ROMÂNIA
U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL TOMEȘTI,
NR. 15196 DIN 05.11.2020

P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 05.11.2020, orele 15,00, în cadrul şedinţei extraordinare, de îndată a Consiliului
Local Tomești, convocat în baza Dispoziției primarului cu nr. 314 din 04.11.2020 , conform dispozițiilor
art. 133 alin. 2 lit. (a) coroborat cu art. 134 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României
nr. 57/2020 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ședință ce are loc în
Sala de ședințe a Consiliului Local Tomești de la sediul Primăriei Tomești, cu participarea fizică a
consilierilor locali.
Consiliul Local Tomești a fost convocat la lucrările şedinţei extraordinare de îndată, de astăzi
pentru supunerea spre aprobare a unor proiecte de hotărâri de maximă urgenţă pentru bunul mers al
activității autorităților administrației publice locale.
Sunt prezenți la ședința de azi următorii 16 consilieri locali, care au depus jurământul, din totalul
de 17 mandate de consilieri, ultimul mandat supleant din partea PNL, în prezent vacant, fiind în
procedură de validare la instanța de judecată.
Nr. crt.
Numele și prenumele
Formațiunea politică
Prezent/Absent
1.
Bîrleanu Pavel
Partidul Național Liberal
Prezent
2.
Canură Alina-Mihaela
Partidul Național Liberal
Prezent
Chelban Gheorghiță
Raimond
Craus Ionel

Partidul Național Liberal

Prezent

Partidul Social Democrat

Prezent

Alianța Politică USR PLUS
Partidul Național Liberal

Prezent

6.

Herghelegiu Marius
Petronel
Iacob Liviu-Maricel

7.

Miron Mihaela

Partidul Național Liberal

Prezent

8.

Nane Dumitru

Partidul Social Democrat

Prezent

9.

Palimariciuc Radu

Prezent

10.

Patrașcu Radu

Alianța Politică USR PLUS
Partidul Național Liberal

11.

Roman Vasile

Partidul Social Democrat

Prezent

12.

Rus Cristian-Mihail

Prezent

13.

Silvaș Vasile

Partidul Mișcarea
Populară
Partidul Național Liberal

14.

Tarcan Mariana

Partidul Național Liberal

Prezent

15.

Timofte Petru

Partidul Național Liberal

Prezent

16.

Tololoi Alexandru

Partidul Național Liberal

Prezent

17.

VACANT

Partidul Național Liberal

--------

3.
4.
5.

Preşedinte de ședință,
Consilier local, Ionel Craus

Prezent

Prezent

Prezent

Secretar general al comunei,
Gabriel Mancaș
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Secretarul general al comunei Tomești, Mancaș Gabriel, a comunicat consilierilor locali data și
ora ședinței extraordinare, de îndată, cu ordinea de zi menționată, potrivit dispozițiilor Ordonanței de
Urgență a Guvernului României nr. 57/2020 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Proiectul ordinii de zi:
1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței extraordinare, de îndată, din 05.11.2020.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea și aprobarea proiectelor de hotărâri:
3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15084 din 04.11.2020, cu privire la aprobarea:”participării
U.A.T. COMUNA Tomești, Județul Iași la proiectul ”EDU TOM Educație digitală în Comuna
Tomești, Județul Iași” din cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea
de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, ecultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea
2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație,
e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, aprobarea cererii de finanțare
”EDU TOM Educația digitală în Comuna Tomești, Județul Iași”, aprobarea contribuției de 2% din
valoarea elegibilă a proiectului din bugetul local, precum și aprobarea bugetului și a angajării
cheltuielilor eligibile și neeligibile de la bugetul local, necesare pentru acest proiect”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15086 din 04.11.2020, cu privire la:
”rectificarea bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15088 din 04.11.2020, cu privire la:
”desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local Tomești în consiliile de administrație și
în comisiile de evaluare si asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ cu personalitate
juridică de stat, sau particular, de pe raza comunei 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 comună, personal din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Fiind prezenți 16 consilieri locali, din numărul total de 17, 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.
Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi:
1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței extraordinare, de îndată, din 05.11.2020.
Domnul președinte Craus Ionel, prezintă consilierilor proiectul ordinii de zi. Proiectul ordinii de
zi a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din totalul de 16, nefiind voturi împotrivă și nici abțineri.
Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi:
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
Domnul președinte Craus Ionel, după punerea în timp util la dispoziţia consilierilor a procesuluiverbal 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.
Preşedinte de ședință,
Secretar general al comunei,
Consilier local, Ionel Craus
Gabriel Mancaș
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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 .
Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi:
3. Prezentarea și aprobarea proiectelor de hotărâri:
Subpct. 3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15084 din 04.11.2020, cu privire la
aprobarea:”participării U.A.T. COMUNA Tomești, Județul Iași la proiectul ”EDU TOM Educație
digitală în Comuna Tomești, Județul Iași” din cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa
Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,
Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, eincluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – Creșterea gradului de utilizare a
Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în
domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, aprobarea
cererii de finanțare ”EDU TOM Educația digitală în Comuna Tomești, Județul Iași”, aprobarea
contribuției de 2% din valoarea elegibilă a proiectului din bugetul local, precum și aprobarea
bugetului și a angajării cheltuielilor eligibile și neeligibile de la bugetul local, necesare pentru acest
proiect”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Domnul președinte Craus Ionel, acordă cuvântul domnului director executiv Ciulei LiviuEduard, pentru prezentarea proiectului de hotărâre. Domnul director a prezentat proiectul „ EDU TOM
Educație digitală în Comuna Tomești, județul Iași, prin care se pot achiziționa echipamente IT pentru
școli, pentru facilitarea activităților profesorilor. De asemenea a menționat că se vor achiziționa o altă
serie de tablete, pe lângă cele existente, camere web, table interactive. Această achiziție va fi făcută în
funcție de numărul de profesori și elevi din școli. Cofinanțarea pentru acest proiect este de 2%. În final
a precizat că în acest proiect sunt prinse toate școlile din comună, fiind inclusă și opțiunea de internet
pentru toată perioada derulării proiectului.
Proiectul de hotărâre este însoțit și de nota de fundamentare a primarului, dar și de referatul
compartimentului de specialitate al domnului director Ciulei Liviu-Eduard.
Domnul director Ciulei Liviu-Eduard a prezentat apoi în final 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. 15084 din 04.11.2020.
A fost adoptată astfel Hotărârea Consiliului Local Tomești cu nr. 116 din 05.11.2020, cu un
număr de 16 voturi pentru, din totalul de 16 voturi, cu privire la aprobarea:”participării U.A.T.
COMUNA Tomești, Județul Iași la proiectul ”EDU TOM Educație digitală în Comuna Tomești,
Județul Iași” din cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 - Tehnologia
Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de
investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, ecultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului,
Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul
e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, aprobarea cererii
de finanțare ”EDU TOM Educația digitală în Comuna Tomești, Județul Iași”, aprobarea
contribuției de 2% din valoarea elegibilă a proiectului din bugetul local, precum și aprobarea
bugetului și a angajării cheltuielilor eligibile și neeligibile de la bugetul local, necesare pentru acest
proiect”.
Nu au fost voturi împotrivă. Nu au fost abțineri.
Preşedinte de ședință,
Secretar general al comunei,
Consilier local, Ionel Craus
Gabriel Mancaș
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Subpct. 3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15086 din 04.11.2020, cu privire la:
”rectificarea bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La cest subpunct domnul președinte de ședință, acordă cuvântul domnului primar Ștefan
Timofte, care prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea de buget.
Domnul primar Ștefan Timofte detaliază despre rectificarea bugetului comunei Tomești,
precizând că acele sume(credite) , rămase de la lucrări care nu au putut fi finalizate sunt transferate
pentru alte cheltuieli. Astfel, precizează că se transferă sume de la achizitionare teren spre
proiectare sediu primărie, de la amenajare primărie spre reabilitare cartier, de la amenajare nocturnă
teren de fotbal, spre reabilitare drumuri calamități( studiu fezabilitate, ridicare topo, studii geo), de
la reabilitare Centru de zi spre extindere rețea de gaz, de la canalizare spre proiectare drumuri, de la
trotuar etapa VI spre iluminat festiv, și de la suplimentare venituri spre deszăpezire.
Proiectul de hotărâre privind rectificarea de buget este însoțit și de referatul de specialitate al
inspectorul cu atribuții financiar contabile, domnul Ciotină Ioan-Marius.
Domnul primar a prezentat în final 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. 15086 din 04.11.2020.
A fost adoptată astfel Hotărârea Consiliului Local Tomești cu nr. 117 din 05.11.2020, cu un
număr de 16 voturi pentru, din totalul de 16 voturi, cu privire la: ”rectificarea bugetului comunei
Tomești, județul Iași, pe anul 2020”.
Nu au fost voturi împotrivă. Nu au fost abțineri.
Subpct. 3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15088 din 04.11.2020, cu privire la:
”desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local Tomești în consiliile de administrație și
în comisiile de evaluare si asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ cu personalitate
juridică de stat, sau particular, de pe raza comunei Tomești, județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
La cest subpunct domnul președinte de ședință, acordă cuvântul domnului secretar general
Mancaș Gabriel, care prezintă proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este însoțit și de referatul de specialitate al secretarului comunei Tomești.
Nu au fost alte discuții, după prezentarea proiectului cu nominalizarea reprezentanților din
partea C.L. Tomești în consiliile de administrație și în comisiile de evaluare și asigurarea calității ale
școlilor.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15088 din 04.11.2020.
A fost adoptată astfel Hotărârea Consiliului Local Tomești cu nr. 118 din 05.11.2020, cu un
număr de 16 voturi pentru, din totalul de 16 voturi, cu privire la: ” desemnarea reprezentanților
din partea Consiliului Local Tomești în consiliile de administrație și în comisiile de evaluare si
asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ cu personalitate juridică de stat, sau
particular, de pe raza comunei Tomești, județul Iași”rectificarea bugetului comunei Tomești,
județul Iași, pe anul 2020”.
Nu au fost voturi împotrivă. Nu au fost abțineri.
Preşedinte de ședință,
Consilier local, Ionel Craus

Secretar general al comunei,
Gabriel Mancaș
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Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi:
Pct. 4. Diverse. Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. –
răspund primar, viceprimar, consilieri, secretar general comună, personal din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
La pct. Diverse doamna consilier local Miron Mihaela mulțumește primarului și consilierilor
locali pentru implicarea și aprobarea derulării proiectului în școli denumit: ”EDU TOM Educație
digitală în Comuna Tomești, Județul Iași”.
Domnul consilier Herghelegiu Mariu Petronel, precizează că nu a primit în timp util toate
materialele necesare supunerii la vot a proiectelor de hotărâri la ședința de astăzi.
Domnul primar îi răspunde că se lucrează intens la unele proiecte de hotărâri, cum ar fi cel de pe
ordinea de zi de azi denumit ”EDU TOM Educație digitală în Comuna Tomești, Județul Iași”, acesta
fiind gata cu puțin timp înainte de începerea ședinței de astăzi, proiect la care a fost necesar a se
întocmi diverse situații financiare. Totodată domnul primar precizează că este necesar să se
întrunească comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, înainte cu cel puțin
jumătate de oră, sau chiar cu o oră înaintea ședinței de consiliu, pentru a lua la cunoștință de proiectele
de hotărâri și de materialele aflate în suportul proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi și pentru a
le aproba în comisii. Astfel, ședința de consiliu local s-ar putea defășura mult mai bine.
Tot domnul consilier Herghelegiu Marius Petronel aduce la cunoștință faptul că sunt zone unde,
din cauza lucrărilor de branșare la utilități drumurile sunt impracticabile (Str. Zorilor și Str. Pinilor)
și dorește să știe pentru a aduce la cunoștință cetățenilor din zonă în ce măsură se poate remedia
această problemă, precizând totodată că, din partea primăriei nu a răpuns nimeni la sesizările de pe
facebook.
Domnul primar îi răspunde că nu avem o persoană desemnată care să răspundă la toate sesizările
de pe facebook, toți funcționarii din primărie având norma de lucru destul de încărcată. Precizează
că de regulă se răspunde la sesizările cetățenilor, acele care sunt considerate mai importante. În plus
menționează că orice lucrare de investiție, asfaltare drum, extindere conductă gaz, etc. implică un
anumit disconfort, așa cum se întâmplă de altfel peste tot. Cetățenii trebuie doar să aibă răbdare, și
să se adreseze mai degrabă cu acele sesizări la registratura primăriei.
Domnul viceprimar intervine și răspunde că s-au luat deja măsuri pentru a rezolva acest lucru,
în acea zonă, fiind deja contactată firma care aduce piatră.
Tot la pct. Diverse domnul consilier local Silvaș Vasile aduce la cunoștință despre prevederile
H.G. nr. 435 din 2020 prin care este nevoie să se deconteze abonamentele pentru elevii care vin la
Scoala ”D.D. Pătrășcanu” din zonele mai puțin accesibile, cum ar fi zona Dealul Doamnei.
Domnul primar specifică faptul că a fost pus la dispoziția elevilor un microbuz al primăriei care
face cinci drumuri, dimineața și după amiaza pentru a duce și aduce copiii care fac naveta la școli.
Alte discuții nu au mai fost discuții la punctul Diverse.
Ordinea de zi fiind epuizată, alte probleme nemaifiind prezentate, preşedintele de şedinţă declară
lucrările şedinţei închise, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Funcţionare
a Consiliului Local al Comunei Tomești. Semnăturile preşedintelui de şedinţă şi ale secretarului
comunei, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (13) și (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
Preşedinte de ședință,
Consilier local, Ionel Craus

Secretar general al comunei,
Gabriel Mancaș

