U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 13143 din 24.09.2020.

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 24.09.2020 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. 12795 din 18.09.2020, invitației cu nr. 12796 din
18.09.2020 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 233 din 18.09.2020.
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 cu nr. 12797 din 18.09.2020 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 12798 din 18.09.2020, 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 13 consilieri
în funcţie, din totalul de 17 după cum urmează:
Numele şi prenumele
Adîncu Gheorghi
Beșleagă Gheorghe -învoit
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 - învoit
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. III – 2020.
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Domnii consilieri locali Beșleagă Gheorghe, Rotaru Vlad, Rus Cristian-Mihail și Tololoi
Petrică, au solicitat învoire la ședința de astăzi pe motivul că sunt plecați din localitate și că nu reușesc
să ajungă în timp util la lucrările ședinței de astăzi.
Președintele de ședință, domnul consilier Craus Ionel, supune la vot învoirea domnilor consilieri
locali Beșleagă Gheorghe, Rotaru Vlad, Rus Cristian-Mihail și Tololoi Petrică.
Cu 13 voturi pentru din 13 voturi valabil exprimate, s-a aprobat învoirea domnilor consilieri
locali Beșleagă Gheorghe, Rotaru Vlad, Rus Cristian-Mihail și Tololoi Petrică. Nici un vot nu a fost
împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
Lucrările şedinţei sunt publice și desfășoară la sediul Primăriei din Sat Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași. Din motive 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.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa ordinară din 24.09.2020, 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 consilier Craus Ionel, 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 24.09.2020.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12793 din 18.09.2020 cu privire la aprobarea realizării
lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași:”EXTINDERE CONDUCTĂ
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST
REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILELE SITUATE ÎN LOC. TOMEȘTI, STR.
CODRULUI, NR. CAD. 60277 ȘI NR. CAD. 60223, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE
CHELTUIALA BENEFICIARILOR COVALIU LUMINIȚA-NICOLETA ȘI VASILACHE DAN”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12791 din 18.09.2020 cu privire la aprobarea: “graficului
ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul IV - 2020”, 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 13 voturi pentru din 13 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 13 voturi pentru din 13 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. 12793 din 18.09.2020 cu privire la
aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași:”EXTINDERE
CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST
REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILELE SITUATE ÎN LOC. TOMEȘTI, STR.
CODRULUI, NR. CAD. 60277 ȘI NR. CAD. 60223, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE
CHELTUIALA BENEFICIARILOR COVALIU LUMINIȚA-NICOLETA ȘI VASILACHE DAN”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință consilier Craus Ionel, prezintă consilierilor:
cererea cu nr. 12692 din 17.09.2020 formulată de Covaliu Luminița-Nicoleta și Vasilache Dan, prin
care se solicită acordul Consiliului Local Tomești privind realizarea lucrării:”EXTINDERE
CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST
REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILELE SITUATE ÎN LOC. TOMEȘTI, STR.
CODRULUI, NR. CAD. 60277 ȘI NR. CAD. 60223, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE
CHELTUIALA BENEFICIARILOR COVALIU LUMINIȚA-NICOLETA ȘI VASILACHE DAN”,
referatul compartimentului de specialitate(urbanism), înregistrat sub numărul 12792 din 18.09.2020, al
doamnei ing. Calistru Antonela-Nicoleta, pentru aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al
comunei Tomești, județul Iași:”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILELE
SITUATE ÎN LOC. TOMEȘTI, STR. CODRULUI, NR. CAD. 60277 ȘI NR. CAD. 60223, COMUNA
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARILOR COVALIU LUMINIȚANICOLETA ȘI VASILACHE DAN”, proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12793 din 18.09.2020 cu
privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul
Iași:”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ,
BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILELE SITUATE ÎN LOC.
TOMEȘTI, STR. CODRULUI, NR. CAD. 60277 ȘI NR. CAD. 60223, COMUNA TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA BENEFICIARILOR COVALIU LUMINIȚA-NICOLETA ȘI
VASILACHE DAN”, proiect de hotărâre întocmit de către Primarul Comunei Tomești, judeţul Iaşi,
domnul Ștefan Timofte, precum și avizele favorabile cu nr. 13116 din 24.09.2020 ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul președinte de ședință Craus Ionel, 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. 12793 din 18.09.2020.
Proiectul de hotărâre nr. 12793 din 18.09.2020, a fost aprobat cu 13 voturi pentru, din 13
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. 111 din
24.09.2020 cu privire la realizarea lucrării:”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE
PENTRU IMOBILELE SITUATE ÎN LOC. TOMEȘTI, STR. CODRULUI, NR. CAD. 60277 ȘI
NR. CAD. 60223, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE CHELTUIALA
BENEFICIARILOR COVALIU LUMINIȚA-NICOLETA ȘI VASILACHE DAN”.
Subpct.3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12791 din 18.09.2020 cu privire la
aprobarea: “graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul IV - 2020”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La acest subpunct domnul președinte de ședință Craus Ionel, prezintă consilierilor: referatul de
specialitate cu nr. 12790 din 18.09.2020, întocmit de secretarul general al Comunei Tomeşti, prin care
solicită Consiliului Local Tomești aprobarea “graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local
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Tomești pe trimestrul IV - 2020”, proiectul de hotărare cu nr. 12791 din 18.09.2020, întocmit în acest
sens de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea “graficului ședințelor
ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul IV - 2020”, precum și avizele favorabile cu nr.
13123 din 24.09.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti.
Prin proiectul de hotărâre s-a propus ca ședințele ordinare pe trimestrul IV – 2020 să aibă loc în
ultima zi de joi din lună, la orele 14,00, mai puțin în luna decembrie 2020 când ședința ordinară va avea
loc în data de 17 decembrie 2020, orele 14,00.
În final domnul președinte de ședință Craus Ionel, 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. 12791 din 18.09.2020, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea: “graficului
ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul IV - 2020”.
Proiectul de hotărâre nr. 12791 din 18.09.2020, a fost aprobat cu 13 voturi pentru, din 13
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. 112 din
24.09.2020 cu privire la aprobarea: “graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe
trimestrul IV - 2020”.
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.
Fiind ultima sedință odinară de Consiliu Local din actualul mandat, la punctul Diverse domnul
viceprimar Bîrleanu Pavel, doreşte să mulţumească acestei formule de Consiliu Local pentru tot ceea ce
s-a realizat în acest mandat pentru comuna Tomeşti. Au fost atinse multe obiective, iar altele sunt în
fază de derulare.
De asemenea, doamna consilier Miron Mihaela, mulţumeşte colegilor din Consiliu Local,
domnului primar şi domnului viceprimar pentru colaborarea din toţi aceşti ani, şi propune modificarea
HCL, conform cadrului legislativ, cu privire la extinderile de gaz ce se fac pe cheltuiala
contribuabilului.
Domnul primar Ştefan Timofte, precizează că 2016-2020 a fost cel mai bun mandat şi
mulţumeşte tuturor consilierilor pentru modul prompt în care au răspuns la toate solicitările şi speră ca
şi viitoarea formulă de Consiliu Local să cuprindă persoane care să colaboreze pentru o bună dezvoltare
a comunei.
Domnii consilieri Silvaş Vasile, Craus Ionel, Chelban Raimond Gheorghiţă, Frunză Ionel,
doamna Neculau Petronela, mulţumesc și ei pentru colaborare, felicită întreg colectivul şi urează
succes tuturor.
Alte discuții nu au mai fost 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.
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