U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 4466 din 25.03.2021.

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 25.03.2021 în cadrul şedinţei ordinare 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
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. 4173 din 19.03.2021, invitației cu nr. 4174 din
19.03.2021 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 75 din 19.03.2021.
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. 4175 din 19.03.2021 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 4176 din 19.03.2021, 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
25.03.2021, pe e mail sau whats app.
Secretarul general al Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi
constată că la şedinţa ordinară online a Consiliului Local, din data mai sus menţionată, participă 16
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 - învoit
Silvaș Vasile
Tarcan Mariana
Timofte Petru
Tololoi Alexandru
Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă ordinară în baza graficului de şedinte ordinare
de pe trim. I – 2021.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mihaela Miron
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Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa ordinară din 25.03.2021, 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 ședinței, doamna Miron Mihaela, precizează că domnul consilier local, Rus Cristian
Mihail, a solicitat învoire la ședința de astăzi, motivată de necesitatea prezenței sale la o înmormântare.
Acesta a transmis că este de acord cu aprobarea tuturor proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi.
Cu 16 voturi pentru, a fost aprobată învoirea domnului consilier local Rus Cristian-Mihail. Nu
au înregistrate voturi împotrivă și nici abțineri.
Doamna consilier Miron Mihaela, prezintă apoi proiectul ordinii de zi, pe care îl supune
aprobării Consiliului local.
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 25.03.2021.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4144 din 19.03.2021, cu privire la aprobarea:“alegerii
unui președinte de ședință al Consiliului Local Tomești pe trimestrul II-2021”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4146 din 19.03.2021, cu privire la
aprobarea:”graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul II-2021”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4147 din 19.03.2021,cu privire la
aprobarea:“realizării lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele electrice JT+MT în
Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Rândunicii, Zona Solomon, beneficiar
fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
3.4.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4148 din 19.03.2021, cu privire la
aprobarea:“realizării lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele electrice JT+MT în
Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Bahlui, Zona Andrei Mariana,
beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.5.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4151 din 19.03.2021, 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 trei
terenuri: (1)teren 115 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna
Tomești, județul Iași, Tarla 41, Parcela V. 2130/1/33; (2) teren 218 m.p., situat în intravilan
extins conform PUG, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 10, Parcela A. 455/12;
(3)teren 153 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești,
județul Iași, Tarla 51, Parcela V. 2637/2;”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.6.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4153 din 19.03.2021, cu privire la
aprobarea:“achiziționării unei autoutilitare necesară desfășurării activității serviciului de
gospodărie comunală Tomești”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
3.7.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4157 din 19.03.2021, cu privire la aprobarea:“trecerii
a două terenuri situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași: (1)
teren în suprafață de 15 m.p. situat în Tarla 204, Parcela C.C.22/5; și (2) teren în suprafață de
31 m.p. situat în Tarla 204, Parcela 1(28/1), din domeniul public al Comunei Tomești, Județul
Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării prin licitație
publică, pentru derulare activități comerciale”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
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3.8.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4160 din 19.03.2021,cu privire la aprobarea:
“vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 40 m.p., situat în Tarlaua
204, Parcela C.C. 22/6, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pentru
derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare întocmit de
Evaluator autorizat ANEVAR Chiriac Florin, pentru terenul din cartier Tomești, în vederea
stabilirii prețului de pornire a licitațiilor”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.9.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4164 din 19.03.2021, cu privire la aprobarea:
“adoptării unui Plan de măsuri privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții și/sau
demolări sau din alte activități/procese tehnologice”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.10.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4167 din 19.03.2021, cu privire la aprobarea:
“participării Comunei Tomești, Județul Iași, la Programul de stimulare a înnoirii Parcului
auto național prin programul Rabla 2021, în vederea achiziționării unui autoturism nou
necesar activității Biroului de Poliție Locală Tomești, și predării spre casare a unui autoturism
uzat din proprietatea Comunei Tomești”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4170 din 19.03.2021, cu privire la aprobarea:
„modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
comunei Tomești, județul Iași, cu: (1) un teren în suprafață de 6 ha., situat în intravilanul
extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 17/1, Parcela F
705/2/14(cuprinde și Parcela 705/3), F 717/1/10; (2) teren în suprafață de 2340 m.p. situat în
extravilan comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 127, Parcela A. 4603/2(cuprinde Parcelele
4604 și 4636), în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, pentru lucrări de investiții în interes public(amenajare platformă de compost și
amenajare magazie pentru depozit materiale pentru Primăria Tomești)”, 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.
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 ordinare din
25.03.2021
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi pentru din 16 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 16 voturi pentru din 16 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:
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Subpct.3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4144 din 19.03.2021, cu privire la
aprobarea:“alegerii unui președinte de ședință al Consiliului Local Tomești pe trimestrul II-2021”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4144 din 19.03.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul de specialitate cu nr. 4143 din 19.03.2021 al secretarului comunei Tomesti,
Mancaș Gabriel, prin care se solicită Consiliului Local al comunei Tomesti aprobarea:“alegerii unui
preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Tomesti, județul Iași, pe trimestrul II -2021”,
raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. (b) și alin. 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizele favorabile cu nr. 4428
din 25.03.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești pentru proiectul de
hotărâre de mai sus.
Prin proiectul de hotărâre a fost propus ca peședinte de ședință pe trimestrul II-2021, domnul
consilier local Silvaș Vasile.
Alte propuneri nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 4144 din 19.03.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 4144 din 19.03.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru din 16
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. 38 din 25.03.2021 cu
privire la aprobarea ”alegerii unui președinte de ședință al Consiliului Local Tomești pe trimestrul
II-2021”.
Subpct.3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4146 din 19.03.2021, cu privire la
aprobarea:”graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul II-2021”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 4146 din 19.03.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul de
specialitate cu nr. 4145 din 19.03.2021, întocmit de secretarul general al Comunei Tomeşti, prin care
solicită Consiliului Local Tomești aprobarea “graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local
Tomești pe trimestrul II - 2021”, precum și avizele favorabile cu nr. 4429 din 25.03.2021, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti.
Conform proiectului de hotărâre al primarului, ședințele ordinare ale C.L. Tomești pe trimestrul
II-2021, vor avea loc în datele de: 22.04.2021, orele 14,00; 27.05.2021, orele 14,00, respectiv
24.06.2021, orele 14,00., on line, sau cu prezența fizică a consilierilor în Sala de ședințe a C.L. Tomești.
Alte discuții nu au mai fost.
Doamna președinte de ședință Miron Mihaela, supune la vot proiectul de hotarâre nr. 4146 din
19.03.2021, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la
aprobarea:“graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul II - 2021”.
Proiectul de hotărâre nr. 4146 din 19.03.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16 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. 39 din 25.03.2021
cu privire la aprobarea:“graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul
II - 2021”.
Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4147 din 19.03.2021, cu privire la
aprobarea:“realizării lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele electrice JT+MT în Localitatea
Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Rândunicii, Zona Solomon, beneficiar fiind S.C.
DELGAZ GRID S.A.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 4147 din 19.03.2021 cuprinde și următoarele documente: cererea
formulată de S.C. Energo-Design S.R.L., înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 3555 din 11.03.2021,
prin care solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Tomești pentru aprobarea realizării lucrării
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pe domeniul public:”Extindere rețele electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești,
Județul Iași, Str. Rândunicii, Zona Solomon, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”, referatul
compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 4113 din 19.03.2021, întocmit de domnul Cotea
Flavius-Gabriel, cu privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele
electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Rândunicii, Zona
Solomon, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”, precum și avizele favorabile cu nr. 4430 din
25.03.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de
hotărâre de mai sus.
Domnul consilier local Craus Ionel, prezicează că s-au eliberat toate avizele necesare realizării
lucrării.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna președinte de ședință a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 4147 din 19.03.2021, întocmit de
primarul comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, privind aprobarea realizării lucrării pe domeniul
public:”Extindere rețele electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str.
Rândunicii, Zona Solomon, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”, beneficiar fiind S.C.
DELGAZ GRID S.A.
Proiectul de hotărâre nr. 4147 din 19.03.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16 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. 40 din
25.03.2021 privind: aprobarea realizării lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele electrice
JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Rândunicii, Zona Solomon,
beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”.
Subpct.3.4.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4148 din 19.03.2021, cu privire la
aprobarea:“realizării lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele electrice JT+MT în Localitatea
Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Bahlui, Zona Andrei Mariana, beneficiar fiind S.C.
DELGAZ GRID S.A.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 4148 din 19.03.2021 cuprinde și următoarele documente: cererea
formulată de S.C. Energo-Design S.R.L., înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 3556 din 11.03.2021,
prin care solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Tomești pentru aprobarea realizării lucrării
pe domeniul public:”Extindere rețele electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești,
Județul Iași, Str. Bahlui, Zona Andrei Mariana, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”,
referatul compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 4113 din 19.03.2021, întocmit de domnul
Cotea Flavius-Gabriel, cu privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele
electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Bahlui, Zona Andrei
Mariana, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”, precum și avizele favorabile cu nr. 4431 din
25.03.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de
hotărâre de mai sus.
Domnul consilier local Craus Ionel, prezicează că s-au eliberat toate avizele necesare realizării
lucrării.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna președinte de ședință a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 4148 din 19.03.2021 întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 4148 din 19.03.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mihaela Miron

5

Data: 25.03.2021

Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 41 din
25.03.2021 cu privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public: ”Extindere rețele electrice
JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Bahlui, Zona Andrei
Mariana, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”.
Subpct.3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4151 din 19.03.2021, 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
trei terenuri: (1)teren 115 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna
Tomești, județul Iași, Tarla 41, Parcela V. 2130/1/33; (2) teren 218 m.p., situat în intravilan extins
conform PUG, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 10, Parcela A. 455/12; (3)teren 153
m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 51,
Parcela V. 2637/2;”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4151 din 19.03.2021, cuprinde și următoarele
documente: nota de fundamentare cu nr. 4149 din 19.03.2021, 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 trei terenuri: (1)teren 115 m.p., situat în intravilan extins conform
PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 41, Parcela V. 2130/1/33; (2) teren 218 m.p.,
situat în intravilan extins conform PUG, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 10, Parcela A.
455/12; (3)teren 153 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești,
județul Iași, Tarla 51, Parcela V. 2637/2, referatele compartimentelor de specialitate cu nr. 4150 din
19.03.2021, 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 trei terenuri: (1)teren 115 m.p., situat în intravilan extins conform
PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 41, Parcela V. 2130/1/33; (2) teren 218 m.p.,
situat în intravilan extins conform PUG, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 10, Parcela A.
455/12; (3)teren 153 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești,
județul Iași, Tarla 51, Parcela V. 2637/2;, precum și avizele favorabile cu nr. 4432 din 25.03.2021 ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Domnul consilier Craus Ionel, a prezentat detalii suplimentare cu privire la avizul favorabil
acordat de Comisia de urbanism din cadrul C.L. Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul consilier Palimariciuc Radu, întreabă dacă ulterior completării Anexei nr. 1 la HCL
Tomești nr. 72/20.06.2007, cele trei terenuri vor fi scoase la licitație, în scopul vânzării. Se menționează
că la următoarele ședințe se va proceda la supunerea spre aprobarea Consiliului Local Tomești a
proiectelor de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică, a terenurilor menționate anterior, pe baza
documentațiilor de vânzare a terenurilor, a documentațiilor cadastrale și a rapoartelor de evaluare.
În final doamna președinte de ședință a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 4151 din 19.03.2021 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
trei terenuri: (1)teren 115 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna
Tomești, județul Iași, Tarla 41, Parcela V. 2130/1/33; (2) teren 218 m.p., situat în intravilan extins
conform PUG, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 10, Parcela A. 455/12; (3)teren 153
m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 51,
Parcela V. 2637/2”.
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Proiectul de hotărâre nr. 4151 din 19.03.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
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. 42 din
25.03.2021 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 trei terenuri: (1)teren 115 m.p., situat în intravilan extins conform PUG
sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 41, Parcela V. 2130/1/33; (2) teren 218 m.p.,
situat în intravilan extins conform PUG, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarla 10,
Parcela A. 455/12; (3)teren 153 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești,
comuna Tomești, județul Iași, Tarla 51, Parcela V. 2637/2”.
Subpct.3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4153 din 19.03.2021, cu privire la
aprobarea:“achiziționării unei autoutilitare necesară desfășurării activității serviciului de gospodărie
comunală Tomești”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 4153 din 19.03.2021 cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 4152 din 19.03.2021 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, prin
care se solicită Consiliului Local Tomești aprobarea: „achiziționării unei autoutilitare, necesară
pentru activitatea serviciului de gospodărie comunală Tomești”, referatul compartimentului de
specialitate cu nr. 4151 din 19.03.2021, al domnului Ciotină Ioan Marius, șef birou financiarcontabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tomești, cu privire la
aprobarea: „achiziționării unei autoutilitare, necesară pentru activitatea serviciului de gospodărie
comunală Tomești”, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 4433 din 25.03.2021 ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai
sus menţionat.
Domnul consilier Radu Palimariciuc, întreabă dacă s-a realizat o inspectie tehnică a
autovehiculuilui utilizat în prezent de serviciul de gospodarie comunală, care ar justifica necesitatea
achziționării unei noi autoutilitare. Domnul administrator public, Doinel Asofiei, confirmă starea de
degradare în care se regăsește acest bun și face precizarea că s-au respectat toare măsurile pe care legea
le impune pentru a se proceda demararea procedurii de achiziție a unei noi autoutilitare.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna președinte de ședință a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se supune la vot proiectul de hotarâre nr. 4153 din 19.03.2021 cu privire la
aprobarea:“achiziționării unei autoutilitare necesară desfășurării activității serviciului de gospodărie
comunală Tomești”.
Proiectul de hotărâre nr. 4153 din 19.03.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
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. 43 din
25.03.2021 cu privire la aprobarea:“achiziționării unei autoutilitare necesară desfășurării activității
serviciului de gospodărie comunală Tomești”.
Subpct.3.7.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4157 din 19.03.2021, cu privire la
aprobarea:“trecerii a două terenuri situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași: (1) teren în suprafață de 15 m.p. situat în Tarla 204, Parcela C.C.22/5; și (2) teren în suprafață
de 31 m.p. situat în Tarla 204, Parcela 1(28/1), din domeniul public al Comunei Tomești, Județul
Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării prin licitație publică,
pentru derulare activități comerciale”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 4157 din 19.03.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul
compartimentului de specialitate cu nr. 4155 din 19.03.2021, al doamnei Marin Carmela, inspector cu
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atribuții de cadastru și fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Tomești, cu privire la aprobarea trecerii a două terenuri situate în Sat Tomești, Cartier Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași: (1) teren în suprafață de 15 m.p. situat în Tarla 204, Parcela C.C.22/5; și
(2) teren în suprafață de 31 m.p. situat în Tarla 204, Parcela 1(28/1), din domeniul public al Comunei
Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării prin
licitație publică, pentru derulare activități comerciale, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136
alin. 8 lit. (b) și alin. 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, nota de fundamentare cu
nr. 4156 din 19.03.2021 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, prin care se solicită
Consiliului Local Tomești aprobarea trecerii a două terenuri situate în Sat Tomești, Cartier Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași: (1) teren în suprafață de 15 m.p. situat în Tarla 204, Parcela C.C.22/5; și
(2) teren în suprafață de 31 m.p. situat în Tarla 204, Parcela 1(28/1), din domeniul public al Comunei
Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării prin
licitație publică, pentru derulare activități comerciale, precum și avizele favorabile cu nr. 4434 din
25.03.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de
hotărâre de mai sus.
Domnul consilier local Craus Ionel, prezicează că s-au acordat avizele favorabile ale comisiei de
urbanism pentru trecerea celor două terenuri din domeniul public al comunei în domeniul privat, spre a
fi supuse ulterior vânzării prin licitație publică.
Doamna președinte de ședință, Mihaela Miron, precizează că se abține de la vot, din cauza
gradului de rudenie existent între dumneaei și una din persoanele care a depus cererea pentru
cumpărarea unei suprafețe de teren. Totodată, domnul consilier local Palimariciuc Radu, precizează că
se va abține și dumnealui de la vot, la acest proiect de hotărâre.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 4157 din 19.03.2021 cu privire la
aprobarea:“trecerii a două terenuri situate în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași: (1) teren în suprafață de 15 m.p. situat în Tarla 204, Parcela C.C.22/5; și (2) teren în suprafață
de 31 m.p. situat în Tarla 204, Parcela 1(28/1), din domeniul public al Comunei Tomești, Județul
Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea vânzării prin licitație publică,
pentru derulare activități comerciale”.
Proiectul de hotărâre nr. 4157 din 19.03.2021, a fost aprobat cu 14 voturi pentru, din 16
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Au fost două abțineri din partea
doamnei consilier Miron Mihaela și a domnului consilier Palimariciuc Radu.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 44 din
25.03.2021 cu privire la aprobarea:“trecerii a două terenuri situate în Sat Tomești, Cartier Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași: (1) teren în suprafață de 15 m.p. situat în Tarla 204, Parcela
C.C.22/5; și (2) teren în suprafață de 31 m.p. situat în Tarla 204, Parcela 1(28/1), din domeniul
public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, în
vederea vânzării prin licitație publică, pentru derulare activități comerciale”.
Subpct.3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4160 din 19.03.2021,cu privire la
aprobarea:“vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 40 m.p., situat în
Tarlaua 204, Parcela C.C. 22/6, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pentru
derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare întocmit de Evaluator
autorizat ANEVAR Chiriac Florin, pentru terenul din cartier Tomești, în vederea stabilirii prețului
de pornire a licitațiilor”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4160 din 19.03.2021, cuprinde și următoarele
documente: nota de fundamentare cu nr. 4158 din 19.03.2021 a Primarului Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte, referitoare la necesitatea adoptării unei hotărâri cu privire la vânzarea prin licitație
publică a terenului în suprafaţă totală de 40 mp, situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna
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Tomești, Județul Iași, Tarla 204, Parcela 22/6, pentru derulare activități comerciale, precum și
aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, în vederea suplimentării
veniturilor la bugetul local, referatele compartimentelor de specialitate cu nr. 4519 din 19.03.2021, ale
doamnei Marin Carmela, inspector cu atribuțiide cadastru și fond funciar în cadrul Primăriei Tomești,
respectiv ale domnului Asofiei Doinel, administrator public la nivelul ComuneiTomești, prin care se
solicită aprobarea: „vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 40 mp, situat în Sat
Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarla 204, Parcela 22/6, pentru derulare
activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”,
raportul de evaluare întocmit de Evaluator autorizat ANEVAR, Chiriac Florin, cu stabilirea valorii de
piață a terenului din Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, în vederea stabilirii prețului de
pornire al licitațiilor, cu prețul transformat în lei la cursul B.N.R., precum și avizele favorabile cu nr.
4435 din 25.03.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru
proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Domnul consilier local Craus Ionel, prezicează că s-a acordat avizul favorabil al comisiei de
urbanism pentru vânzarea terenului menționat mai sus, prin licitație publică.
Domnul consilier local Palimariciuc Radu, precizează că se va abține de la vot la acest proiect de
hotărâre.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna președinte de ședință a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 4160 din 19.03.2021 cu privire la
aprobarea:“vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 40 m.p., situat în
Tarlaua 204, Parcela C.C. 22/6, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, pentru
derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare întocmit de Evaluator
autorizat ANEVAR Chiriac Florin, pentru terenul din cartier Tomești, în vederea stabilirii prețului
de pornire a licitațiilor”.
Proiectul de hotărâre nr. 4160 din 19.03.2021, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 16
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. A fost înregistrată o singură abținere
din partea domnului consilier local Palimariciuc Radu.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 45 din
25.03.2021 cu privire la aprobarea:“vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală
de 40 m.p., situat în Tarlaua 204, Parcela C.C. 22/6, Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de
evaluare întocmit de Evaluator autorizat ANEVAR Chiriac Florin, pentru terenul din cartier
Tomești, în vederea stabilirii prețului de pornire a licitațiilor”.
Subpct.3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4164 din 19.03.2021,cu privire la
aprobarea:“adoptării unui Plan de măsuri privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții
și/sau demolări sau din alte activități/procese tehnologice”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 4164 din 19.03.2021 cuprinde și următoarele documente: Ghidul de
gestionare al deșeurilor din construcții și demolări(parțial), comunicat de Asociația Zona Metropolitană
Iași, cu adresa nr. 1676 din 17.03.2021 și înregistrat la Primăria Comunei Tomești sub nr. 4161 din
19.03.2021, Nota de fundamentare a primarului cu nr. 4162 din 19.03.2021 cu privire la adoptarea unui
Plan de măsuri privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții și/sau demolări sau din alte
activități/procese tehnologice, Referatul compartimentului de specialitate cu nr. 4163 din 19.03.2021 al
domnului Cotea Flavius-Gabriel, inspector cu atribuții de urbanism și amenajarea teritoriului, cu privire
la adoptarea Planui de măsuri privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții și/sau demolări
sau din alte activități/procese tehnologice, precum și avizele favorabile cu nr. 4436 din 25.03.2021 ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
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Domnul consilier local Herghelegiu Marius-Petronel, dorește precizări cu privire la
responsabilitatea ducerii la îndeplinire a planului de măsuri privind gestionarea deșeurilor provenite din
construcții și/sau demolări sau din alte activități/procese tehnologice. Domnul director executiv, Ciulei
Liviu, face precizarea că planul de măsuri a fost realizat împreună cu ADIS, Girexim și alți prestatori de
servicii care pot încheia contracte în acest sens. Acesta menționează că s-a încercat o modalitate de a
realiza un plan personalizat pentru eliminarea deșeurilor, la care s-a lucrat câteva luni. Tot domnul
consilier Herghelegiu Marius-Petronel, întrebă dacă mai este valabilă procedura de depozitare în saci a
materialelor provenite de la renovările de locuințe și ridicarea ulterioară a acestor saci de către
societatea prestatoare de servicii de salubritate. Această întrebare se pune în contextul în care 16 saci cu
moloz, depozitați la scara 16, nu au fost încă ridicați din acel loc. În scopul lămuririi problemelor
ridicate de domniii consilieri locali, domnul Liviu Ciulei precizează că procesul de ridicare a
materilelor rezultate în urma renovărilor nu se realizează concomitent cu ridicarea obișnuită a
gunoiului, întrucât primele deșeuri au un alt regim, fapt pentru care vor fi colectate separat, în altă zi, cu
suma modică de 30 lei / tona, precizează în final domnul director, Ciulei Liviu.
Alte discuții nu au fost.
În final doamna președinte de ședință a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 4164 din 19.03.2021 cu privire la:
aprobarea: „adoptării unui Plan de măsuri privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții
și/sau demolări sau din alte activități/procese tehnologice”.
Proiectul de hotărâre nr. 4164 din 19.03.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
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. 46 din
25.03.2021 cu privire la aprobarea:„adoptării unui Plan de măsuri privind gestionarea deșeurilor
provenite din construcții și/sau demolări sau din alte activități/procese tehnologice”.
Subpct.3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4167 din 19.03.2021, cu privire la
aprobarea:“participării Comunei Tomești, Județul Iași, la Programul de stimulare a înnoirii Parcului
auto național prin programul Rabla 2021, în vederea achiziționării unui autoturism nou necesar
activității Biroului de Poliție Locală Tomești, și predării spre casare a unui autoturism uzat din
proprietatea Comunei Tomești”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 4167 din 19.03.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul
înregistrat sub nr. 4165 din 19.03.2021, întocmit de domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard, prin
care solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea participării Comunei Tomești, Județul Iași la
Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, prin programul Rabla 2021, în vederea
achiziționării unui autoturism nou, necesar activității Biroului de Poliție Locală Tomești, și predării spre
casare a unui autoturism uzat din proprietatea Comunei Tomești – autoutilitară, marca: Ford, anul
fabricației: 2008, nr. de înmatriculare: IS-30-PCT, referatul de specialitate înregistrat sub numărul 4166
din 19.03.2021 al domnului Ciotină Ioan-Marius, șef birou financiar-contabilitate, din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea
participării Comunei Tomești, Județul Iași la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național,
prin programul Rabla 2021, în vederea achiziționării unui autoturism nou, necesar activității Biroului de
Poliție Locală Tomești, și predării spre casare a unui autoturism uzat din proprietatea Comunei Tomești
- autoutilitară, marca: Ford, anul fabricației: 2008, nr. de înmatriculare: IS-30-PCT, precum și avizele
favorabile cu nr. 4437 din 25.03.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul administrator public, Doinel Asofiei, menționează că s-a respectat procedura legală
privind casarea autoturismului uzat, demarându-se ulterior procedurile privind participarea la programul
„Rabla 2021”. Alte discuții nu au mai fost la acest punct.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mihaela Miron
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Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

În final doamna președinte de ședință a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 4167 din 19.03.2021 cu privire la:
aprobarea:”participării Comunei Tomești, Județul Iași, la Programul de stimulare a înnoirii Parcului
auto național prin programul Rabla 2021, în vederea achiziționării unui autoturism nou necesar
activității Biroului de Poliție Locală Tomești, și predării spre casare a unui autoturism uzat din
proprietatea Comunei Tomești”.
Proiectul de hotărâre nr. 4167 din 19.03.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
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. 47 din
25.03.2021 cu privire la aprobarea:”participării Comunei Tomești, Județul Iași, la Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto național prin programul Rabla 2021, în vederea achiziționării
unui autoturism nou necesar activității Biroului de Poliție Locală Tomești, și predării spre casare
a unui autoturism uzat din proprietatea Comunei Tomești”.
Subpct.3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4170 din 19.03.2021, cu privire la
aprobarea:„modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
comunei Tomești, județul Iași, cu: (1) un teren în suprafață de 6 ha., situat în intravilanul extins
conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 17/1, Parcela F 705/2/14(cuprinde
și Parcela 705/3), F 717/1/10; (2) teren în suprafață de 2340 m.p. situat în extravilan comuna
Tomești, județul Iași, Tarlaua 127, Parcela A. 4603/2(cuprinde Parcelele 4604 și 4636), în
conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru
lucrări de investiții în interes public(amenajare platformă de compost și amenajare magazie pentru
depozit materiale pentru Primăria Tomești)”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 4170 din 19.03.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul cu
nr. 4168 din 19.03.2021, a viceprimarului Comunei Tomești, Județul Iași, domnul Bîrleanu Pavel, prin
care aduce la cunoștința primarului și a C.L. Tomești despre necesitatea identificării a două suprafețe de
teren de pe raza comunei pentru a fi prinse în domeniul public al U.A.T. Tomești în vederea amenajării
unei platforme de compost precum și pentru amenajarea unui spațiu pentru depozit materiale pentru
Primăria Tomești, referatele compartimentelor de specialitate cu nr. 4169 din 19.03.2021, 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 H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind
domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu: (1) un teren în suprafață de 6 ha., situat în
intravilanul extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 17/1, Parcela F
705/2/14(cuprinde și Parcela 705/3), F 717/1/10; (2) teren în suprafață de 2340 m.p. situat în extravilan
comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 127, Parcela A. 4603/2(cuprinde Parcelele 4604 și 4636), pentru
lucrări de investiții în interes public(amenajare platformă de compost și amenajare spațiu de depozit
magazie de materiale pentru Primăria Tomești)”, precum și avizele favorabile cu nr.4438 din
25.03.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul C.L.Tomeşti pentru proiectul de hotărâre.
Doamna președinte de ședință, Mihaela Miron, subliniază necesitatea amenajării platformei de
compost. Domnul consilier local, Palimariciuc Radu, întreabă dacă locația exactă a terenului pe care se
va amenaja platforma poate fi adusă la cunoștința publică, pentru ca locuitorii comunei să depoziteze în
acest loc acele deșeuri specifie. Domnul administrator public Asofiei Doinel, precizează că, întrucât nu
s-a procedat la amenajarea platformei, nu se cunoaște deocamdată natura deșeurilor care pot fi
depozitate în acest loc, urmând a obține, în acest sens și avizul favorabil de la Mediu. Prin urmare, în
scopul evitării potențialelor sancțiuni, se vor comunica ulterior cetățenilor mai multe detalii.
Domnul consilier local Palimariciuc Radu, consideră benefic pentru comună, amenajarea acestei
platforme compost.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mihaela Miron
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Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

Alte discuții nu au fost.
În final doamna președinte de ședință a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 4170 din 19.03.2021 cu privire la:
aprobarea:”modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
comunei Tomești, județul Iași, cu: (1) un teren în suprafață de 6 ha., situat în intravilanul extins
conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 17/1, Parcela F 705/2/14(cuprinde
și Parcela 705/3), F 717/1/10; (2) teren în suprafață de 2340 m.p. situat în extravilan comuna
Tomești, județul Iași, Tarlaua 127, Parcela A. 4603/2(cuprinde Parcelele 4604 și 4636), în
conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru
lucrări de investiții în interes public(amenajare platformă de compost și amenajare magazie pentru
depozit materiale pentru Primăria Tomești)”.
Proiectul de hotărâre nr. 4170 din 19.03.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
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. 48 din
25.03.2021 cu privire la aprobarea:”modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013
privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu: (1) un teren în suprafață de 6 ha.,
situat în intravilanul extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua
17/1, Parcela F 705/2/14(cuprinde și Parcela 705/3), F 717/1/10; (2) teren în suprafață de 2340
m.p. situat în extravilan comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 127, Parcela A. 4603/2(cuprinde
Parcelele 4604 și 4636), în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, pentru lucrări de investiții în interes public(amenajare platformă de
compost și amenajare magazie pentru depozit materiale pentru Primăria Tomești)”.
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 solicită cuvântul domnul consilier local Palimariciuc Radu, care dorește
organizarea unei acțiuni civice, în scopul colectării deșeurilor care se regăsesc în păduri, în special cele
din pădurea dinspre Cruce. În vederea materializării acestui obiectiv, precizează că este necesară
punerea la dispoziție de către Primăria Comunei Tomești, a unor saci de colectare deșeuri. Doamna
Mihaela Miron intervine, precizând că, în condițiile în care obținerea materialelor de care este nevoie
nu se va putea realiza, va pune dumneai la dispoziție acești saci, susținând totodată inițiativa propusă.
Totodată, domnul consilier Palimariciuc Radu, precizează că platforma „Gișeul.ro” nu poate fi
utilizată, deși din informațiile afișate, reiese faptul că UAT Tomești este înregistrată. Domnul director
executiv, Ciulei Liviu, face mențiunea că toate contractele necesare utilizării platformei au fost
încheiate de autoritatea contractantă, însă pentru a fi funcțională, este necesară îndeplinirea altor
proceduri de durată, care nu intră în responsabilitatea autorității publice. Totodată, precizează că există
posibilitatea ca până la jumătatea anului, utilizatorii să poată folosi platforma.
Tot la punctul Diverse domnul administrator public Asofiei Doinel, menționează că azi
25.03.2021, fost comunicat ordinul de începere a lucrărilor pentru obiectivului de investiții „Execuție
Trotuar – Etapa III”. Domnii consilieri prezenți consideră benefică această investiție pentru cetățeni.
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.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mihaela Miron
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Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

