U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 3915 din 16.03.2021.

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 16.03.2021 în cadrul şedinţei extraordinare online 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. 112 alin. (1), nr. crt. 5 din O.U.G. NR. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul local este legal constituit, astfel cum rezultă din Ordinul Prefectului Județului Iași nr.
337/26.10.2020, privind îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Tomești;
Secretarul comunei constată că s-a îndeplinit corect procedura de convocare la lucrările şedinţei
extraordinare 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. (b) din O.U.G. nr. 57/2019, în baza convocării cu nr. 3631 din 11.03.2021, invitației cu nr. 3632
din 11.03.2021 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 67 din 11.03.2021.
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. 3633 din 11.03.2021 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 3634 din 11.03.2021, precum și a proiectului ordinii de zi, în
conformitate cu art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019.
Pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, lucrările şedinţei se vor ține
online. Datele de conectare la ședința online au fost trimise fiecărui consilier local în data de
16.03.2021, pe e mail sau whats app.
Secretarul general al Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi
constată că la şedinţa extraordinară online a Consiliului Local, din data mai sus menţionată, participă 17
consilieri în funcţie, din totalul de 17 după cum urmează:
Numele şi prenumele
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Canură Alina-Mihaela
Chelban Gheorghiță Raimond
Craus Ionel
Herghelegiu Marius-Petronel
Iacob Liviu-Maricel
Miron Mihaela
Nane Dumitru
Palimariciuc Radu
Patrașcu Radu
Roman Vasile
Rus Cristian Mihail
Silvaș Vasile
Tarcan Mariana
Timofte Petru
Tololoi Alexandru
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Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă extraordinară în baza Notei de fundamentare
a primarului cu nr. 3630 din 11.03.2021 și a Dispoziției nr. 67 din 11.03.2021.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa extraordinară din 16.03.2021, 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, doamna consilier Miron Mihaela, prezintă proiectul ordinii de zi, pe
care îl supune apoi aprobării Consiliului local.
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din 16.03.2021.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3623 din 11.03.2021, cu privire la aprobarea”achiziționării
unui tractor precum și a utilajelor accesorii(remorcă, lamă deszăpezire, măturătoare stradală,
sărăriță, tocător de vegetație), necesare executării de lucrări edilitare în interes public”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3626 din 11.03.2021, cu privire la”predarea către
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții
”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții: ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3629 din 11.03.2021, cu privire la”aprobarea
documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE
ÎN 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 comună, personal din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Toate proiectele de hotărâri împreună cu materialele aferente acestora au fost comunicate pe email consilierilor, în timp util, spre a fi studiate, analizate și ulterior supunerii aprobării.
Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din
16.03.2021.
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi pentru din 17 voturi valabil
exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
Se trece la subpct. 2. de pe ordinea de zi:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
Secretarul Comunei Tomeşti, 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 procesului-verbal, acesta a fost aprobat cu 17 voturi pentru din 17 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă şi nu a fost înregistrată nici o abţinere.
Nemaifiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă trece la următorul punct din ordinea de zi.
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. 3623 din 11.03.2021, cu privire la
aprobarea”achiziționării unui tractor precum și a utilajelor accesorii(remorcă, lamă deszăpezire,
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măturătoare stradală, sărăriță, tocător de vegetație), necesare executării de lucrări edilitare în interes
public”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3623 din 11.03.2021, cuprinde și următoarele
documente: nota de fundamentare cu nr. 3621 din 11.03.2021 a Primarului Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte, prin care se solicită Consiliului Local Tomești aprobarea: „”achiziționării unui tractor
precum și a utilajelor accesorii(remorcă, lamă deszăpezire, măturătoare stradală, sărăriță, tocător de
vegetație), necesare executării de lucrări edilitare în interes public”, referatul compartimentului de
specialitate cu nr. 3622 din 11.03.2021, al domnului Ciotină Ioan Marius, șef birou financiarcontabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tomești, cu privire la
aprobarea:”achiziționării unui tractor precum și a utilajelor accesorii(remorcă, lamă deszăpezire,
măturătoare stradală, sărăriță, tocător de vegetație), necesare executării de lucrări edilitare în interes
public”, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 3858 din 16.03.2021 ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, solicitând cuvântul, aduce la cunoștința consilierilor despre
necesitatea achiziționării tractorului (care costă în jur de 30.000 euro) și a utilajelor accesorii, deoarece
sunt foarte multe lucrări de executat la nivel local, spre exemplu: curățat șanțuri, străzi, folosire sărăriță
și lamă pentru deszăpezire drumuri pe timpul iernii, măturare șanțuri cu folosire rezervor apă pentru a
nu produce praf, folosire remorcă pentru transport deșeuri, precum și multe alte lucrări. Domnul
viceprimar informează consilierii că utilajele vor fi achiziționate pe parcursul anului. De asemenea
menționează că se caută varianta, cea mai ieftină posibilă, pentru achiziția utilajelor menționate mai sus,
prezentând 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. 3623 din 11.03.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 3623 din 11.03.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru din 17
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomeşti nr. 35 din 16.03.2021 cu
privire la aprobarea”achiziționării unui tractor precum și a utilajelor accesorii(remorcă, lamă
deszăpezire, măturătoare stradală, sărăriță, tocător de vegetație), necesare executării de lucrări
edilitare în interes public”.
Subpct.3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3626 din 11.03.2021, cu privire la:”
predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională
de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării
obiectivului de investiții: ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL
IAȘI”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 3626 din 11.03.2021 cuprinde și următoarele documente:expunerea de
motive cu nr. 3624 din 11.03.2021 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, cu privire la
necesitatea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania
Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării
obiectivului de investiții: „CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL
IAȘI”, referatele compartimentelor de specialitate, cu nr. 3625 din 11.03.2021, ale doamnei ing. Marin
Carmela, cu atribuții de cadastru și fond funciar și ale domnului Asofiei Doinel, administrator public la
nivelul Comunei Tomești, prin care se solicită Consiliului Local al comunei Tomești aprobarea predării
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții
„C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
„CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, precum și avizele
favorabile înregistrate sub numărul 3859 din 16.03.2021 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, solicitând cuvântul, aduce la cunoștința consilierilor despre
necesitatea predării amplasamentului(terenului) în suprafață de 2000 m.p.,din sat Tomești, către C.N.I.,
în vederea construirii sediului de primărie, prezentând totodată necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
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În final doamna președinte de ședință Miron Mihaela a adresat felicitări domnului primar și
domnului viceprimar, pentru inițiativa proiectului de investiție privind construirea unui sediu nou de
primărie.
Alte discuții nu au mai fost.
Doamna președinte de ședință Miron Mihaela, supune la vot proiectul de hotarâre nr. 3626 din
11.03.2021, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire
la:“ predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania
Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiții: ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI”.
Proiectul de hotărâre nr. 3626 din 11.03.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 36 din 16.03.2021
cu privire la:“predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin
Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în
vederea executării obiectivului de investiții: ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”.
Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3629 din 11.03.2021, cu privire la
” aprobarea documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE SEDIU
PRIMĂRIE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 3629 din 11.03.2021 cuprinde și următoarele documente: adresa
înregistrată la Primăria comunei Tomești în luna martie, prin care Compania Națională de Investiții
„C.N.I.” S.A. transmite devizul general al obiectivului de investiții „Construire sediu primărie, comuna
Tomești, județul Iași”, expunerea de motive cu nr. 3627 din 11.03.2021 a primarului Comunei Tomești,
domnul Timofte Ștefan, prin care solicită aprobarea „documentației tehnico-economică pentru
obiectivul de investiții «CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL
IAȘI»”, conform Devizului General anexat, referatele de specialitate înregistrate sub numărul 3628
din 11.03.2021 ale administratorului public de la nivelul Comunei Tomești, domnul jr. Doinel Asofiei,
și ale domnului Ciotină Ioan Marius, șef birou financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Comunei
Tomești, cu privire la aprobarea „documentației tehnico-economică pentru obiectivul de investiții
«CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI»”, conform
Devizului General anexat, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate cu nr. 3860 din
16.03.2021, din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, solicitând cuvântul, a prezentat consilierilor valoarea totală
pentru execuția obiectivului de investiții de mai sus, precum și valoarea cofinanțării de la bugetul local,
astfel cum rezultă din proiectul de hotărâre al primarului și din documentațiile anexate la proiect.
Domnul viceprimar mai precizează că este meritul domnului primar Ștefan Timofte, pentru
demersurile efectuate în vederea obținerii fondurilor pentru execuția obeictivului de mai sus, prin
Compania Națională de Investiții.
De asemenea domnul viceprimar a mai informat consilierii de faptul că vor începe lucrările de
execuție la Casa de Cultură, la un tronson de 9,5 km. drumuri aflate la asfaltare(Etapa I-a), acestea fiind
în fază de licitație, precizând că urmează un nou set de 7,3 km. drumuri din comună(Etapa a II-a) la
care au fost efectuate demersurile (fază de proiectare) pentru asfaltarea lor. Meritul este al primarului și
al Consiliului Local din mandatele vechi și din mandatul actual, încheie domnul viceprimar.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul viceprimar a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
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Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 3629 din 11.03.2021, întocmit de
primarul comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, cu privire la” aprobarea documenteției tehnicoeconomică pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”.
Proiectul de hotărâre nr. 3629 din 11.03.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 37 din
16.03.2021 cu privire la: ”aprobarea documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de
investiții ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”.
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.
La punctul Diverse doamna Miron Mihaela, în calitate de președinte de ședință, îl informează pe
domnul consilier Palimariciuc Radu, de faptul că, atunci când vom avea prima ședință de consiliu față
în față, vom stabili modalitatea înregistrării ședințelor de consiliu local, prin votul tuturor consilierilor.
Domnul consilier Palimariciuc Radu, precizează că dorește înregistrarea audio a sedințelor de
consiliu.
Tot domnul consilier local Palimariciuc Radu, solicitând cuvântul, informează pe domnul
viceprimar de faptul că sunt unele sesizări din zona satului Tomești, cum că sunt tineri care ies din
pădure cu ATV-urile, distrug drumul din acea zonă, merg cu viteză și pun în pericol siguranța
cetățenilor care circulă pe stradă.
Doamna președinte de ședință Miron Mihaela, îi răspunde că în astfel de cazuri trebuie sesizată
poliția locală, indicând în acest sens și nr. de telefon de la poliția locală: 0756.095.747.
De asemenea domnul consilier Palimariciuc Radu, întreabă când se va redeschide primăria,
deoarece, dorește punerea la dispoziție a unui spațiu în sala de consiliu, pentru a da consultări
cetățenilor din comună ?
Domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, întreabă dacă este cererea Alianței USR-PLUS ?
Domnul consilier Plaimariciuc Radu, îi răspunde că nu este cererea Alianței USR-PLUS, ci
solicitarea grupului de consilieri locali USR-PLUS, consultări care se vor desfășura după un program
stabilit de dinainte.
Doamna președinte de ședință Miron Mihaela, precizează că acest lucru va fi decis după ridicarea
restricțiilor cu pandemia, în măsura în care va fi și disponibil un spațiu în sediul primăriei, în prezent
sala de ședințe a consiliului fiind destul de solicitată cu ședințe diverse, derulări proiecte, alte activități
curente din cadrul primăriei.
Domnul consilier Silvaș Vasile, solicitând cuvântul, întreabă pe domnul viceprimar când se
reface Strada Releu, în urma lucrărilor de la canalizare ?
Domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, îi răspunde că nu există deocamdată un termen în acest sens,
precizează că a vorbit cu cei de la societatea Teoval, respectiv de obligația pe care o au prin contract de
a aduce la finalul lucrărilor terenul la forma anterioară. Am reușit să punem piatră în zonele unde
terenul s-a surpat. De asemenea societatea Teoval a dorit să refacă drumul și să asfalteze cu firma
Conest, însă aceasta nu are în prezent disponibilitate. Nu știm o dată exactă când se va reface strada,
însă vom căuta rezolvarea acestei probleme cât mai repede posibil, încheie domnul viceprimar
De asemenea domnul consilier Silvaș Vasile, mai întreabă cum se poate rezolva problema cu apa
pe strada Releu, deoarece vine vara și în acea perioadă debitul este foarte scăzut ?
Domnul viceprimar îi răspunde că deocamdată nu se pot lua măsuri în acest sens, precizând că
APAVITAL gândește o strategie, aflată în fază de proiectare, de montare a unor bazine mari de apă, de
unde aceasta să vină prin cădere la populația din zonă. Este o problemă stringentă deoarece rețeaua de
apă fiind tot mai solicitată, nu mai face față cererilor de branșare din partea cetățenilor. În prezent nu se
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mai fac extinderi de apă la populația din zonă, însă vom căuta o soluție pe viitor cu APA VITAL pentru
rezolvarea acestei probleme, încheie domnul viceprimar.
Alte discuții nu au mai fost la pct. Diverse.
În încheiere, doamna președinte de ședință Miron Mihaela, solicită prezența fizică a consilierilor
la sediul primăriei, în următoarele zile, pentru semnarea documentelor de la prezenta ședință.
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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U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
NR. 4469 DIN 25.03.2021

Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 25 martie 2021, orele 16,00
Subsemnatul, Mancaş Gabriel, în calitate de secretar general al Comunei Tomești
constat prin prezentul proces-verbal, că s-a îndeplinit procedura obligativităţii aducerii la
cunoştinţa opiniei publice a Procesului-Verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local
al Comunei Tomești din data de 16.03.2021, aprobat în ședința ordinară a C.L. Tomești
din data de 25.03.2021 (în temeiul prevederilor art. 138 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
Procesul-Verbal al ședinței anterioare a C.L. Tomești este înregistrat sub nr. 3915
din 16.03.2021 şi conţine un număr de 6(șase) pagini.
Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

Înt./red. MG
Ex. 2
Ds. 3/2021

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mihaela Miron
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Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

