ROMÂNIA
U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL TOMEȘTI,
NR. 15454 DIN 10.11.2020

P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 10.11.2020, orele 15,00, în cadrul şedinţei extraordinare, de îndată a Consiliului
Local Tomești, convocat în baza Dispoziției primarului cu nr. 341 din 09.11.2020 , 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 depunere jurământ de către domnul Beșleagă Ioan, consilier local în cadrul C.L. Tomești, în urma
validării mandatului de supleant de către instanță și supunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre
de maximă urgenţă pentru bunul mers al activității autorităților administrației publice locale.
Sunt prezenți la ședința de azi următorii 16 consilieri locali, din totalul de 17 consilieri locali.
Numele și prenumele
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Canură Alina-Mihaela

Formațiunea politică
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal

Prezent/Absent
Prezent
Prezent
Prezent

Chelban Gheorghiță
Raimond
Craus Ionel

Partidul Național Liberal

Prezent

Partidul Social Democrat

Prezent

Alianța Politică USR PLUS
Partidul Național Liberal

Prezent

7.

Herghelegiu Marius
Petronel
Iacob Liviu-Maricel

8.

Miron Mihaela

Partidul Național Liberal

Prezent

9.

Nane Dumitru

Partidul Social Democrat

Prezent

10.

Palimariciuc Radu

Prezent

11.

Patrașcu Radu

Alianța Politică USR PLUS
Partidul Național Liberal

12.

Roman Vasile

Partidul Social Democrat

Prezent

13.

Silvaș Vasile

Partidul Național Liberal

Prezent

14.

Tarcan Mariana

Partidul Național Liberal

Prezent

15.

Timofte Petru

Partidul Național Liberal

Prezent

16.

Tololoi Alexandru

Partidul Național Liberal

Prezent

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preşedinte de ședință,
Consilier local, Ionel Craus

Prezent

Prezent

Secretar general al comunei,
Gabriel Mancaș
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Domnul consilier local Rus Cristian-Mihail, a solicitat învoire la ședința de astăzi, pe motivul
că este plecat din localitate în interes de serviciu și că nu reușește să ajungă în timp util la lucrările
ședinței de astăzi. Cu 15 voturi pentru, a fost aprobată învoirea domnului consilier Rus Cristian-Mihail.
Nu au fost voturi împotrivă, nu au fost abțineri.
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 10.11.2020.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Depunerea jurământului de către domnul Beșleagă Ioan, urmare validării de către
instanță, a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Tomești,
județul Iași.
4. Prezentarea și aprobarea proiectelor de hotărâri:
4.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15295 din 09.11.2020, cu privire la:”rectificarea bugetului
comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
5. 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.
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 10.11.2020.
Domnul președinte Craus Ionel, prezintă consilierilor proiectul ordinii de zi. Proiectul ordinii de
zi a fost aprobat cu 15 voturi pentru. Nu au fost 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.
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 .
Preşedinte de ședință,
Consilier local, Ionel Craus

Secretar general al comunei,
Gabriel Mancaș
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Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi:
3. Depunerea jurământului de către domnul Beșleagă Ioan, urmare validării de către
instanță, a mandatului supleant de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei
Tomești, județul Iași.
Domnul președinte Craus Ionel, acordă cuvântul domnului secretar general al comunei, Mancaș
Gabriel, care la rândul său dă citire Încheierii cu nr. 2130/2020 dată în Dosarul Judecătoriei Iași cu nr.
27980/245/2020, privind validarea mandatului de consilier local al domnului Beșleagă Ioan, din partea
Partidului Național Liberal.
După citirea încheierii de validare preşedintele de ședință invită pe domnul Beșleagă Ioan, să
depună, potrivit art. 117 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, următorul jurământ în limba română:
Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, şi va da citire jurământului,
după care va semna jurământul de credinţă, imprimat pe un formular special, prevăzut la dosarul de
ședință :
”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tomești, județul Iași. Aşa să îmi ajute
Dumnezeu!”. Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase,
jurământul putând fi depus și fără formula religioasă. Jurământul s-a imprimat pe un formular special
și se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local.
Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de ședință, iar al doilea se înmânează
consilierului local.
După depunerea jurământului domnul consilier Beșleagă Ioan, a fost felicitat de către toți
consilierii prezenți.
Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi: Prezentarea și aprobarea proiectelor de hotărâri:
4.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15295 din 09.11.2020, 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, Craus Ionel, prezintă câteva cuvinte cu privire
la proiectul de hotărâre privind rectificarea de buget.
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 președinte de ședință 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. 15295 din 09.11.2020.
A fost adoptată astfel Hotărârea Consiliului Local Tomești cu nr. 119 din 10.11.2020, 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.
Preşedinte de ședință,
Consilier local, Ionel Craus

Secretar general al comunei,
Gabriel Mancaș
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Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi:
Pct. 5. 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 domnul consilier Palimariciuc Radu, precizează că este un tabel pe internet unde
figurează situația colectării selective a deșeurilor din județul Iași, pe unități administrativ-teritoriale,
menționând că UAT Tomești se află pe locul 15. Întreabă dacă dumnealor în calitate de consilieri locali
pot ajuta în vreun fel activitatea firmelor din comună pentru a ajuta la creșterea gradului de colectare.
Domnul Asofiei Doinel, administrator public al comunei Tomești, îi răspunde că procedura de
colectare selectivă a gunoiului se face foarte bine, prin achiziționarea de saci speciali care au fost
înmânați în acest sens cetățenilor din comună, precizând că se va continua aceste demers în forma
menționată.
Tot domnul Asofiei Doinel mai precizează că, la nivelul Guvernului se iau măsuri pentru colectarea
recipientelor din sticlă, cu precizarea că recipientul de sticlă se colectează diferit, de sticla de fereastră.
Domnul consilier Palimariciuc Radu, recunoaște că este o acțiune foarte bună cu înmânarea și
folosirea acestor saci la colectarea selectivă a gunoiului. Menționează de asemenea că la Complexul
Comercial Era Park există un sistem de preluare a deșeurilor, care recompensează cu bonuri de reducere
la cumpărături din Carrefour.
Domnul consilier local Timofte Petru, întreabă când se deschide cabinetul medical din sat Chicerea?
Domnul administrator public al comunei Tomești, Asofiei Doinel răspunde că mai este necesar
referatul unui diriginte de șantier pentru instalația termică și cea electrică, apoi convocarea
Inspectoratului de Stat în Construcții pentru realizarea recepției finale și darea în folosință.
Domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, informează consilierii că zilele trecute a ars o casă în zona Valea
Lupului din comună, iar din constatări se pare că și-au dat singuri foc la casă, ei urmărind în acest sens
sprijin financiar de la autoritatea locală. Domnul viceprimar mai precizează că în prezent titularul
familiei este arestat și că au rămas sub cerul liber 4 copii mici din familie, care au cerut ajutor financiar.
Mai specifică faptul că în trecut, în astfel de situații, s-au cumpărat materiale necesare, care au fost date
familiilor aflate în astfel de nevoi. Ar trebui să fie ajutați cu un acoperiș, un pat și unele lucrui strict
necesare traiului, informând astfel consilierii, poate se află vreun doritor să facă asta, încheie domnul
viceprimar.
Doamna consilier Miron Mihaela, spune că poate oferi lucruri necesare familiei, prin intermediul
mai multor persoane binevoitoare, precizând totodată că ar trebui să li se ofere doar ajutor material,
fiindcă dacă li se dau bani, aceștia îi consumă pe alcool.
Domnul director executiv al Primăriei Tomești, Ciulei Liviu Eduard înștiințează consilierii despre
faptul că proiectul „EDU TOM Educație digitală în Comuna Tomești, Județul Iași”, a fost depus să intre
la finanțare, precizează totodată că sunt depuse foarte multe proiecte și că deocamdată nu se știe ce șanse
sunt să fie aprobat.
Domnul Asofiei Doinel, precizează că Guvernul a fost majorat plafonul la proiectul menționat.
Privitor la lucrarea de investiție de asfaltare drumuri, domnul Asofiei Doinel informează consilierii
că mai este necesar de un aviz de la Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP) București.
Precizează de asemenea că la lucrarea de proiectare Casă de Cultură s-au înscris la licitație 13 firme,
astfel că analiza ofertelor se va realiza în câteva zile.
Domnul consilier Palimariciuc Radu, informează pe domnul viceprimar și pe consilierii prezenți de
faptul că, Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat o hotărâre prin care a interzis afișajul electoral
pentru alegerile parlamentare, în alte locuri din comună, decât cele stabilite prin dispoziția primarului,
în speță pe garduri particulare, sugerând astfel să se ia măsuri în sensul informarii competitorilor
electorali pentru a nu fi amendați.
Preşedinte de ședință,
Secretar general al comunei,
Consilier local, Ionel Craus
Gabriel Mancaș

ROMÂNIA
U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL TOMEȘTI,
NR. 15454 DIN 10.11.2020
Domnul Asofiei Doinel îi răspunde că sunt persoane desemnate prin lege, responsabile cu aplicarea
sancțiunilor referitoare la acest fapt.
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

