U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 5875 din 22.04.2021.

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 22.04.2021 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. 5574 din 16.04.2021, invitației cu nr. 5575 din
16.04.2021 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 100 din 16.04.2021.
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. 5576 din 16.04.2021 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 5577 din 16.04.2021, precum și a proiectului ordinii de zi, în
conformitate cu art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019.
Ședința se desfășoară la sediul primăriei din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași.
Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 432 din 08 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se vor respecta următoarele:
a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se
desfăşoară şedinţa;
c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1,5 metri între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe
de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
d) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea
răspândirii virusului SARS-CoV-2;
Secretarul general al Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi
constată că la şedinţa ordinară a Consiliului Local, din data mai sus menţionată, participă 15 consilieri
în funcţie, din totalul de 17 după cum urmează:
Numele şi prenumele
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Canură Alina-Mihaela
Chelban Gheorghiță Raimond - învoit
Craus Ionel
Herghelegiu Marius-Petronel
Iacob Liviu-Maricel
Miron Mihaela
Nane Dumitru
Palimariciuc Radu
Patrașcu Radu
Roman Vasile
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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. II – 2021 și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 100 din 16.04.2021.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa ordinară din 22.04.2021, 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, domnul Silvaș Vasile, precizează că domnul consilier Rus Cristian Mihail,
a solicitat învoire la ședința de astăzi, motivat de faptul că se află în spital, iar domnul consilier Chelban
Gheroghiță-Raimond, a solicitat învoire pe motivul că este plecat din localitate, în interes de serviciu.
Cu 15 voturi pentru, a fost aprobată învoirea domnilor consilieri locali Rus Cristian-Mihail și
Chelban Gheorghiță-Raimond. Nu au înregistrate voturi împotrivă și nici abțineri.
Domnul consilier Silvaș Vasile, prezintă apoi proiectul ordinii de zi, pe care îl supune aprobării
Consiliului local.
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 22.04.2021.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4410 din 25.03.2021, cu privire la aprobarea”bugetului
comunei Tomești, județul Iași, bugetul local și sursa 10, pe anul 2021, conform anexelor 1 și 2”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5190 din 09.04.2021, cu privire la aprobarea”contului de
execuție al 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. 2649 din 23.02.2021, cu privire la aprobarea”Listei cu
lucrările de investiții publice ale Primăriei comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5192 din 09.04.2021, cu privire la aprobarea”modificării în
sensul completării H.C.L. Tomești nr. 142 din 17.12.2020 referitoare la schimbarea denumirii din
strada Bahlui, în strada Primăverii, de pe raza comunei Tomești, cu Avizul favorabil nr. 13 din
16.03.2021 emis în acest sens de Comisia de atribuire de denumiri a județului Iași”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2538 din 19.02.2021, cu privire la aprobarea”indexării
impozitelor și taxelor locale de la nivelul comunei Tomești, județul Iași, cu rata inflației de 2,6%,
începând cu anul 2022”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3371 din 05.03.2021, cu privire la aprobarea”Planului de
achiziții publice de la nivelul Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2021”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5566 din 16.04.2021, cu privire la aprobarea”aderării
comunei Boghicea, județul Neamț la ARSACIS Iași și revizuirea Actului Constitutiv și Statutului
Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2242 din 15.02.2021, cu privire la aprobarea
”Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru
care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Tomești,
Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
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3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5195 din 09.04.2021, cu privire la aprobarea”curselor
regulate care vor face parte din Noul program de transport public județean de persoane, precum și
stațiile de îmbarcare și localitățile care vor fi cuprinse în Traseele județene de transport public de
persoane prin curse regulate, de pe raza comunei Tomești”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5198 din 09.04.2021, cu privire la aprobarea ”modificării,
în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești,
județul Iași, cu un teren în suprafață de 1378 m.p., situat în intravilanul extins conform PUG sat
Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 20, Parcela P-V 982/3-983, în conformitate cu
prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în vederea efectuării de
lucrări de investiții în interes public”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5201 din 09.04.2021, 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 un teren în suprafață de 413
m.p., situat în sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, intravilan extins conform PUG, Tarla 6,
Parcela TF-336/7”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.12. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5570 din 16.04.2021, cu privire la aprobarea”trecerii unui
teren situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarla 204, Parcela C.C.
28/10, în suprafață de 107 m.p., 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;
3.13. Proiectul de hotărâre cu nr. 5312 din 13.04.2021, cu privire la aprobarea ”alocării sumei de 10.000 lei din
bugetul comunei Tomești, necesară pentru acordarea de ajutoare sociale copiilor de la Centrul de Zi ”Sf.
Maria” 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 supuse aprobării.
Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din
22.04.2021.
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată cu 15 voturi pentru din 15 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 15 voturi pentru din 15 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:
3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4410 din 25.03.2021, cu privire la
aprobarea”bugetului comunei Tomești, județul Iași, bugetul local și sursa 10, pe anul 2021, conform
anexelor 1 și 2”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
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Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4410 din 25.03.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul de specialitate înregistrat sub numărul 4409 din 24.03.2021 al domnului Ciotină
Ioan-Marius, șef birou financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Tomești, prin care solicită Consiliului Local al Comunei Tomești aprobarea: „bugetului
Comunei Tomești, Județul Iași, bugetul local și sursa 10, pe anul 2021, conform anexelor 1 și 2”,
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 cheltuieli bugetare pe anul 2021, înregistrată sub nr. 4896
din 02.04.2021, întocmită de Biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Tomești, procesulverbal cu nr. 4470 din 25.03.2021 cu privire la afișarea proiectului de buget la sediul autorității locale a
Comunei Tomești, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, procesul-verbal cu nr. 5335 din 13.04.2021 cu privire la afișarea proiectului de
buget pe anul 2021, pe site ul primăriei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, precum și avizele favorabile cu nr. 5813 din 22.04.2021 ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Proiectul de buget a fost afișat la avizierul primăriei în baza procesului - verbal cu nr. 4470 din
25.03.2021, respectiv pe site ul primăriei, conform procesului - verbal cu nr. 5335 din 13.04.2021. Nu
au fost depuse în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act
normativ de mai sus.
Domnul primar Ștefan Timofte, înformează consilierii prezenți că proiectul de buget a fost întocmit
pe baza Programului primarului pe anul 2021. Specifică faptul că bugetul pentru anul 2021 este mai mic
decât cel pe anul 2020 și că se încearcă prioritizarea corectă. S-au distribuit sumele pe fiecare trimestru
pentru a acoperi cheltuielile, astfel: ratele pentru mașinile achiziționate, tractor, remorcă și plug de
deszăpezire, 87.000 lei alocați pentru proiectare Casa de Cultură, pentru Clubul pensionarilor, studiu de
fezabilitate pentru creșa (30.000 lei), cofinanțare proiect POCU- 35.660 lei( proiect de 1 milion de
euro), dispensar în satul Vlădiceni( 264.000 lei), parc de odihnă în satul Vlădiceni, reabilitate iluminat
public( 150.000 lei), extindere rețea de gaz metan ( 353.000 lei), proiectare sediu primărie( 90.000 lei),
reabilitări stații de autobuz, canalizare ( 250.000 lei), acostament trotuar III (200.000 lei), teren sport
zona Dealul Doamnei, cu parc de joacă și de odihnă, studiu de fezabilitate drumul Crucii(200.000 lei),
revizii monumente, finanțare de 100.000 lei pentru Simpozionul Internațional din luna iunie, cu
participare din Republica Moldova, sub egida Unesco, în care se va încerca și implicarea copiilor din
comună. Se vor executa 6 sculpturi care vor rămâne în comuna Tomești. Domnul primar, precizează că
urmărește să ridice comuna Tomești, din punct de vedere cultural, pe un loc fruntaș în țară, sau chiar în
lume.
Domnul consilier Radu Palimariciuc, spune că la firma unde își desfășoară activitatea, o firmă de
IT, se fac activități(proiecte creative cu copii), dorind să implementeze astfel de proiecte și în școlile de
pe raza comunei Tomești.
Domnul primar îi răspunde că se bucură de promovarea unor astfel de activității pentru copiii din
comună. Domnul primar îi răspunde că prioritizăm banii și vedem ce este urgent de aplicat, în
beneficiul copiilor, precizând totodată că dacă ar avea mai mulți bani la buget, ar rezolva mai multe
probleme stringente de la nivel local.
Domnul consilier Radu Palimariciuc, precizează că a văzut în execuția bugetară pe anul 2020, cele
mai mici salarii la angajații Primăriei Tomești, în comparație cu alte primării, acest lucur fiind lăudabil.
Domnul primar Ștefan Timofte, îi răspunde că este foarte calculat cu banii, chiar și atunci când e
vorba de salarii, a negociat foarte strâns cu salariații, încă din anul 2017, de la apariția noii legi a
salarizării.
Domnul consilier Radu Palimariciuc, spune că a vrut să înteleagă predictibilitatea sumelor din
buget, faptul că nivelul cheltuielilor cu salariile fiind menținute foarte jos, ar dori să nu se treacă cu
vederea amendamentele la buget, care nu s-au mai pus în dicuție pe ordinea de zi, dorind totodată ca
aceste amendamente să fie luate în considerare pe viitor.
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Domnul primar îi răspunde că, primarul unei comune are de regulă o strategie, o prioritate în
realizarea obiectivelor, acestea făcându-se în limita unui buget alocat.
Domnul primar Ștefan Timofte, adresându-i-se domnului consilier Palimariciuc Radu, precizează că
dorește să lăsăm politicul deoparte și să facem echipă, să facem treabă pentru dezvoltarea comunei,
pentru binele cetățenilor.
Domnul consilier Nane Dumitru, precizează că de-a lungul timpului Comuna Tomești s-a dezvoltat
sub toate partidele aflate la guvernare, începând cu anul 2004, după campanie, toții consilierii aleși
făcând echipă în fiecare mandat.
Domnul consilier Herghelegiu Marius-Petronel, precizează că suntem cu toții civilizați, nu se pune
problema de ceartă sau neînțelegeri și că e bine să facem cu toții echipă. De asemenea domnul consilier
Herghelegiu precizează că toate e-mailurile trimise primăriei, au fost de fapt o contribuție la evoluarea
angajaților primăriei, pentru o informare corectă acestora și o mai bună colaborare.
Domnul primar susține că Tomești-ul este o comuna foarte pretențioasă, greu de condus, cheltuielile
sunt foarte mari și roagă consilierii să pună umărul pentru a se face lucruri bune pentru comună, să nu
mai existe suspiciuni, pentru că oricât de multe lucruri s-ar face, tot vor exista nemulțumiri. În multe
comune s-au pierdut proiecte importante din cauza neînțelegerilor din Consiliul Local, până acum în
Comuna Tomești nefiind astfel de situații, în vechile formule de Consiliu Local, încheie domnul primar.
Domnul consilier Silvaș Vasile, atât în calitate de președinte de ședință, cât și de președinte al
Comisiei de buget–finanțe, consideră că bugetul este foarte bun pentru comună, este un buget lucrat,
mulțumește totodată domnului primar, pentru creșa care se are în proiect pe viitor, în comuna Tomești.
Alte discuții nu au mai fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 4410 din 16.04.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 4410 din 16.04.2021, a fost aprobat cu 15 voturi pentru din 15
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. 49 din 22.04.2021 cu
privire la aprobarea ”bugetului Comunei Tomești, Județul Iași, bugetul local și sursa 10, pe anul
2021, conform anexelor 1 și 2”.
Subpct.3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5190 din 09.04.2021, cu privire la
aprobarea”contului de execuție al bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 5190 din 09.04.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul de
specialitate cu nr. 5189 din 09.04.2021, al domnului Ciotină Ioan-Marius, șef birou financiarcontabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, prin care
solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei
Tomești, Județul Iași, pe anul 2020, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 5814 din
22.04.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tomeşti, pentru
proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Alte discuții nu au mai fost.
Domnul președinte de ședință Silvaș Vasile, supune la vot proiectul de hotarâre nr. 5190 din
16.04.2021, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la
aprobarea:“ contului de execuție al bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020”.
Proiectul de hotărâre nr. 5190 din 16.04.2021, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 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. 50 din 22.04.2021
cu privire la aprobarea:“contului de execuție al bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul
2020”.
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Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2649 din 23.02.2021, cu privire la
aprobarea”Listei cu lucrările de investiții publice ale Primăriei comunei Tomești, județul Iași, pe
anul 2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 2649 din 23.02.2021 cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare a Primarului Comunei Tomești cu nr. 2551 din 22.02.2021, rapoartele compartimentelor
de specialitate înregistrate cu nr. 2648 din 23.02.2021, întocmite de domnul jr. Asofiei Doinel,
administrator public al comunei Tomești și de domnul Ciotină Ioan-Marius, șef birou financiarcontabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tomești, Județul Iași, pentru
proiectul de hotărâre privind aprobarea:”Listei cu lucrările de investiții publice ale Primăriei comunei
Tomești, județul Iași, pe anul 2021”, rapoarte întocmite în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b)
și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, anunţul înregistrat sub nr. 2750 din
23.02.2021, afișat la sediul autorităţii locale, prin care s-a făcut publică intenţia ca în data de 22.04.2021
să se adopte un act administrativ cu caracter normativ, anunţ făcut în temeiul art. 7 din Legea nr.
52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și avizele
favorabile cu nr. 5815 din 22.04.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Domnul primar Ștefan Timofte, precizează că lista cu lucrările de investiții face parte din
proiectul de buget pe anul 2021.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 2750 din 23.02.2021, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată. Nu au fost depuse în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul 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. 2649 din 23.02.2021, întocmit de
primarul comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, privind aprobarea ”Listei cu lucrările de investiții
publice ale Primăriei comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021”.
Proiectul de hotărâre nr. 2649 din 23.02.2021, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 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. 51 din
22.04.2021 privind aprobarea: ”Listei cu lucrările de investiții publice ale Primăriei comunei
Tomești, județul Iași, pe anul 2021”.
Subpct.3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5192 din 09.04.2021, cu privire la
aprobarea”modificării în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 142 din 17.12.2020 referitoare la
schimbarea denumirii din strada Bahlui, în strada Primăverii, de pe raza comunei Tomești, cu Avizul
favorabil nr. 13 din 16.03.2021 emis în acest sens de Comisia de atribuire de denumiri a județului
Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 5192 din 09.04.2021 cuprinde și următoarele documente: Referatul
compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 5191 din 09.04.2021, întocmit de secretarul general
al comunei Tomești, domnul Mancaș Gabriel, prin care solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la
aprobarea modificării în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 142 din 17.12.2020 referitoare la
schimbarea denumirii din strada Bahlui, în strada Primăverii, de pe raza comunei Tomești, Avizul
favorabil nr. 13 din 16.03.2021 al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Iași, pentru schimbarea
denumirii din strada Bahlui, în strada Primăverii, situată în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași,
precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești,
înregistrate sub nr. 5816 din 22.04.2021, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Vasile Silvaș
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În final domnul 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. 5192 din 09.04.2021 întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 5192 din 09.04.2021, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 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. 52 din
22.04.2021 cu privire la aprobarea ”modificării în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 142 din
17.12.2020 referitoare la schimbarea denumirii din strada Bahlui, în strada Primăverii, de pe
raza comunei Tomești, cu Avizul favorabil nr. 13 din 16.03.2021 emis în acest sens de Comisia de
atribuire de denumiri a județului Iași”.
Subpct.3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2538 din 19.02.2021, cu privire la
aprobarea”indexării impozitelor și taxelor locale de la nivelul comunei Tomești, județul Iași, cu rata
inflației de 2,6%, începând cu anul 2022”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2538 din 19.02.2021, cuprinde și următoarele
documente: expunerea de motive cu nr. 2536 din 19.02.2021, întocmită în acest sens de Primarul
Comunei Tomești, domnul prof. Ștefan Timofte, pentru adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea
indexării cu rata inflației de 2,6% a impozitelor şi taxelor locale de la nivelul comunei Tomești, județul
Iași, începând cu anul fiscal 2022, raportul de specialitate nr. 2537 din 19.02.2021, întocmit de
către domnul ec. Cristina Sorin, șef birou impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Tomești, cu privire la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea indexării cu rata
inflației de 2,6% a impozitelor şi taxelor locale de la nivelul comunei Tomești, județul Iași, începând cu
anul fiscal 2022, anunţul înregistrat sub nr. 2539 din 19.02.2021 la sediul autorităţii locale, prin care s-a
făcut publică intenţia ca în data de 22.04.2021 să se adopte un act administrativ cu caracter normativ,
anunţ făcut în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, precum și avizele favorabile cu nr. 5817 din 22.04.2021, ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 2539 din 19.02.2021, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată. Nu au fost depuse în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ de mai sus.
Domnul director executiv, Ciulei Liviu-Eduard, menționează că indexarea impozitelor și taxelor
locale de la nivelul comunei Tomești, cu rata inflației de 2,6%, începând cu anul 2022, este o
modificare și totodată o obligație a Codului fiscal(art. 491 din Legea nr. 227/2015), prezentând astfel
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. 2538 din 19.02.2021 cu privire la
aprobarea:”indexării impozitelor și taxelor locale de la nivelul comunei Tomești, județul Iași, cu rata
inflației de 2,6%, începând cu anul 2022”.
Proiectul de hotărâre nr. 2538 din 19.02.2021, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15
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. 53 din
22.04.2021 cu privire la aprobarea:”indexării impozitelor și taxelor locale de la nivelul comunei
Tomești, județul Iași, cu rata inflației de 2,6%, începând cu anul 2022”.
Subpct.3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3371 din 05.03.2021, cu privire la
aprobarea”Planului de achiziții publice de la nivelul Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași, pe
anul 2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Vasile Silvaș
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Proiectul de hotărâre nr. 3371 din 05.03.2021 cuprinde și următoarele documente: Nota de
fundamentare cu nr. 3245 din 04.03.2021, a primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte,
raportul compartimentului de specialitate cu nr. 3299 din 05.03.2021, al domnului jr. Asofiei Doinel,
administrator public la nivelul Comunei Tomești, Județul Iași, prin care se solicită aprobarea Planului
de achiziții publice de la nivelul Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul 2021, anunţul
înregistrat sub nr. 3372 din 05.03.2021, afișat la sediul autorităţii locale, prin care s-a făcut publică
intenţia ca în data de 22.04.2021 să se adopte un act administrativ cu caracter normativ, anunţ făcut în
temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, precum și avizele favorabile cu nr. 5818 din 22.04.2021 ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul consilier Radu Palimariciuc, precizează că sunt niște mici diferențe de sume prinse în
Planul de achiziții pe anul 2021.
Domnul administrator public jr.Asofiei Doinel, îi răspunde că aceste sume sunt pentru derularea
în bune condiții a procedurilor de achiziții publice la nivel local.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 3372 din 05.03.2021, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată. Nu au fost depuse în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul administrator public jr.Asofiei Doinel, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 3371 din 05.03.2021 cu privire la
aprobarea:”Planului de achiziții publice de la nivelul Primăriei Comunei Tomești, Județul Iași, pe
anul 2021”.
Proiectul de hotărâre nr. 3371 din 05.03.2021, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15
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. 54 din
22.04.2021 cu privire la aprobarea:”Planului de achiziții publice de la nivelul Primăriei Comunei
Tomești, Județul Iași, pe anul 2021”.
Subpct.3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5566 din 16.04.2021, cu privire la
aprobarea”aderării comunei Boghicea, județul Neamț la ARSACIS Iași și revizuirea Actului
Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 5566 din 16.04.2021 cuprinde și următoarele documente: Adresa Asociației
Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS nr. 590/13.04.2021, Nota de fundamentare
ARSACIS nr. 585/12.04.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, referatul cu nr. 5567 din 16.04.2021 al secretarului comunei
Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus, precum și avizele favorabile cu nr. 5819 din 22.04.2021
ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai
sus.
Domnul primar, solicitând cuvântul, a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Domnul consilier Radu Palimariciuc, întreabă dacă poate lua la cunoștință de anexele la
proiectul de hotărâre.
Domnul secretar Mancaș Gabriel, spune că cele două anexe pot fi puse la dispoziția consilierilor
în format electronic, ele nemaifiind listate, deoarece sunt foarte voluminoase.
Alte discuții nu au fost.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Vasile Silvaș
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Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 5566 din 16.04.2021 cu privire la
aprobarea:“aderării comunei Boghicea, județul Neamț la ARSACIS Iași și revizuirea Actului
Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS”.
Proiectul de hotărâre nr. 5566 din 16.04.2021, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abțineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 55 din
22.04.2021 cu privire la aprobarea:“aderării comunei Boghicea, județul Neamț la ARSACIS Iași și
revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal IașiARSACIS”.
Subpct.3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2242 din 15.02.2021, cu privire la aprobarea
”Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru
care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Tomești,
Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2242 din 15.02.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul înregistrat sub numărul 2241 din 15.02.2021 al domnului Ciulei Liviu-Eduard,
director executiv în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, prin care solicită Consiliului
Local al comunei Tomeşti, aprobarea”Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea,
evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza
administrativ-teritorială a Comunei Tomești, Județul Iași”, raport întocmit în temeiul prevederilor art.
136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, anunţul înregistrat
sub nr. 2303 din 16.02.2021, afișat la sediul autorităţii locale, prin care s-a făcut publică intenţia ca în
data de 22.04.2021 să se adopte un act administrativ cu caracter normativ, anunţ făcut în temeiul art. 7
din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și
avizele favorabile înregistrate sub numărul 5820 din 22.04.2021 ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al comunei Tomeşti pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în
temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 2303 din 16.02.2021, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată. Nu au fost depuse în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ de mai sus.
Domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard, solicitând cuvântul prezintă consilierilor
necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus, invocând noile modificări în
sensul omologării RAR, a efectuării ITP-ului precum și a plății RCA, pentru astfel de vehicule care se
înmatriculează la autoritatea locală, fiind astfel imperios necesar a se actualiza acest Regulament.
Domnul consilier Radu Palimariciuc, întrebă pe domnul director Ciulei Liviu, că dacă un vecin
de-al dumnealui care are motosapă pe roți, trebuie să înmatriculeze acest vehicul ?
Domnul director îi răspunde că doar vehiculele cu care te deplasezi și care prind viteza de 25
km./h, conform Regulamentului menționat mai sus, trebuiesc înmatriculate la autoritatea locală.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul director Ciulei Liviu-Eduard, a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 2242 din 15.02.2021 cu privire la
aprobarea:“Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor
pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei
Tomești, Județul Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 2242 din 15.02.2021, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abțineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 56 din
22.04.2021 cu privire la aprobarea:“Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea,
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Vasile Silvaș
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evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza
administrativ-teritorială a Comunei Tomești, Județul Iași”.
Subpct.3.9.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5195 din 09.04.2021, cu privire la
aprobarea”curselor regulate care vor face parte din Noul program de transport public județean de
persoane, precum și stațiile de îmbarcare și localitățile care vor fi cuprinse în Traseele județene de
transport public de persoane prin curse regulate, de pe raza comunei Tomești”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 5195 din 09.04.2021 cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu 5193 din 09.04.2021, a primarului Comunei Tomești, Județul Iași, domnul Timofte
Ștefan, prin care solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea curselor regulate care vor face
parte din Noul program de transport public județean de persoane, precum și stațiile de îmbarcare și
localitățile care vor fi cuprinse în Traseele județene de transport public de persoane prin curse regulate,
de pe raza comunei Tomești, județul Iași, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 5194 din
09.04.2021, al domnului Ciulei Liviu-Eduard, Director executiv la nivelul U.A.T. Comuna Tomești,
Județul Iași, cu privire la aprobarea curselor regulate care vor face parte din Noul program de transport
public județean de persoane, precum și stațiile de îmbarcare și localitățile care vor fi cuprinse în
Traseele județene de transport public de persoane prin curse regulate, de pe raza comunei Tomești,
județul Iași, precum și avizele favorabile cu nr. 5821 din 22.04.2021 ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul director executiv, solicitând cuvântul, prezintă consilierilor Noul Program de transport
public județean de persoane, cu noile curse înafara Municipiului Iași și anume cele spre, Țuțora, Osoi,
Comarna, Vlădiceni, fiind stabilite anumite stații de îmbarcare/debarcare călători, pentru a nu se
intersecta cu stațiile pentru CTP(Compania de Transport Public Iași).
Conform Noului Program de transport public județean de persoane, pe ruta Iași-Vlădiceni, cod
traseu 154, sunt 5 curse regulate, astfel:
ORAR IASI-VLADICENI;
Plecare
IASI

TUR-RETUR
6.30-7.00

TUR-RETUR
8.00-8.30

TUR-RETUR
10.00-10.30

TUR-RETUR
12.00-12.30

TUR-RETUR
14.30-15.00

cu urmatoarele statii de imbarcare/debarcare: 1. Manastire Vladiceni – coordonate 47.139858,
27.641669 si 47.140039, 27.641978, 2. Biserica Vladiceni – coordonate 47.135019,27.651664 si
47.134550, 27.652361, Scoala Vladiceni – coordonate 47.133650, 27.655764 si 47.133586, 27.655158,
Capat Sat – 47.127322, 27.667866 si 47.126565, 27.668236.
Tot prin Noul Program de transport public judetean, traseul stațiilor pentru îmbarcarea/debarcarea
călătorilor pentru cursele regulate publice, în vederea efectuării transportului public de persoane, este
următorul:
1. Sat Chicerea - în față la Pensiunea Bella -coordonate 47.103589, 27.757488
- vizavi de Pensiunea Bella – coordonate 47.103417, 27.756671
2. Satul Tomesti - Cartier – în față la Magazin Ludmin-facultativă, coordonate 47.134504,
27.683219 si vizavi de Magazinul Ludmin , coordonate 47.134531, 27.682594
3. Rond 29 – Spre Tutora – coordonate 47.130751,27.698446 si coordonate 47.130506,
27.698978
Oprirea în alte locuri decât cele indicate prin proiectul de hotărâre, se face pe răspunderea
transportatorului.
De asemenea domnul director informează consilierii că au fost discuții în CTP Iași pe tema
înființării traseului public local de transport persoane pe ruta Chicerea – Tomesti Vale si Goruni –
Tomesti Vale, ce va funcționa în cadrul Asociației de Transport Metropolitan Iași, asociație aflată în
curs de inființare.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul director Ciulei Liviu-Eduard, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Vasile Silvaș
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Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 5195 din 09.04.2021 cu privire la:
aprobarea: „curselor regulate care vor face parte din Noul program de transport public județean de
persoane, precum și stațiile de îmbarcare și localitățile care vor fi cuprinse în Traseele județene de
transport public de persoane prin curse regulate, de pe raza comunei Tomești”.
Proiectul de hotărâre nr. 5195 din 09.04.2021, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15
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. 57 din
22.04.2021 cu privire la aprobarea:„curselor regulate care vor face parte din Noul program de
transport public județean de persoane, precum și stațiile de îmbarcare și localitățile care vor fi
cuprinse în Traseele județene de transport public de persoane prin curse regulate, de pe raza
comunei Tomești”.
Subpct.3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5198 din 09.04.2021, cu privire la
aprobarea ”modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în suprafață de 1378 m.p., situat în intravilanul extins
conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 20, Parcela P-V 982/3-983, în
conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în vederea
efectuării de lucrări de investiții în interes public”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 5198 din 09.04.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul cu
nr. 5196 din 09.04.2021, al domnului Cotea Flavius-Gabriel, inspector de specialitate cu atribuții de
urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul Primăriei comunei Tomești, prin care aduce la cunoștința
primarului și a C.L. Tomești despre necesitatea identificării unei suprafețe de teren pe raza comunei
Tomești, pentru lucrări de investiții în interes public în vederea amplasării unui rezervor de apă
suprateran cu stație de clorinare aferentă, în vederea funcționării rețelei de apă în parametri normali
pentru cetățenii din zona sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, nota de fundamentare a primarului
comunei, referatele compartimentelor de specialitate, înregistrate sub nr. 5197 din 09.04.2021, 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 un teren în suprafață de 1378
m.p., situat în intravilanul extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua
20, Parcela V982/3(cuprinde și Parcela 983), în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, pentru lucrări de investiții în interes public (CONSTRUIRE
REZERVOR DE APĂ SUPRATERAN CU STAȚIE DE CLORINARE AFERENTĂ)”, precum și
avizele favorabile cu nr. 5822 din 22.04.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomeşti pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul primar Ștefan Timofte, solicitând cuvântul, precizează că este necesar a se construi în
acea zonă un rezervor de apă suprateran cu stație de clorinare, pe Strada Brăduțului din sat Tomești,
comuna Tomești, deoarece instalația de apă nu mai face față, în prezent înmulțindu-se numărul de case
și implicit al locuitorilor în zonă.
Domnul consilier Herghelegiu Marius, precizează că se înmulțesc construcțiile cu circa 10% pe
an, în comuna Tomești, urmând a se mai efectua astfel de investiții pe plan local.
Domnul primar Ștefan Timofte, răspunde că autoritatea locală dorește să cumpere terenuri pentru
astfel de investiții, deoarece suntem în deficit.
Domnul consilier Herghelegiu Marius întreabă pe domnul primar dacă-l deranjează unele
întrebări sau propuneri ale consilierilor USR-PLUS ? Dorim să spunem ceva ce trebuie făcut.
Domnul primar îi răspunde că nu-l deranjează, însă menționează că tot ceea ce propuneți
dumneavoastră este și în planul nostru de dezvoltare al comunei, fiind un plan analizat minuțios de către
conducerea primăriei.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Vasile Silvaș
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Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 5198 din 09.04.2021 cu privire la:
aprobarea:” modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în suprafață de 1378 m.p., situat în intravilanul extins
conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 20, Parcela V982/3(cuprinde și
Parcela 983), în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, pentru lucrări de investiții în interes public (CONSTRUIRE REZERVOR DE APĂ
SUPRATERAN CU STAȚIE DE CLORINARE AFERENTĂ)”.
Proiectul de hotărâre nr. 5198 din 09.04.2021, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15
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. 58 din
22.04.2021 cu privire la aprobarea:”modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013
privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în suprafață de 1378 m.p.,
situat în intravilanul extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 20,
Parcela V982/3(cuprinde și Parcela 983), în conformitate cu prevederile art. 607 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, pentru lucrări de investiții în interes public(CONSTRUIRE
REZERVOR DE APĂ SUPRATERAN CU STAȚIE DE CLORINARE AFERENTĂ)”.
Subpct.3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5201 din 09.04.2021, 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
un teren în suprafață de 413 m.p., situat în sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, intravilan
extins conform PUG, Tarla 6, Parcela TF-336/7”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 5201 din 09.04.2021 cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 5199 din 09.04.2021, 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 un teren în suprafață de 413 m.p., situat în intravilan extins conform PUG, sat Vlădiceni, comuna
Tomești, județul Iași, Tarlaua 6, Parcela TF-336/7, referatele compartimentelor de specialitate cu nr.
5200 din 09.04.2021, 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 un teren în suprafață de 413 m.p., situat în intravilan extins
conform PUG, sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 6, Parcela TF-336/7, precum și
avizele favorabile cu nr. 5823 din 22.04.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomeşti pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul consilier local Craus Ionel, prezicează că s-a acordat avizul favorabil al comisiei de
urbanism pentru prinderea terenului în domeniul privat al comunei, spre a fi supuse ulterior vânzării
prin licitație publică.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul primar, solicitând cuvântul, a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 5201 din 09.04.2021 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
un teren în suprafață de 413 m.p., situat în sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, intravilan
extins conform PUG, Tarla 6, Parcela TF-336/7”.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Vasile Silvaș

12

Data: 22.04.2021

Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

Proiectul de hotărâre nr. 5201 din 16.04.2021, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15
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. 59 din
22.04.2021 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 un teren în suprafață de 413 m.p., situat în sat Vlădiceni, comuna
Tomești, județul Iași, intravilan extins conform PUG, Tarla 6, Parcela TF-336/7”.
Subpct.3.12. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5570 din 16.04.2021, cu privire la
aprobarea”trecerii unui teren situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
Tarla 204, Parcela C.C. 28/10, în suprafață de 107 m.p., 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. 5570 din 16.04.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul
compartimentului de specialitate cu nr. 5568 din 16.04.2021, al doamnei Marin Carmela, inspector cu
atribuții de cadastru și fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Tomești, cu privire la aprobarea trecerii unui teren situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, Tarla 204, Parcela C.C. 28/10, în suprafață de 107 m.p., 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, nota de fundamentare cu nr. 5569
din 16.04.2021 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, prin care se solicită Consiliului
Local Tomești aprobarea trecerii unui teren situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești,
Județul Iași, Tarla 204, Parcela C.C. 28/10, în suprafață de 107 m.p., 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. 5824 din
22.04.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de
hotărâre de mai sus.
Domnul consilier local Craus Ionel, prezicează că s-a acordat avizul favorabil al comisiei de
urbanism pentru trecerea terenului din domeniul public al comunei în domeniul privat al comunei, spre
a fi supuse ulterior vânzării prin licitație publică.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul primar, solicitând cuvântul, a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 5570 din 16.04.2021 cu privire la:
aprobarea: ”trecerii unui teren situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
Tarla 204, Parcela C.C. 28/10, în suprafață de 107 m.p., 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. 5570 din 16.04.2021, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15
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. 60 din
22.04.2021 cu privire la aprobarea:”trecerii unui teren situat în Sat Tomești, Cartier Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, Tarla 204, Parcela C.C. 28/10, în suprafață de 107 m.p., 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”.
Domnul primar Ștefan Timofte, solicită consilierilor prezenți, aprobarea în ședința de azi a
proiectului de hotărâre nr. 4312 din 13.04.2021 cu privire la alocarea unei sume de 10.000 lei
pentru acordarea de ajutoare sociale beneficiarilor copii de la Centrul de Zi ”Sf. Maria” Tomești.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Vasile Silvaș
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Subpct.3.13. Proiectul de hotărâre cu nr. 5312 din 13.04.2021, cu privire la aprobarea ”alocării
sumei de 10.000 lei din bugetul comunei Tomești, necesară pentru acordarea de ajutoare sociale
copiilor de la Centrul de Zi ”Sf. Maria” Tomești”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 5312 din 13.04.2021 cuprinde și referatul compartimentului de
specialitate cu nr. 5520 din 16.04.2021 al domnului Ciotină Ioan-Marius, șef birou financiarcontabilitate din cadrul Primăriei Tomești, pentru proiectul de hotărâre menționat mai sus.
Alte discuții nu au fost.
În final domnul primar, solicitând cuvântul, a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea
aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 5312 din 13.04.2021 cu privire la:
aprobarea: ”alocării sumei de 10.000 lei din bugetul comunei Tomești, necesară pentru acordarea de
ajutoare sociale copiilor de la Centrul de Zi ”Sf. Maria” Tomești”.
Proiectul de hotărâre nr. 5312 din 13.04.2021, a fost aprobat cu 15 voturi pentru, din 15 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. 61 din
22.04.2021 cu privire la aprobarea:”alocării sumei de 10.000 lei din bugetul comunei Tomești,
necesară pentru acordarea de ajutoare sociale copiilor de la Centrul de Zi ”Sf. Maria” 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 Hergelegiu Marius, care mulțumește
domnului primar pentru trasarea trecerii de pietoni de la grădinița din cartier, precizând totodată că mai
sunt șoferi care pleacă cu mașina în trombă în acea zonă, acest lucru fiind periculos pentru copiii și
pietonii aflați în trafic.
Domnul primar precizează că este câte un polițist local, atât la trecerea de pietoni de la școală
cât și la trecerea de pietoni de la grădiniță, pentru derularea traficului de mașini și circulația pietonilor
în condiții de siguranță.
Domnul consilier Herghelegiu Marius mai precizează că sunt șoferi care vorbesc urât angajaților
școlii, solicitând ca polițiștii locali să poată amenda acei șoferi necivilizați. Să se găsească o cale de a fi
cetățenii mai civilizați.
Doamna consilier Mihaela Miron, precizează că nu mai putem face educație cu acei cetățeni
necivilizați, totul ține de cei 7 ani de acasă.
Domnul primar îi răspunde că din păcate cetățenii nu mai respectă instituțiile statului, precizând
că este era oamenilor slabi, dar că face tot ce i stă în putere ca lucrurile să se desfășoare cât se poate de
normal și fără încălcarea legii. De asemenea, domnul primar mai precizează că în zona școlii și a
grădiniței toată lumea vine cu mașina dimineața, toată lumea se grăbește apoi să plece spre serviciu,
creându-se astfel aglomerație în acea zonă.
Domnul consilier Herghelegiu Marius, consideră că este bine a se face demersuri pentru devierea
traficului rutier în zonă.
Domnul primar Ștefan Timofte, îi răspunde că a fost luat în calcul, realizarea unei a III-a benzi
de circulație pentru mașini în zonă, tocmai pentru fluidizarea traficului de mașini și derularea lui în
condiții de siguranță atât pentru participanții la trafic cât și pentru pietoni.
Doamna consilier Mihaela Miron, precizează că domnul secretar are foarte multe documente
întocmite în spatele ședinței și că ar dori ca unele proiecte de pe ordinea de zi să poată fi rezolvate și
telefonic în măsura în care este posibil, mulțumind totodată domnului primar pentru transportul copiilor
cu cele două microbuze din dotarea primăriei, dar și pentru intenția de a construi o creșă în cartier fiind
atât de necesară cetățenilor doritori din comuna Tomești.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Vasile Silvaș
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De asemenea au fost discuții pe tema eficientizării clădirilor din punct de vedere termic.
Domnul primar răpunde că face tot ce-i stă în putință ca lucrurile să se deruleze foarte bine în
comuna Tomești, menționând că pentru eficientizarea clădirilor sunt necesari foarte mulți bani, de care
în prezent nu dispunem, căutând pe viitor atragerea de fonduri pentru rezolvarea acestei probleme.
Domnul consilier Radu Palimariciuc, precizează că sunt foarte mulți cetățeni care ard deșeuri în
gospodărie, creând astfel un disconfort în zonă, cu fum înnecăcios și miros urât de plastic.
Domnul primar îi răspunde ca în astfel de situații, să sune la poliția locală, pentru a se interveni.
Domnul primar Ștefan Timofte, mai precizează că pe mediu sunt foarte multe probleme, unde
poliția locală este activ implicată, însă nu le putem rezolva pe toate, mai contează și educația
cetățenilor.
De asemena domnul primar informează consilierii de proiectul pilot din comuna Tomești privind
colectarea selectivă a deșeurilor, precizând că s-au mai achiziționat pubele în acest sens. O altă
problemă este cea a vegetației pe care o colectează cetățenii din livezi mai precizează domnul primar,
urmând să găsim și aici o soluție.
Domnul consilier Radu Palimariciuc, precizează că va apărea o lege care să prevadă aplicarea
unui șablon la fiecare trecere de pietoni cu unele măsuri în scris privind prevenirea accidentelor în
rândul pietonilor care urmează să traverseze strada. Totodată domnul consilier Radu Palimariciuc, se
oferă cu executarea acestor șabloane care vor fi amplasate în dreptul trecerilor de pietoni din comună,
atunci când legea va intra în vigoare. Domnul primar apreciază gestul domnului consilier Palimariciuc.
De asemenea se mai precizează că a apărut deja un act normativ care sancționează pietonii care
vorbesc la telefon în timp ce traversează strada. Această măsură este foarte bună pentru prevenirea
accidentelor de circulație în rândul pietonilor.
Domnul consilier Radu Palimariciuc, consideră că terenul de la Cruce ar trebui împădurit.
Domnul primar Ștfean Timofte, îi răspunde că acel teren unde este Crucea a fost donat primăriei,
însă precizează că terenul din zonă până la Cruce, este în proprietatea privată a cetățenilor, astfel că
acesta nu poate fi împădurit, nefiind al autorității locale.
Alte discuții nu au mai fost la pct. Diverse.
Ordinea de zi fiind epuizată, alte probleme nemaifiind prezentate, preşedintele de şedinţă declară
lucrările şedinţei închise, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Funcţionare a
Consiliului Local al Comunei Tomești. Semnăturile preşedintelui de şedinţă şi ale secretarului comunei,
în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (13) și (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
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U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
NR. 6934 DIN 18.05.2021

Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 18 mai 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 22.04.2021, aprobat în ședința extraordinară, de îndată,
a C.L. Tomești din data de 18.05.2021 (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. 5875
din 22.04.2021 şi conţine un număr de 15(cincisprezece) pagini.

Secretar general comună,
Jr. Mancaş Gabriel

Înt./red. MG
Ex. 2
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