cu privire la aprobarea:“valorii
investițiilor aferente UAT Comuna Tomești, Județul Iași și participării Consiliului Local al Comunei
Tomești la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Iași, în perioada 2014 – 2020”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5122 din 24.04.2020, cu privire la aprobarea:“
STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată în județul Iași., în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.4.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5098 din 24.04.2020, cu privire la aprobarea realizării
lucrării:”Alimentare cu energeie electrică locuință amplasată în Sat Chicerea, Strada Cireșului, Nr.
Cad. 65552, Comuna Tomești, Județul Iași”, în baza cererii formulate de S.C. General Tehnic S.R.L.
în numele S.C. DELGAZ GRID S.A., pe cheltuiala beneficiarilor S.C. DELGAZ GRID S.A. și Miron
Mihai”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.5.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5109 din 24.04.2020, cu privire la aprobarea realizării
lucrării:”Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Zona
Mihai Mihaela și Miron Mircea, Str. Crizantemelor nr. 26, pe cheltuiala beneficiarilor S.C.
DELGAZ GRID S.A. și a proprietarilor menționați”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5111 din 24.04.2020, cu privire la aprobarea realizării
lucrărilor:„Extindere conductă distribuție gaze naturale presiune redusă, branșamente și P.R.M.
pentru imobilele situate în Localitatea Chicerea, Str. Coasta Morii, Comuna Tomești, Județul Iași,
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beneficiari fiind Alexa Alexandru, Apetroaei Marcel, Chicet Daniela-Lucia, Lohan Ciprian, Zlate
Elena, Danu Mariana, Croitoru Camilia, Iftode Victor, din buget local și cotă parte a beneficiarilor
de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primar Comuna Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5113 din 24.04.2020, cu privire la aprobarea:“modificării
în sensul rectificării unor prevederi menționate eronat în cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 75 din
26.09.2013 și ale H.C.L. Tomești nr. 26 din 28.02.2019, modificată de H.C.L. Tomești nr. 86 din
27.06.2019”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.8.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5116 din 24.04.2020, cu privire la aprobarea”modificării
H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu
modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, conform documentațiilor anexate”,inițiator proiect de hotărâre Primar Ștefan Timofte;
3.9.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5119 din 24.04.2020, cu privire la aprobarea”modificării
în sensul completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești nr. 72 din 20.06.2007 privind Lista cu bunurile
aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările
ulterioare, cu un teren în suprafață de 247 m.p. identificat cadastral în Tarlaua 47, Parcela Arabil
2489/8, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”, inițiator,
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
4. Diverse. Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. – răspund
primar, viceprimar, consilieri, secretar general, personal din aparatul de specialitate al primarului.
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată cu 15 voturi pentru din 15 voturi valabil
exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
De asemenea, domnul președinte de ședință supune la vot Suplimentarea ordinii de zi cu două
subpuncte.
3.10.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5378 din 30.04.2020, privind:”acordul Consiliului
Local Tomești pentru crearea unei căi de acces și relocarea construcției de colectare a deșeurilor de
pe Str. Mihail Codreanu(lângă Școala D.D. Pătrășcanu), în vederea asigurării accesului de
intrare/ieșire la lucrarea de investiție CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI
CONEXE - fază PUZ+RLU, la drumul public Mihail Codreanu, beneficiar fiind Gîrleanu Marius și
Gîrleanu Ștefan”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
3.11.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5381 din 30.04.2020, cu privire la
aprobarea:”realizării branșamentului de canalizare pentru beneficiarul Busuioc Radu, prin
racordarea la rețeaua publică de canalizare de pe domeniul privat al Centrului de Zi ”Sf. Maria” din
Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pe cheltuiala beneficiarului solicitant”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
Supusă la vot, Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu 15 voturi pentru din 15 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 15 voturi pentru din 15 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 .
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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. 4439 din 01.04.2020, cu privire
la:”actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, ARSACIS Iași, prin Actul Adițional nr.36”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar, Pavel Bîrleanu, prezintă
consilierilor: adresa Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi-ARSACIS cu nr.
264/30.03.2020, înregistrată la sediul Primăriei Comunei Tomești sub nr. 4381 din 31.03.2020,
Solicitarea nr. 10506/27.02.2020 și Nota de Fundamentare nr. 8669/18.02.2020 a Operatorului regional
APAVITAL SA de actualizare/modificare a tarifelor pentru serviciile conexe, Raportul ARSACIS nr.
220/06.03.2020 asupra solicitării Operatorului regional APAVITAL SA privind aprobarea
actualizării/modificării și completării tarifelor pentru serviciile conexe, Raportul ARSACIS nr.
1465/23.01.2020 cu privire la solicitarea APAVITAL SA 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, Memoriul APAVITAL SA nr. 64368/23.12.2019 privind solicitarea 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, Proiectul de hotărâre cu nr. 4439
din 01.04.2020 întocmit de Primarul Comunei Tomești, Județul Iași, domnul Timofte Ștefan, referitor
la: ”actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, ARSACIS Iași, prin Actul Adițional nr.36”,
Referatul cu nr. 4440 din 01.04.2020 al secretarului comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre de
mai sus, anunţul înregistrat sub nr. 4441 din 01.04.2020 afișat la sediul autorităţii locale, prin care s-a
făcut publică intenţia ca în data de 30.04.2020 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 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Tomeşti, înregistrate sub nr. 5364 din 30.04.2020, 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 4441 din 01.04.2020, 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 fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 4439 din 01.04.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la:”
”actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, ARSACIS Iași, prin Actul Adițional nr.36”.
Proiectul de hotărâre nr. 4439 din 01.04.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 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. 52 din 30.04.2020
cu privire la:”actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, ARSACIS Iași, prin Actul
Adițional nr.36”.
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Subpct.3.2.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5076 din 23.04.2020, cu privire la
aprobarea:“valorii investițiilor aferente UAT Comuna Tomești, Județul Iași și participării Consiliului
Local al Comunei Tomești la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
Adresa S.C. APA VITAL S.A. Iași, cu nr. 18617 din 23.04.2020, comunicată Primăriei
Comunei Tomești, Județul Iași, Expunerea de motive cu nr. 5076 din 23.04.2020 a domnului Prof.
Ștefan Timofte, în calitate de primar al Comunei Tomești, Județul Iași, precum și Raportul
compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 5077 din 23.04.2020, al inspectorului cl. I, gr.
principal cu atribuții de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Tomești, județul Iași, prin care se solicită aprobarea” valorii investițiilor aferente UAT Comuna
Tomești, Județul Iași și participării Consiliului Local al Comunei Tomești la cofinanțarea
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada
2014 – 2020, conform documentațiilor comunicate de S.C. APA VITAL S.A. Iași și anexate la
proiectul de hotărâre”, Proiectul de hotărâre nr. 5076 din 23.04.2020, cu privire la aprobarea ” valorii
investițiilor aferente UAT Comuna Tomești, Județul Iași și participării Consiliului Local al Comunei
Tomești la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Iași, în perioada 2014 – 2020, conform documentațiilor comunicate de S.C. APA VITAL S.A.
Iași și anexate la proiectul de hotărâre”, proiect inițiat de primarul Comunei Tomești, domnul prof.
Ștefan Timofte, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Tomeşti, înregistrate sub nr. 5365 din 30.04.2020, 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Valoarea investițiilor aferente UAT Tomești din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020, este în sumă totală de
2.890.122,11 euro fără TVA.
Participarea Consiliului Local Tomești la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020, va fi cu suma de
54.334,30 euro fără TVA, reprezentând contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a investițiilor
aferente UAT Tomești conform Studiului de Fezabilitate, defalcată astfel:
-anul 2020 – 65,20 euro fără TVA
-anul 2021 – 14.615,93 euro fără TVA
-anul 2022 – 21.733,72 euro fără TVA
-anul 2023 – 17.919,45 euro fără TVA
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 fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 5076 din 23.04.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”valorii
investițiilor aferente UAT Comuna Tomești, Județul Iași și participării Consiliului Local al Comunei
Tomești la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Iași, în perioada 2014 – 2020, conform documentațiilor comunicate de S.C. APA VITAL S.A.
Iași și anexate la proiectul de hotărâre”.
Proiectul de hotărâre nr. 5076 din 23.04.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 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. 53 din 30.04.2020
cu privire la aprobarea:”valorii investițiilor aferente UAT Comuna Tomești, Județul Iași și
participării Consiliului Local al Comunei Tomești la cofinanțarea Proiectului regional de
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dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020, conform
documentațiilor comunicate de S.C. APA VITAL S.A. Iași și anexate la proiectul de hotărâre”.
Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5122 din 24.04.2020, cu privire la
aprobarea:“STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru”Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași., în perioada 2014 - 2020” precum și a
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
Adresa S.C. APA VITAL S.A. Iași, cu nr. 18617 din 23.04.2020, comunicată Primăriei Comunei
Tomești, Județul Iași, Expunerea de motive cu nr. 5122 din 24.04.2020 a domnului Prof. Ștefan
Timofte, în calitate de primar al Comunei Tomești, Județul Iași, precum și Raportul compartimentului
de specialitate înregistrat sub nr. 5123 din 24.04.2020, al inspectorului cl. I, gr. principal cu atribuții de
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, prin care
se solicită aprobarea”STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru”Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului, conform documentațiilor comunicate de S.C. APA VITAL S.A. Iași
și anexate la proiectul de hotărâre”, Proiectul de hotărâre nr. 5122 din 24.04.2020, cu privire la
aprobarea ”STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru”Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului, conform documentațiilor comunicate de S.C. APA VITAL S.A. Iași
și anexate la proiectul de hotărâre”, proiect inițiat de primarul Comunei Tomești, domnul prof. Ștefan
Timofte, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tomeşti,
înregistrate sub nr. 5366 din 30.04.2020, 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, cu
modificările şi completările ulterioare.
Conform Studiului de Fezabilitate, investițiile aferente U.A.T. Tomești sunt în sumă totală de
2.890.122,11 euro fără TVA, care, conform Contractului de Finanțare urmează a fi împărțită astfel:
-Contribuție Operator Regional: 6% - 173.407,33 euro fără TVA
-Subvenție UE + Buget de Stat + Buget Local: 94% - 2.716714,78 euro fără TVA, din care:
-Subvenție UE: 85% - 2.309.207,57 euro fără TVA
-Buget de Stat: 13% - 353.172,92 euro fără TVA
-Buget Local UAT: 2% - 54.334,30 euro fără TVA.
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 fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 5122 din 24.04.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”
STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului, conform documentațiilor comunicate de S.C. APA VITAL S.A. Iași și anexate la
proiectul de hotărâre”.
Proiectul de hotărâre nr. 5122 din 23.04.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 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. 54 din 30.04.2020
cu privire la aprobarea:”STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru”Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 - 2020” precum și
a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, conform documentațiilor comunicate de S.C.
APA VITAL S.A. Iași și anexate la proiectul de hotărâre”.
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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Subpct.3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5098 din 24.04.2020, cu privire la aprobarea
realizării lucrării:”Alimentare cu energeie electrică locuință amplasată în Sat Chicerea, Strada
Cireșului, Nr. Cad. 65552, Comuna Tomești, Județul Iași”, în baza cererii formulate de S.C. General
Tehnic S.R.L. în numele S.C. DELGAZ GRID S.A., pe cheltuiala beneficiarilor S.C. DELGAZ GRID
S.A. și Miron Mihai”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
cererea cu nr. 536 din 30.03.2020, formulată de S.C. General Tehnic S.R.L., înregistrată la Primăria
Tomești sub nr. 4390 din 31.03.2020, prin care solicită acordul Consiliului Local Tomești pentru
lucrarea:”Alimentare cu energeie electrică locuință amplasată în Sat Chicerea, Strada Cireșului, Nr.
Cad. 65552, Comuna Tomești, Județul Iași”, în baza cererii formulate de S.C. General Tehnic S.R.L.
în numele S.C. DELGAZ GRID S.A., pe cheltuiala beneficiarilor S.C. DELGAZ GRID S.A. și Miron
Mihai”, referatul compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 5097 din 24.04.2020, al doamnei
Calistru Antonela-Nicoleta, cu privire la aprobarea realizării lucrării:”Alimentare cu energeie electrică
locuință amplasată în Sat Chicerea, Strada Cireșului, Nr. Cad. 65552, Comuna Tomești, Județul
Iași”, în baza cererii formulate de S.C. General Tehnic S.R.L. în numele S.C. DELGAZ GRID S.A.,
pe cheltuiala beneficiarilor S.C. DELGAZ GRID S.A. și Miron Mihai”, proiectul de hotărâre cu nr.
5098 din 24.04.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea
realizării lucrării:”Alimentare cu energeie electrică locuință amplasată în Sat Chicerea, Strada
Cireșului, Nr. Cad. 65552, Comuna Tomești, Județul Iași”, în baza cererii formulate de S.C. General
Tehnic S.R.L. în numele S.C. DELGAZ GRID S.A., pe cheltuiala beneficiarilor S.C. DELGAZ GRID
S.A. și Miron Mihai”, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Tomeşti, înregistrate sub nr. 5367 din 30.04.2020, 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat consilierilor
necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 5098 din 24.04.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea realizării
lucrării:”Alimentare cu energeie electrică locuință amplasată în Sat Chicerea, Strada Cireșului, Nr.
Cad. 65552, Comuna Tomești, Județul Iași”, în baza cererii formulate de S.C. General Tehnic S.R.L.
în numele S.C. DELGAZ GRID S.A., pe cheltuiala beneficiarilor S.C. DELGAZ GRID S.A. și Miron
Mihai”.
Proiectul de hotărâre nr. 5098 din 24.04.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 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. 55 din 30.04.2020
cu privire la aprobarea realizării lucrării:”Alimentare cu energeie electrică locuință amplasată în Sat
Chicerea, Strada Cireșului, Nr. Cad. 65552, Comuna Tomești, Județul Iași”, în baza cererii
formulate de S.C. General Tehnic S.R.L. în numele S.C. DELGAZ GRID S.A., pe cheltuiala
beneficiarilor S.C. DELGAZ GRID S.A. și Miron Mihai”.
Subpct.3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5109 din 24.04.2020, cu privire la aprobarea
realizării lucrării:”Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
Zona Mihai Mihaela și Miron Mircea, Str. Crizantemelor nr. 26, pe cheltuiala beneficiarilor S.C.
DELGAZ GRID S.A. și a proprietarilor menționați”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct doamna consilier local Miron Mihaela, a părăsit sala, neparticipând la
dezbaterile proiectului de hotărâre menționat mai sus, pentru a nu se afla în stare de incompatibilitate
sau conflict de interese.
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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Domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă apoi consilierilor: cererea
formulată de S.C. Energo-Design S.R.L., înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 2962 din 28.02.2020,
prin care solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Tomești pentru lucrarea:” Extindere rețele
electrice în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Zona Mihai Mihaela și Miron
Mircea, Str. Crizantemelor nr. 26, pe cheltuiala beneficiarilor S.C. DELGAZ GRID S.A. și a
proprietarilor menționați”, referatul compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 5108 din
24.04.2020, al doamnei Calistru Antonela-Nicoleta, cu privire la aprobarea realizării
lucrării:”Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Zona
Mihai Mihaela și Miron Mircea, Str. Crizantemelor nr. 26, pe cheltuiala beneficiarilor S.C.
DELGAZ GRID S.A. și a proprietarilor menționați”, proiectul de hotărâre cu nr. 5109 din 24.04.2020,
întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea realizării
lucrării:”Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Zona
Mihai Mihaela și Miron Mircea, Str. Crizantemelor nr. 26, pe cheltuiala beneficiarilor S.C.
DELGAZ GRID S.A. și a proprietarilor menționați”, precum și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local Tomeşti, înregistrate sub nr. 5368 din 30.04.2020, 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat consilierilor
necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 5109 din 24.04.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea realizării
lucrării:”Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Zona
Mihai Mihaela și Miron Mircea, Str. Crizantemelor nr. 26, pe cheltuiala beneficiarilor S.C.
DELGAZ GRID S.A. și a proprietarilor menționați”.
Proiectul de hotărâre nr. 5109 din 24.04.2020, a fost aprobat cu 14 voturi pentru, din 15 voturi
valabil exprimate, doamna consilier local Miron Mihaela, neparticipând la dezbaterile acestui
subpunct de pe ordinea de zi, pentru a nu se afla în stare de incompatibilitate sau conflict de
interese. Nici un vot nu a fost împotrivă. A fost o abținere din partea doamnei Miron Mihaela.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 56 din 30.04.2020
cu privire la aprobarea realizării lucrării:”Extindere rețele electrice în Localitatea Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, Zona Mihai Mihaela și Miron Mircea, Str. Crizantemelor nr. 26, pe
cheltuiala beneficiarilor S.C. DELGAZ GRID S.A. și a proprietarilor menționați”.
Subpct.3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5111 din 24.04.2020, cu privire la aprobarea
realizării lucrărilor:„Extindere conductă distribuție gaze naturale presiune redusă, branșamente și
P.R.M. pentru imobilele situate în Localitatea Chicerea, Str. Coasta Morii, Comuna Tomești, Județul
Iași, beneficiari fiind Alexa Alexandru, Apetroaei Marcel, Chicet Daniela-Lucia, Lohan Ciprian,
Zlate Elena, Danu Mariana, Croitoru Camilia, Iftode Victor, din buget local și cotă parte a
beneficiarilor de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primar Comuna Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
cererea cu nr. 4605 din 07.04.2020 formulată de Chicet Daniela-Lucia, prin care solicită aprobarea
realizării lucrărilor:„Extindere conductă distribuție gaze naturale presiune redusă, branșamente și
P.R.M. pentru imobilele situate în Localitatea Chicerea, Str. Coasta Morii, Comuna Tomești, Județul
Iași, beneficiari fiind Alexa Alexandru, Apetroaei Marcel, Chicet Daniela-Lucia, Lohan Ciprian,
Zlate Elena, Danu Mariana, Croitoru Camilia, Iftode Victor”, referatul compartimentului de
specialitate(urbanism), înregistrat sub numărul 5110 din 24.04.2020, al doamnei ing. Calistru AntonelaNicoleta, pentru aprobarea realizării lucrărilor:”Extindere conductă distribuție gaze naturale presiune
redusă, branșamente și P.R.M. pentru imobilele situate în Localitatea Chicerea, Str. Coasta Morii,
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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Comuna Tomești, Județul Iași, beneficiari fiind Alexa Alexandru, Apetroaei Marcel, Chicet DanielaLucia, Lohan Ciprian, Zlate Elena, Danu Mariana, Croitoru Camilia, Iftode Victor, din buget local
și cotă parte a beneficiarilor de mai sus”, proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5111 din 24.04.2020
cu privire la aprobarea realizării lucrărilor:”Extindere conductă distribuție gaze naturale presiune
redusă, branșamente și P.R.M. pentru imobilele situate în Localitatea Chicerea, Str. Coasta Morii,
Comuna Tomești, Județul Iași, beneficiari fiind Alexa Alexandru, Apetroaei Marcel, Chicet DanielaLucia, Lohan Ciprian, Zlate Elena, Danu Mariana, Croitoru Camilia, Iftode Victor, din buget local
și cotă parte a beneficiarilor de mai sus”, proiect de hotărâre întocmit de către Primarul Comunei
Tomești, judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului local Tomeşti, înregistrate sub nr. 5369 din 30.04.2020, 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat consilierilor
necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 5111 din 24.04.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea realizării
lucrărilor:”Extindere conductă distribuție gaze naturale presiune redusă, branșamente și P.R.M.
pentru imobilele situate în Localitatea Chicerea, Str. Coasta Morii, Comuna Tomești, Județul Iași,
beneficiari fiind Alexa Alexandru, Apetroaei Marcel, Chicet Daniela-Lucia, Lohan Ciprian, Zlate
Elena, Danu Mariana, Croitoru Camilia, Iftode Victor, din buget local și cotă parte a beneficiarilor
de mai sus”.
Proiectul de hotărâre nr. 5111 din 24.04.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 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. 57 din 30.04.2020
cu privire la aprobarea realizării lucrărilor:”Extindere conductă distribuție gaze naturale presiune
redusă, branșamente și P.R.M. pentru imobilele situate în Localitatea Chicerea, Str. Coasta
Morii, Comuna Tomești, Județul Iași, beneficiari fiind Alexa Alexandru, Apetroaei Marcel,
Chicet Daniela-Lucia, Lohan Ciprian, Zlate Elena, Danu Mariana, Croitoru Camilia, Iftode
Victor, din buget local și cotă parte a beneficiarilor de mai sus”.
Subpct.3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5113 din 24.04.2020, cu privire la
aprobarea:“modificării în sensul rectificării unor prevederi menționate eronat în cuprinsul H.C.L.
Tomești nr. 75 din 26.09.2013 și ale H.C.L. Tomești nr. 26 din 28.02.2019, modificată de H.C.L.
Tomești nr. 86 din 27.06.2019”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
referatele compartimentului de specialitate al doamnei Marin Carmela, inspector cu atribuții de
cadastru și fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tomești,
înregistrate sub nr. 5112 din 24.04.2020, prin carea se solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului
Local Tomești cu privire la aprobarea:“modificării în sensul rectificării unor prevederi menționate
eronat în cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013 și ale H.C.L. Tomești nr. 26 din
28.02.2019, modificată de H.C.L. Tomești nr. 86 din 27.06.2019”,conform documentațiilor anexate,
proiectul de hotărâre cu nr. 5113 din 24.04.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
domnul Timofte Ştefan cu privire la aprobarea:“modificării în sensul rectificării unor prevederi
menționate eronat în cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013 și ale H.C.L. Tomești nr. 26 din
28.02.2019, modificată de H.C.L. Tomești nr. 86 din 27.06.2019”, conform documentațiilor anexate,
precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tomeşti,
înregistrate sub nr. 5370 din 30.04.2020, pentru proiectul de hotărâre de mai sus, avize emise în temeiul
Preşedinte de şedinţă,
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prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat consilierilor în ce constă
rectificarea actelor administrative menționate mai sus.
În final domnul președinte de ședință, 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. 5113 din 24.04.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea:”
:“modificării în sensul rectificării unor prevederi menționate eronat în cuprinsul H.C.L. Tomești nr.
75 din 26.09.2013 și ale H.C.L. Tomești nr. 26 din 28.02.2019, modificată de H.C.L. Tomești nr. 86
din 27.06.2019”.
Proiectul de hotărâre nr. 5113 din 24.04.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 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. 58 din 30.04.2020
cu privire la aprobarea:”modificării în sensul rectificării unor prevederi menționate eronat în
cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013 și ale H.C.L. Tomești nr. 26 din 28.02.2019,
modificată de H.C.L. Tomești nr. 86 din 27.06.2019”.
Subpct.3.8.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5116 din 24.04.2020, cu privire la
aprobarea”modificării H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013 privind domeniul public al Comunei
Tomești, Județul Iași, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform documentațiilor anexate”,inițiator proiect de
hotărâre Primar Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
nota de fundamentare cu 5114 din 24.04.2020, a primarului Comunei Tomești, Județul Iași, domnul
Timofte Ștefan, cu privire la aprobarea ”modificării H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013 privind
domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările ulterioare, în conformitate cu
prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ”, conform documentațiilor
anexate, referatele compartimentelor de specialitate cu nr. 5115 din 24.04.2020, 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 H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013 privind domeniul public al
Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 607 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ”, conform documentațiilor anexate, proiectul de
hotărâre cu nr. 5116 din 24.04.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul
Timofte Ştefan cu privire la aprobarea:”modificării H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013 privind
domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările ulterioare, în conformitate cu
prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform documentațiilor
anexate”, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Tomeşti, înregistrate sub nr. 5371 din 30.04.2020, 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat consilierilor în ce constă
modificarea H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013 privind domeniul public al Comunei Tomești,
Județul Iași, în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În final domnul președinte de ședință, a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 5116 din 24.04.2020 cu privire la
aprobarea:”modificării H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013 privind domeniul public al Comunei
Tomești, Județul Iași, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform documentațiilor anexate”.
Proiectul de hotărâre nr. 5116 din 24.04.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru din 15
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. 59 din 30.04.2020
privind aprobarea:”modificării H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013 privind domeniul public al
Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 607
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform documentațiilor anexate”.
Subpct.3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5119 din 24.04.2020, cu privire la
aprobarea”modificării în sensul completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești nr. 72 din 20.06.2007
privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările
și completările ulterioare, cu un teren în suprafață de 247 m.p. identificat cadastral în Tarlaua 47,
Parcela Arabil 2489/8, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”,
inițiator, proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
cererea cu nr. 15668 din 26.11.2019 formulată de Vlădianu Aurel, prin care solicită cumpărarea unei
suprafețe de teren de 247 m.p., situată în continuarea proprietății acestuia, identificată cadastral în
Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești,
Județul Iași, nota de fundamentare cu nr. 5117 din 24.04.2020, a primarului Comunei Tomești, Județul
Iași, domnul Timofte Ștefan, cu privire la aprobarea modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la
H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al
Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 247 m.p., identificat cadastral în Tarlaua 47,
Parcela Arabil 2489/8, intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
referatele compartimentelor de specialitate cu nr. 5118 din 24.04.2020, 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 nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din
20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un
teren în suprafață de 247 m.p., identificat cadastral în Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, intravilan
extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, proiectul de hotărâre cu nr. 5119 din
24.04.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la
aprobarea:”modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din
20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu
un teren în suprafață de 247 m.p., identificat cadastral în Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8,
intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”, precum și avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tomeşti, înregistrate sub nr. 5372
din 30.04.2020, 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, cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat apoi 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. 5119 din 24.04.2020 cu privire la
aprobarea:”modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din
20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu
un teren în suprafață de 247 m.p., identificat cadastral în Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8,
intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”.
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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Proiectul de hotărâre nr. 5119 din 24.04.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru din 15
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. 60 din 30.04.2020
privind aprobarea:”modificării, în sensul completării Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din
20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași,
cu un teren în suprafață de 247 m.p., identificat cadastral în Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8,
intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”.
SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI:
Subpct.3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5378 din 30.04.2020, privind:”acordul
Consiliului Local Tomești pentru crearea unei căi de acces și relocarea construcției de colectare a
deșeurilor de pe Str. Mihail Codreanu(lângă Școala D.D. Pătrășcanu), în vederea asigurării
accesului de intrare/ieșire la lucrarea de investiție CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI
FUNCȚIUNI CONEXE - fază PUZ+RLU, la drumul public Mihail Codreanu, beneficiar fiind
Gîrleanu Marius și Gîrleanu Ștefan”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
cererea cu nr. 5241 din 28.04.2020, formulată de Gîrleanu Marius, prin care solicită acordul Consiliului
Local Tomești, pentru crearea unei căi de acces la lucrarea de investiție CONSTRUIRE ANSAMBLU
REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE - fază PUZ+RLU, la drumul public Mihail Codreanu,
beneficiar fiind Gîrleanu Marius și Gîrleanu Ștefan, referatul compartimentului de specialitate
(urbanism) cu nr. 5377 din 30.04.2020, al doamnei Calistru Antonela-Nicoleta, inspector cl. I, gr.
superior, cu atribuții de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei comunei Tomești,
pentru crearea unei căi de acces și relocarea construcției de colectare a deșeurilor de pe Str. Mihail
Codreanu(lângă Școala D.D. Pătrășcanu), în vederea asigurării accesului de intrare/ieșire la lucrarea de
investiție CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE - fază PUZ+RLU,
la drumul public Mihail Codreanu, beneficiar fiind Gîrleanu Marius și Gîrleanu Ștefan, proiectul de
hotărâre cu nr. 5378 din 30.04.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ștefan,
privind ”acordul Consiliului Local Tomești pentru crearea unei căi de acces și relocarea construcției
de colectare a deșeurilor de pe Str. Mihail Codreanu(lângă Școala D.D. Pătrășcanu), în vederea
asigurării accesului de intrare/ieșire la lucrarea de investiție CONSTRUIRE ANSAMBLU
REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE - fază PUZ+RLU, la drumul public Mihail Codreanu,
beneficiar fiind Gîrleanu Marius și Gîrleanu Ștefan”, precum și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local Tomeşti, înregistrate sub nr. 5379 din 30.04.2020, 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat apoi consilierilor în ce constă
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. 5378 din 30.04.2020 privind:”acordul
Consiliului Local Tomești pentru crearea unei căi de acces și relocarea construcției de colectare a
deșeurilor de pe Str. Mihail Codreanu(lângă Școala D.D. Pătrășcanu), în vederea asigurării
accesului de intrare/ieșire la lucrarea de investiție CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI
FUNCȚIUNI CONEXE - fază PUZ+RLU, la drumul public Mihail Codreanu, beneficiar fiind
Gîrleanu Marius și Gîrleanu Ștefan”.
Proiectul de hotărâre nr. 5378 din 30.04.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru din 15
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. 61 din 30.04.2020
privind:”acordul Consiliului Local Tomești pentru crearea unei căi de acces și relocarea
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu

12

Data: 30.04.2020

Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

construcției de colectare a deșeurilor de pe Str. Mihail Codreanu(lângă Școala D.D. Pătrășcanu),
în vederea asigurării accesului de intrare/ieșire la lucrarea de investiție CONSTRUIRE
ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE - fază PUZ+RLU, la drumul public
Mihail Codreanu, beneficiar fiind Gîrleanu Marius și Gîrleanu Ștefan”.
Subpct.3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5381 din 30.04.2020, cu privire la
aprobarea:”realizării branșamentului de canalizare pentru beneficiarul Busuioc Radu, prin
racordarea la rețeaua publică de canalizare de pe domeniul privat al Centrului de Zi ”Sf. Maria” din
Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pe cheltuiala beneficiarului solicitant”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
La acest subpunct domnul președinte de ședință viceprimar Pavel Bîrleanu, prezintă consilierilor:
cererea formulată de Busuioc Radu, înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 3596 din 11.03.2020, prin
care solicită racordarea la rețeaua de canalizare de la Centrul de Zi ”Sf. Maria” din Sat Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, pe cheltuiala beneficiarului solicitant, referatul compartimentului de
specialitate (urbanism) cu nr. 5380 din 30.04.2020, al doamnei Calistru Antonela-Nicoleta, cu privire la
aprobarea realizării branșamentului de canalizare pentru beneficiarul Busuioc Radu, prin racordarea la
rețeaua publică de canalizare de pe domeniul privat al Centrului de Zi ”Sf. Maria” din Sat Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, pe cheltuiala beneficiarului solicitant, proiectul de hotărâre cu nr. 5381
din 30.04.2020, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, cu privire la
aprobarea:”realizării branșamentului de canalizare pentru beneficiarul Busuioc Radu, prin
racordarea la rețeaua publică de canalizare de pe domeniul privat al Centrului de Zi ”Sf. Maria” din
Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pe cheltuiala beneficiarului solicitant”, precum și
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tomeşti, înregistrate sub nr.
5382 din 30.04.2020, 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, cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul președinte de ședință, viceprimarul comunei, a prezentat apoi consilierilor în ce constă
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. 5381 din 30.04.2020 privind
aprobarea:”realizării branșamentului de canalizare pentru beneficiarul Busuioc Radu, prin
racordarea la rețeaua publică de canalizare de pe domeniul privat al Centrului de Zi ”Sf. Maria” din
Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pe cheltuiala beneficiarului solicitant”.
Proiectul de hotărâre nr. 5381 din 30.04.2020, a fost aprobat cu 15 voturi pentru din 15
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. 62 din 30.04.2020
privind aprobarea:”realizării branșamentului de canalizare pentru beneficiarul Busuioc Radu,
prin racordarea la rețeaua publică de canalizare de pe domeniul privat al Centrului de Zi ”Sf.
Maria” din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pe cheltuiala beneficiarului solicitant”.
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.
Nu au fost discuții la pct. 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.
Preşedinte de şedinţă,
Viceprimar, Pavel Bîrleanu
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