U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 8807 din 24.06.2021.

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 24.06.2021 în cadrul şedinţei ordinare 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. 8511 din 18.06.2021, invitației cu nr. 8512 din
18.06.2021 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 142 din 18.06.2021.
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. 8513 din 18.06.2021 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 8514 din 18.06.2021, precum și a proiectului ordinii de zi, în
conformitate cu art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019.
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 17 consilieri
în funcţie, din totalul de 17 după cum urmează:
Numele şi prenumele
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Canură Alina-Mihaela
Chelban Gheorghiță Raimond
Craus Ionel
Herghelegiu Marius-Petronel
Iacob Liviu-Maricel
Miron Mihaela
Nane Dumitru
Palimariciuc Radu
Patrașcu Radu
Roman Vasile
Rus Cristian Mihail
Silvaș Vasile
Tarcan Mariana
Timofte Petru
Tololoi Alexandru
Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă ordinară în baza graficului de şedinte ordinare
de pe trim. II – 2021.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa ordinară din 24.06.2021, 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.
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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 24.06.2021.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea și aprobarea proiectelor de hotărâri:
3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8477 din 18.06.2021, cu privire la”alegerea unui
preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul III - 2021”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8479 din 18.06.2021, cu privire la aprobarea” graficului
ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul III - 2021”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8481 din 18.06.2021, cu privire la aprobarea”Planului
Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind ”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI
FUNCȚIUNI CONEXE”, pe teren în suprafață de 23.940 m.p., intravilan sat Tomești, comuna
Tomești, Nr. cadastral 64388 și 63.371, Carte funciară 64388 și 63371 U.A.T. Comuna Tomești,
Proiect nr. 29/2019 întocmit de S.C. ”MEDIA PROJECT ” S.R.L., beneficiari fiind Gîrleanu Marius
și Gîrleanu Ștefan”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8483 din 18.06.2021, cu privire la aprobarea” amplasării
lucrării pe domeniul public”Alimentare cu energie electrică imobil aparținând PFA Acatrinei Petru,
din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, 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. 8485 din 18.06.2021, cu privire la aprobarea” acordării
unui sprijin financiar, în sumă de 20.000 lei, Parohiei ”Acoperământul Maicii Domnului” din sat
Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, pentru întocmire acte cimitir parohial”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8486 din 18.06.2021, cu privire la”neasumarea
responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru
pentru achiziția produselor aferente Programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea măsurilor educative din școlile de pe raza Comunei Tomești, Județul
Iași, pentru anul școlar 2021-2022”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8488 din 18.06.2021, cu privire la aprobarea”îndreptării
unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 69 din 27.05.2021”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8491 din 18.06.2021, cu privire la aprobarea”modificării și
rectificării unor prevederi din cuprinsul: H.C.L. Tomești nr. 25 din 25.02.2021, H.C.L. Tomești nr.
48 din 25.03.2021 și H.C.L. Tomești nr. 58 din 22.04.2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8493 din 18.06.2021, cu privire la aprobarea”vânzării prin
licitație publică a terenului în suprafață de 107 m.p. teren situat în Sat Tomești, Cartier Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 28/10, pentru derulare activități
comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8496 din 18.06.2021, cu privire la aprobarea”îndreptării
unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 66 din 27.05.2021”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8501 din 18.06.2021, cu privire la
aprobarea”Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația
proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Tomești spre adoptare”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
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3.12. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8503 din 18.06.2021, cu privire la aprobarea”
indicatorilor tehnico-economici pentru UAT TOMEȘTI -”Proiectul Regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iasi, în perioada 2014 - 2020”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești,dl.Ștefan Timofte;
3.13. Proiectul de hotărâre cu nr. 8507 din 18.06.2021, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, domnul
Timofte Ştefan, pentru aprobarea: ”alocării sumei de 15.000 lei din bugetul Comunei Tomești, în
vederea susținerii activităților competiționale organizate de Clubul Sportiv Tomești-Iași, în anul
2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.14. Proiectul de hotărâre cu nr. 8498 din 18.06.2021, întocmit de primarul comunei Tomești, județul
Iași, domnul Ștefan Timofte cu privire la aprobarea:”alocării sumei de 30.000 lei necesară pentru
finanțarea spectacolelor din lunile iunie, iulie, august, septembrie 2021, ce se vor organiza la
Amfiteatrul în aer liber din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”;
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
24.06.2021
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi pentru din 17 voturi valabil
exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
Se trece la subpct. 2. de pe ordinea de zi:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
Secretarul Comunei Tomeşti, după punerea în timp util la dispoziţia consilierilor a procesuluiverbal a şedinţei anterioare, îl supune aprobării consiliului în conformitate cu prevederile art. 138 alin.
(15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Nefiind obiecţii cu privire la exprimarea
opiniilor sau conţinutul procesului-verbal, acesta a fost aprobat cu 17 voturi pentru din 17 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
Nemaifiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă trece la următorul punct din ordinea de zi.
Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi.
Pct. 3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
Subpct.3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8477 din 18.06.2021, cu privire la”alegerea
unui preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul III 2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8477 din 18.06.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul de specialitate cu nr. 8476 din 18.06.2021 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 III -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. 8755
din 24.06.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești pentru proiectul de
hotărâre de mai sus.
Domnul președinte de ședință, Silvaș Vasile, mulțumește pentru mandatul de președinte care
urmează să se încheie, manifestând recunoștință față de consilierii locali. Totodată, acesta îl propune pe
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domnul consilier local, Chelban Gheorghiță Raimond, în vederea preluării atribuțiilor de președinte de
ședințe ale Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul III-2021.
Alte propuneri nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 8477 din 18.06.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 8477 din 18.06.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru din 17
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomeşti nr. 73 din 24.06.2021
cu privire la ”alegerea unui preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești, județul
Iași, pe trimestrul III - 2021”,
A fost ales președinte de ședință pe trim III-2021, domnul Chelban Gheorghiță Raimond.
Subpct.3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8479 din 18.06.2021, cu privire la
aprobarea”graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul III - 2021”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 8479 din 18.06.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul de
specialitate cu nr. 8478 din 18.06.2021, întocmit de secretarul general al Comunei Tomeşti, prin care
solicită Consiliului Local Tomești aprobarea “graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local
Tomești pe trimestrul III - 2021”, precum și avizele favorabile cu nr. 8756 din 24.06.2021, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti;
Ședințele ordinare sunt fixate în ultima zi de joi a fiecărei luni, respectiv în datele de 29 iulie
2021, 26 august 2021 și 30 septembrie 2021, conform proiectului de hotărâre.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 8479 din 18.06.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 8479 din 18.06.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru din 17
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomeşti nr. 74 din 24.06.2021
cu privire la aprobarea ”graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul
III – 2021”.
Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8481 din 18.06.2021, cu privire la
aprobarea”Planului Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind ”CONSTRUIRE ANSAMBLU
REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE”, pe teren în suprafață de 23.940 m.p., intravilan sat
Tomești, comuna Tomești, Nr. cadastral 64388 și 63.371, Carte funciară 64388 și 63371 U.A.T.
Comuna Tomești, Proiect nr. 29/2019 întocmit de S.C. ”MEDIA PROJECT ” S.R.L., beneficiari fiind
Gîrleanu Marius și Gîrleanu Ștefan”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 8481 din 18.06.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul de
specialitate cu nr. 8480 din 18.06.2021, întocmit de domnul ing. Cotea Flavius-Gabriel, inspector de
specialitate cu atribuții de urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul Compartimentului de urbanism
și amenajarea teritoriului pentru aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind
”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE”, pe teren în suprafață
de 23.940 m.p., intravilan sat Tomești, comuna Tomești, Nr. cadastral 64388 și 63.371, Carte
funciară 64388 și 63371 U.A.T. Comuna Tomești, Proiect nr. 29/2019 întocmit de S.C. ”MEDIA
PROJECT ” S.R.L., beneficiari fiind Gîrleanu Marius și Gîrleanu Ștefan, avizul favorabil cu nr.
1420/18U/03.03.2021 al Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Iași, precum și avizele
favorabile, înregistrate sub numărul 8757 din 24.06.2021, ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al comunei Tomești 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
modificările şi completările ulterioare.
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Doamna consilier local, Miron Mihaela, ridică problema termenului aferent implementării
acestui obiectiv. Domnul primar menționează că termenul poate depăși un an calendaristic, întrucât este
necesară parcurgerea altor proceduri de durată, precum proiectarea, emiterea autorizației etc. Totodată,
domnul primar se interesează de problema accesului la imobilul cu pricina, însă domnul consilier local
Rus Cristian Mihail intervine, precizând că această chestiune a fost tranșată în ședințele anterioare ale
Consiliului Local Tomești.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 8141 din 18.06.2021, întocmit de
primarul comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, cu privire la aprobarea: „Planului Urbanistic
Zonal PUZ+RLU privind”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI
CONEXE”, pe teren în suprafață de 23.940 m.p., intravilan sat Tomești, comuna Tomești, Nr.
cadastral 64388 și 63.371, Carte funciară 64388 și 63371 U.A.T. Comuna Tomești, Proiect nr.
29/2019 întocmit de S.C. ”MEDIA PROJECT ” S.R.L.”.
Proiectul de hotărâre nr. 8141 din 18.06.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 75 din
24.06.2021 cu privire la aprobarea: „Planului Urbanistic Zonal PUZ+RLU privind ”CONSTRUIRE
ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE”, pe teren în suprafață de 23.940 m.p.,
intravilan sat Tomești, comuna Tomești, Nr. cadastral 64388 și 63.371, Carte funciară 64388 și
63371 U.A.T. Comuna Tomești, Proiect nr. 29/2019 întocmit de S.C. ”MEDIA PROJECT ”
S.R.L.”.
Subpct.3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8483 din 18.06.2021, cu privire la
aprobarea” amplasării lucrării pe domeniul public”Alimentare cu energie electrică imobil aparținând
PFA Acatrinei Petru, din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, beneficiar fiind S.C. DELGAZ
GRID S.A.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 8483 din 18.06.2021 cuprinde și următoarele documente: cererea
formulată de S.C. Instalații IBM S.R.L., înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 7776 din 04.06.2021,
prin care solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Tomești pentru aprobarea amplasării
lucrării pe domeniul public:”Alimentare cu energie electrică imobil aparținând PFA Acatrinei Petru,
din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”, referatul
compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 8482 din 18.06.2021, întocmit de domnul Cotea
Flavius-Gabriel, cu privire la aprobarea amplasării lucrării pe domeniul public:”Alimentare cu energie
electrică imobil aparținând PFA Acatrinei Petru, din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași,
beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”, precum și avizele favorabile cu nr. 8758 din 24.06.2021,
ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai
sus.
Domnul primar a prezentat 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. 8483 din 18.06.2021 întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 8483 din 18.06.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 76 din
24.06.2021 cu privire la aprobarea amplasării lucrării pe domeniul public:”Alimentare cu energie
electrică imobil aparținând PFA Acatrinei Petru, din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași,
beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”.
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Subpct.3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8485 din 18.06.2021, cu privire la
aprobarea”acordării unui sprijin financiar, în sumă de 20.000 lei, Parohiei ”Acoperământul Maicii
Domnului” din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, pentru întocmire acte cimitir parohial”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8485 din 18.06.2021, cuprinde și următoarele
documente: cererea cu nr. 7606 din 02.06.2021, formulată de preotul paroh Luchian Nicolae Cătălin,
din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, prin care solicită acordarea unui ajutor în sumă de 20.000
lei, pentru întocmire acte cimitir parohial, referatul de specialitate cu nr. 8484 din 18.06.2021, al
domnului Ciotină Ioan-Marius, șef birou financiar contabilitate în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei, pentru acordarea sprijinului financiar de mai sus, precum și avizele favorabile
înregistrate sub numărul 8759 din 24.06.2021 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul art. 141 alin.
(1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Domnul primar aduce la cunoștința consilierilor locali eforturile U.A.T. Tomești de a achiziționa
un imobil aflat în apropierea bisericii.
Domnul Ștefan Timofte, precizează în completare că ajutorul ce se dorește a fi acordat bisericii
privește partea de proiectare.
Domnul consilier local, Palimariciuc Radu, ridică problema avizelor catre trebuie obținute pentru
materializarea obiectivului urmărit. Totodată, acesta face o apreciere privitoare la sumă, precizând că
pare a fi una destul de ridicată. Domnul primar intervine, menționând că această cheltuială este una
ponderată.
În final domnul primar a prezentat în final consilierilor necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 8485 din 18.06.2021 cu privire la
aprobarea:”acordării unui sprijin financiar, în sumă de 20.000 lei, Parohiei ”Acoperământul Maicii
Domnului” din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, pentru întocmire acte cimitir parohial”.
Proiectul de hotărâre nr. 8485 din 18.06.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 77 din
24.06.2021 cu privire la aprobarea:”acordării unui sprijin financiar, în sumă de 20.000 lei, Parohiei
”Acoperământul Maicii Domnului” din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, pentru întocmire
acte cimitir parohial”.
Subpct.3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8486 din 18.06.2021, cu privire
la”neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative din
școlile de pe raza Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8486 din 18.06.2021, cuprinde și următoarele documente:
adresa Consiliului Județean Iași cu nr. 19462 din 09.06.2021, înregistrată la sediul Primăriei comunei
Tomești sub nr. 8146 din 11.06.2021, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de către consiliu local
cu privire la asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative din școlile
de pe raza Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022, referatul secretarului comunei
Tomești, înregistrat sub nr. 8487 din 18.06.2021, pentru proiectul de hotărâre de mai sus, precum și
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avizele favorabile cu nr. 8760 din 24.06.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Domnul președinte de ședință, Silvaș Vasile, menționează că proiectul face trimitere la
programul pentru elevi, „Corn, lapte și miere”. Domnul primar face precizarea că neasumarea
responsabilității organizării procedurilor mai sus menționate este, de fapt, rezultatul solicitării
Consiliului Județean Iași.
Alte discuții nu au fost.
Se supune la vot proiectul de hotarâre nr. 8486 din 18.06.2021 cu privire la:“neasumarea
responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru
pentru achiziția produselor aferente Programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea măsurilor educative din școlile de pe raza Comunei Tomești, Județul
Iași, pentru anul școlar 2021-2022”.
Proiectul de hotărâre nr. 8486 din 18.06.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 78 din
24.06.2021 cu privire la:“neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative din
școlile de pe raza Comunei Tomești, Județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022”.
Subpct.3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8488 din 18.06.2021, cu privire la
aprobarea”îndreptării unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 69 din 27.05.2021”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 8488 din 18.06.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul cu
nr. 8488 din 18.06.2021, al secretarului general al comunei Tomești, prin care aduce la cunoștința
Consiliului Local Tomești, necesitatea adoptării unei hotărâri cu privire la aprobarea îndreptării unei
erori materiale din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 69 din 27.05.2021, precum și avizele favorabile,
înregistrate sub numărul 8761 din 24.06.2021, ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Tomești 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 modificările şi
completările ulterioare.
Domnul secretar general, Gabriel Mancaș, intervine, precizând că eroarea privește avizul de
oportunitate emis pentru PUZ-ul aprobat ca urmare a solicitării domnului Foca Victor, aspect dezbătut
în cadrul ședinței anterioare a Consiliului Local Tomești. Eroarea constă în menționarea greșită în
cadrul documentației aprobate, a satului Tomești, în loc de satul Chicerea.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 8488 din 18.06.2021 cu privire la
aprobarea:“ îndreptării unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 69 din 27.05.2021”.
Proiectul de hotărâre nr. 8488 din 18.06.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
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. 79 din
24.06.2021 cu privire la aprobarea:“îndreptării unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. Tomești
nr. 69 din 27.05.2021”.
Subpct.3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8491 din 18.06.2021, cu privire la
aprobarea”modificării și rectificării unor prevederi din cuprinsul: H.C.L. Tomești nr. 25 din
25.02.2021, H.C.L. Tomești nr. 48 din 25.03.2021 și H.C.L. Tomești nr. 58 din 22.04.2021”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8491 din 18.06.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul compartimentului de specialitate cu nr. 8490 din 18.06.2021, al domnului Mancaș
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Gabriel, secretar general al comunei Tomești, prin care aduce la cunoștința Consiliului Local Tomești,
necesitatea doptării unei hotărâri cu privire la modificarea și rectificarea unor prevederi din cuprinsul:
H.C.L. Tomești nr. 25 din 25.02.2021, H.C.L. Tomești nr. 48 din 25.03.2021 și H.C.L. Tomești nr. 58
din 22.04.2021, date pentru modificarea listei cu bunurile din domeniul public ale comunei Tomești,
județul Iași, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 8762 din 24.06.2021 ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești 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.
Domnul director executiv, Ciulei Liviu-Eduard, menționează că rectificările care se doresc a fi
efectuate sunt rezultatul modificării legislației în vigoare.
Până la acest moment, când se dorea actualizarea domeniului public, se menționau în cadrul
hotărârii de consiliu local toate actualizările realizate prin hotărârile anterior adoptate, precum și
inventarul cu aceste bunuri, urmare modificărilor și completărilor făcute. Conform noilor prevederi din
Codul administrativ, se impune ca, în cadrul fiecărei hotărâri de consiliu local, să fie menționate doar
actualizările cu bunurile ce compun domeniul public, urmând ca ulterior inventarul bunurilor din
domeniul public să fie aprobat printr - o nouă hotărâre de Consiliu Local, cu avizul specific, obținut în
prealabil, de le Minister.
Domnul Ciulei Liviu-Eduard, mai precizează că, până la finalul anului în curs, se va proceda la o
actualizare a bunurilor din domeniul public și implicit o aprobare a inventarului cu bunurile din
domeniul public al comunei Tomești, conform normelor legale în vigoare.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 8491 din 18.06.2021 cu privire la
aprobarea”modificării și rectificării unor prevederi din cuprinsul: H.C.L. Tomești nr. 25 din
25.02.2021, H.C.L. Tomești nr. 48 din 25.03.2021 și H.C.L. Tomești nr. 58 din 22.04.2021”.
Proiectul de hotărâre nr. 8491 din 18.06.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abțineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 80 din
24.06.2021 cu privire la aprobarea”modificării și rectificării unor prevederi din cuprinsul: H.C.L.
Tomești nr. 25 din 25.02.2021, H.C.L. Tomești nr. 48 din 25.03.2021 și H.C.L. Tomești nr. 58 din
22.04.2021”.

Subpct.3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8493 din 18.06.2021, cu privire la
aprobarea”vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 107 m.p. teren situat în Sat
Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 28/10, pentru
derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului
de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 8493 din 18.06.2021 cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 8492 din 18.06.2021 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 107 m.p. teren situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
Tarlaua 204, Parcela CC 28/10, 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. 8494 din 18.06.2021, ale doamnei Marin Carmela,
inspector cu atribuții de 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 107 m.p. teren situat în Sat
Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 28/10, 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
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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. 8763 din 24.06.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Domnul consilier local, Palimariciuc Radu, intervine, solicitând o actualizare a prețului/mp
prevăzut în cadrul raportului de evaluare pentru terenurile din cartierul „Ștefan cel Mare”. Domnul
secretar general face precizarea că procedura de actualizare este în desfășurare.
Domnl primar intervine, reamintind că reactualizarea unui raport de evaluare este un demers care
poate fi costititor, motiv pentru care domnul Palimariciuc Radu, propune reactualizarea prețului doar
pentru suprafața ce se dorește a fi scoasă la vânzare. Domnul primar Ștefan Timofte, precizează că
reactualizarea prețului din cadrul unui raport de evaluare se realizează la nivelului întregului cartier, în
caz contrar, o reactualizare pentru fiecare suprafață din cartier scoasă la vânzare ar implica o serie de
costuri excesive.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 8493 din 18.06.2021 cu privire la:
aprobarea:„vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală de 107 m.p. teren situat în
Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 28/10, pentru
derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului
de mai sus”.
Proiectul de hotărâre nr. 8493 din 18.06.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 81 din
24.06.2021 cu privire la aprobarea:„ vânzării, prin licitație publică, a terenului în suprafaţă totală
de 107 m.p. teren situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua
204, Parcela CC 28/10, pentru derulare activități comerciale, precum și aprobarea raportului de
evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Subpct.3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8496 din 18.06.2021, cu privire la
aprobarea”îndreptării unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 66 din 27.05.2021”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 8496 din 18.06.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul cu
nr. 8495 din 18.06.2021, al secretarului general al comunei Tomești, prin care aduce la cunoștința
Consiliului Local Tomești, necesitatea adoptării unei hotărâri cu privire la aprobarea îndreptării unei
erori materiale din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 66 din 27.05.2021, precum și avizele favorabile,
înregistrate sub numărul 8764 din 24.06.2021, ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Tomești 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 modificările şi
completările ulterioare.
Domnul secretar general precizează că eroarea privește menționarea greșită a numărului de tarla
(207, în loc de 204), din cadrul documentației referitoare la vânzarea unei suprafețe de teren, aprobate
în cadrul ședinței anterioare a Consiliului Local Tomești.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 8496 din 18.06.2021 cu privire la:
aprobarea:”îndreptării unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 66 din 27.05.2021”.
Proiectul de hotărâre nr. 8496 din 18.06.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 17 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. A fost înregistrată o abținere din partea
doamnei consilier Miron Mihaela.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 82 din
24.06.2021 cu privire la aprobarea:”îndreptării unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. Tomești
nr. 66 din 27.05.2021”.
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Subpct.3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8501 din 18.06.2021, cu privire la
aprobarea”Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația
proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Tomești spre adoptare”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 8501 din 18.06.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul de
specialitate cu nr. 8500 din 18.06.2021 al secretarului general al comunei Tomești, prin care aduce la
cunoștința Consiliului Local Tomești, necesitatea adoptării unei hotărâri cu privire la aprobarea
Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor
de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Tomești spre adoptare, referatul de aprobare al
primarului comunei, înregistrat sub nr. 8502 din 18.06.2021, pentru proiectul de hotărâre menționat mai
sus, precum și avizele favorabile cu nr. 8765 din 24.06.2021 ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Tomești pentru proiectul de hotărâre menționat.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 8501 din 18.06.2021 cu privire la:
aprobarea:”Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și
circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Tomești spre adoptare”.
Proiectul de hotărâre nr. 8501 din 18.06.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 83 din
24.06.2021 cu privire la aprobarea:”Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice,
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local
Tomești spre adoptare”.
Subpct.3.12. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8503 din 18.06.2021, cu privire la
aprobarea” indicatorilor tehnico-economici pentru UAT TOMEȘTI - ”Proiectul Regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iasi, în perioada 2014 - 2020”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,dl.Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 8503 din 18.06.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul de
aprobare cu nr.8504 din 18.06.2021, prezentat și susținut de primarul comunei Tomești, raportul de
specialitate cu nr. 8505 din 18.06.2021 întocmit de șeful biroului financiar-contabilitate, din cadrul
Primăriei Tomești, domnul Ciotină Ioan-Marius, avizele favorabile cu nr. 8766 din 24.06.2021 ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre menționat, Adresa
Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS nr. 865/18.06.2021, precum și Adresa
APAVITAL SA nr. 36050/16.06.2021 privind condițiile de îndeplinit în perioada de implementare –
Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioada 2014 –
2020.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 8503 din 18.06.2021 cu privire la:
aprobarea:”indicatorilor tehnico-economici pentru UAT TOMEȘTI -”Proiectul Regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iasi, în perioada 2014 - 2020”.
Proiectul de hotărâre nr. 8503 din 18.06.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 84 din
24.06.2021 cu privire la aprobarea:”indicatorilor tehnico-economici pentru UAT TOMEȘTI ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iasi, în perioada
2014 - 2020”.
Subpct.3.13. Proiectul de hotărâre cu nr. 8507 din 18.06.2021, întocmit de Primarul Comunei
Tomeşti, domnul Timofte Ştefan, pentru aprobarea: ”alocării sumei de 15.000 lei din bugetul
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Comunei Tomești, în vederea susținerii activităților competiționale organizate de Clubul Sportiv
Tomești-Iași, în anul 2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Proiectul de hotărâre cu nr. 8507 din 18.06.2021, cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 8506 din 18.06.2021, a primarului comunei Tomești, județul Iași, domnul Timofte
Ștefan, prin care solicită alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul comunei Tomești, în vederea
susținerii activităților competiționale organizate de Clubul Sportiv Tomești-Iași, în anul 2021, referatul
de specialitate înregistrat sub numărul 8508 din 18.06.2021 al domnului Ciotină Ioan-Marius, șef birou
financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomești, pentru
proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul comunei Tomești, județul Iași, în
vederea susținerii activităților competiționale organizate de Clubul Sportiv Tomești-Iași în anul 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, precum și avizele favorabile înregistrate sub nr. 8767 din 24.06.2021, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard, precizează că în cadrul anului 2020, activitatea
Clubului Sportiv Tomești-Iași a fost suspendată, însă luna iunie a anului 2021, marchează începerea
Cupei României, la care clubul este înscris. Suma ce se dorește a fi alocată pentru susținerea
activităților competiționale ale clubului privește cheltuieli pricinuite de transport, onorariul arbitrilor,
vizitele medicale etc.
Domnul primar, alături de domnul director executiv menționează că, întrucât nu s-a anunțat la
acest moment data începerii campionatului de fotbal, se urmărește evitarea alocării unor sume de bani
într-un capitol, ca ulterior să se impună o eventuală realocare.
Cu toate acestea, având în vedere și situația incertă a pandemiei, eventualele detalii vor putea fi
dezbătute la următoarele ședințe de consiliu local.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 8507 din 18.06.2021 cu privire la:
aprobarea:”alocării sumei de 15.000 lei din bugetul Comunei Tomești, în vederea susținerii
activităților competiționale organizate de Clubul Sportiv Tomești-Iași, în anul 2021”.
Proiectul de hotărâre nr. 8507 din 18.06.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 85 din
24.06.2021 cu privire la aprobarea:”alocării sumei de 15.000 lei din bugetul Comunei Tomești, în
vederea susținerii activităților competiționale organizate de Clubul Sportiv Tomești-Iași, în anul
2021”.
Subpct.3.14. Proiectul de hotărâre cu nr. 8498 din 18.06.2021, întocmit de primarul comunei
Tomești, județul Iași, domnul Ștefan Timofte cu privire la aprobarea:”alocării sumei de 30.000 lei
necesară pentru finanțarea spectacolelor din lunile iunie, iulie, august, septembrie 2021, ce se vor
organiza la Amfiteatrul în aer liber din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”;
Proiectul de hotărâre cu nr. 8498 din 18.06.2021, cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare a primarului cu nr. 8497 din 18.06.2021, privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru
finanțarea spectacolelor din lunile iunie, iulie, august, septembrie 2021, ce se vor organiza la
Amfiteatrul în aer liber din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, referatul cu nr. 8499 din
18.06.2021 al domnului Ciotină Ioan-Marius, șef birou financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de
30.000 lei din bugetul comunei Tomești, județul Iași, în vederea susținerii activităților culturale
organizate la Amfiteatrul în aer liber Tomești din lunile iunie, iulie, august, septembrie 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, precum și avizele favorabile cu nr. 8803 din 24.06.2021 ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Vasile Silvaș
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Domnul primar propune consilierilor locali alocarea unei sume orientative de 30.000 de lei, în
scopul organizării activităților cultural-artistice pe perioada verii, destinate copiilor, dar și adulților.
Domnul consilier local, Palimariciuc Radu, intervine, precizând că este binevenit să se procedeze
la alocarea unor sume minime atât pentru activitățile clubului sportiv, cât și pentru cele cultural-artistice
desfășurate pe perioada verii, în scopul preîntâmpinării unor eventuale rectificări ale bugetului.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 8498 din 18.06.2021 cu privire la:
aprobarea:”alocării sumei de 30.000 lei necesară pentru finanțarea spectacolelor din lunile iunie,
iulie, august, septembrie 2021, ce se vor organiza la Amfiteatrul în aer liber din Sat Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 8498 din 18.06.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 86 din
24.06.2021 cu privire la aprobarea:”alocării sumei de 30.000 lei necesară pentru finanțarea
spectacolelor din lunile iunie, iulie, august, septembrie 2021, ce se vor organiza la Amfiteatrul în
aer liber din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași”.
Pct.4. Diverse. Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. –
răspund primar, viceprimar, consilieri, secretar general, personal din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
La punctul Diverse solicită cuvântul domnul primar. Acesta lansează invitația către consilierii
locali la evenimentul din data de 27 iunie 2021, din Parcul „Unirii” Tomești, în cadrul căruia va avea
loc inaugurarea sculpturilor realizate la Simpozionul Internațional de Sculptură, eveniment ce succede
momentul expunerii sculpturilor cu pricina la Palatului Culturii din Iași. Aceste momente artistice aduc
un element de noutate și notorietate comunei Tomești, remarcându-se prin inedit. Direcțiile comunității
tomeștene sunt plurivalente, preocupările autorității locale vizând nu doar dezvoltarea infrastructurii
locale, ci și cultivarea spirituală a locuitorilor comunei.
În acest context, domnul primar Ștefan Timofte, reamintește că zona aflată în aria Sălii
Sporturilor Tomești este un perimetru destinat atât sporturilor, cât și culturii și petrecerii timpului liber,
fapt atestat de amplasarea în acest loc a busturilor unor personalități marcante pentru România, de
amplasarea Bibliotecii „Regina Maria”, dar și de amenajarea zonei pentru picnic. În contexul
Centenarului Marii Uniri, din anul 2018, parcul situat în această zonă poartă denumirea de Parcul
„Unirii”. Domnul primar precizează că, în situația favorabilă câștigării de către U.A.T. Tomești a unui
proces aflat pe rolul instanțelor de judecată, privind un teren în zonă, se va proceda la extinderea acestui
perimetru prin construirea unui muzeu al satului, care va completa suita educație-sport-cultură-timp
liber.
Domnul primar adaugă fapul că există o serie de asociații și fundații ce urmăresc includerea
Parcului „Unirii” Tomești într-un circuit al turismului.
Domnul director executiv, Liviu Ciulei, face precizarea că în data de 27 iunie 2021 va avea loc și
o serie de spectacle dedicate copiilor, momente artistice care au fost amânate din cauza evenimentelor
meteorologice din data inițial programată, 01 iunie 2021.
Domnul primar menționează posibilitatea organizării unei viitoare ședințe extraordinare a
Consiliului Local Tomești, în scopul dezbaterii problemelor legate de achiziționarea unui teren pentru
biserica ce urma a se construi pe șes, întrucât terenul pus inițial la dispoziție este insuficient, iar
amplasamentul este dezavantajat de obiectivele de investiții realizate ulterior în această zonă
(construirea de hale, existența spălătoriei auto, etc.). Domnul primar explică procedurile ce trebuie
parcurse în vederea materializării acestui obiectiv. Se vizează, așadar, alocarea către biserică a unei
sume de bani, destinată cumpărării unei suprafețe de teren, în scopul înființării unei noi parohii. Mai
multe detalii vor fi comunicate consilierilor locali în cadrul ședințelor viitoare.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Vasile Silvaș
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Totodată, domnul Timofte Ștefan, aduce în discuție problema cimitirului arondat cartierului
„Ștefan cel Mare”, a cărei capacitate maximă va fi curând atinsă. Astfel, se întreprind demersuri în
vederea achiziționării de către U.A.T Tomești a unui imobil cu destinația de cimitir. Negocierile cu
persoana de la care se dorește cumpărarea acestui teren stabileau inițial o sumă de aproximativ 50
euro/mp.
Domnul primar menționează că la momentul la care s-au realizat punerile în posesie, la biserică
s-a lăsat un drum de 7 m, până la intrarea în cimitir. Domnul Ștefan Timofte a propus autorităților
bisericești o eventuală dezembrare a unui teren arondat bisericii, în scopul realizării unor locuri pentru
înhumare. Ulterior vânzării acestora, s-ar putea procura fondurile necesare cumpărării terenului cu
destinația de cimitir.
Domnul primar Ștefan Timofte amintește de necesitatea realizării unui proiect de circulație la
nivelul comunei Tomești. Ca urmare a asfaltării unui număr considerabil de străzi, viteza de circulație a
crescut odată cu necesitatea instalării semnelor de circulație corespunzătoare, în scopul preîntâmpinării
accidentelor rutiere.
În încheiere, domnul primar reamintește că deși s-a intervenit în repetate rânduri asupra zonei din
cartierul „Ștefan cel Mare” în care se acumulează apa pluvială, zona va rămâne inundată până când apa
se va scurge în râul Jijia, întrucât suprafețele afectate se află într-o zonă joasă, care îngreunează
scurgerea.
Domnul președinte de ședință Silvaș Vasile, evidențiază importanța si impactul evenimentului ce
a fost organizat în data de 15 iunie 2021. Totodată, face precizarea că pe str. Releu există o porțiune de
drum care s-a surpat, ca urmare a evenimentelor meteorologice din ultima perioadă, nemuțumiri pe care
le reclamă unii locuitori ai comunei.
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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