U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 9463 din 08.07.2021.

MINUTA
încheiată astăzi 08.07.2021 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi.
Consiliul local al Comunei Tomeşti este format din 17 membri în funcţie, din 17 membri
posibili, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1), nr. crt. 5 din O.U.G. NR. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul local este legal constituit, astfel cum rezultă din Ordinul Prefectului Județului Iași nr.
337/26.10.2020, privind îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Tomești;
Secretarul comunei constată că s-a îndeplinit corect procedura de convocare la lucrările şedinţei
extraordinare din data de mai sus, prin aducerea la cunoştinţa consilierilor locali, în scris și prin
mijloace electronice, despre data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei, conform art. 134 alin. (2) și alin.
(3) lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019, în baza convocării cu nr. 9181 din 02.07.2021, invitației cu nr. 9182
din 02.07.2021 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 157 din 02.07.2021.
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. 9183 din 02.07.2021 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 9184 din 02.07.2021, 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, cu
respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 636 din 09 iunie 2021 privind prelungirea stării de
alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Secretarul general al Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi
constată că la şedinţa extraordinară a Consiliului Local, din data mai sus menţionată, participă 17
consilieri în funcţie, din totalul de 17 după cum urmează:
Numele şi prenumele
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Canură Alina-Mihaela
Chelban Gheorghiță Raimond
Craus Ionel
Herghelegiu Marius-Petronel
Iacob Liviu-Maricel
Miron Mihaela
Nane Dumitru
Palimariciuc Radu
Patrașcu Radu
Roman Vasile
Rus Cristian Mihail
Silvaș Vasile
Tarcan Mariana
Timofte Petru
Tololoi Alexandru
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Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă extraordinară în baza Notei de fundamentare
a primarului cu nr. 9180 din 02.07.2021 și a Dispoziției nr. 157 din 02.07.2021.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa extraordinară din 08.07.2021, este
legal constituită pentru adoptare hotărâri cu majoritate calificată în conformitate cu prevederile art. 139
alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Președintele de ședință, domnul consilier Chelban Gheorghiță-Raimond, prezintă proiectul
ordinii de zi, pe care îl supune apoi aprobării Consiliului local.
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din 08.07.2021.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9162 din 02.07.2021, cu privire la aprobarea”rectificării
bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9164 din 02.07.2021, cu privire la aprobarea”utilizării
excedentului bugetar la finele anului 2020, în sumă de 22.173 lei, în anul 2021, pentru obiectivul de
investiții ”Acostamente și accese trotuar III”, din comuna Tomești, județul Iași”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9166 din 02.07.2021, cu privire la aprobarea” organigramei
și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.4.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9170 din 02.07.2021, cu privire la aprobarea ”modificării
H.C.L. Tomești cu nr. 116 din 05.11.2020 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și
demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului ”EDU TOM Educatie digitala in Comuna Tomesti, Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.5.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9172 din 02.07.2021, cu privire la aprobarea„achiziționării
unor utilaje necesare executării de lucrări edilitare în interes public (1 bucată tocătoare crengi; 1
bucată împrăștietor material antiderapant; 1 bucată plug de zăpadă și 1 bucată tocătoare laterală cu
braț - pentru curățarea rigolelor și canalelor”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
4. Diverse. Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. – răspund primar,
viceprimar, consilieri, secretar general comună, personal din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Toate proiectele de hotărâri împreună cu materialele aferente acestora au fost comunicate pe email consilierilor, în timp util, spre a fi studiate, analizate și ulterior supunerii aprobării.
Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței
extraordinare din 08.07.2021.
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi pentru din 17 voturi valabil
exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
Se trece la subpct. 2. de pe ordinea de zi:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
Secretarul Comunei Tomeşti, după punerea în timp util la dispoziţia consilierilor a procesuluiverbal a şedinţei anterioare, îl supune aprobării consiliului în conformitate cu prevederile art. 138 alin.
(15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Nefiind obiecţii cu privire la exprimarea
opiniilor sau conţinutul procesului-verbal, acesta a fost aprobat cu 17 voturi pentru din 17 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă şi nu a fost înregistrată nici o abţinere.
Nemaifiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă trece la următorul punct din ordinea de zi.
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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. 9162 din 02.07.2021, cu privire la
aprobarea”rectificării bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9162 din 02.07.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul de specialitate înregistrat sub numărul 9161 din 02.07.2021 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: „rectificării
bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe 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 numărul 9436 din 08.07.2021 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. Proiectul
de hotărâre privind rectificarea bugetului este prezentat consilierilor de domnul Ciotină Ioan-Marius,
șef al biroului financiar-contabilitate din cadrul primăriei.
Domnul Ciotină Ioan-Marius, șef birou financiar-contabilitate, face precizarea că rectificarea se
face în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu mdificările și completările ulterioare, și că vizează suplimentarea bugetului pentru
implementarea unor proiecte: lucrările pentru realizarea acostamentelor și acceselor la locuințe, lucrări
de decolmatare șanțuri, achiziționarea unor accesorii pentru utilaje, lucrări pentru pietruirea drumurilor.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 9162 din 02.07.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 9162 din 02.07.2021, 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. 87 din 08.07.2021 cu
privire la aprobarea”rectificării bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021”.
Subpct.3.2.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9164 din 02.07.2021, cu privire la
aprobarea”utilizării excedentului bugetar la finele anului 2020, în sumă de 22.173 lei, în anul 2021,
pentru obiectivul de investiții ”Acostamente și accese trotuar III”, din comuna Tomești, județul
Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 9164 din 02.07.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul de
specialitate înregistrat sub numărul 9163 din 02.07.2020 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: „utilizării excedentului bugetar la finele
anului 2020, în sumă de 22.173 lei, în anul 2021, pentru obiectivul de investiții ”Acostamente și
accese trotuar III”, din comuna 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, precum și avizele
favorabile cu nr. 9437 din 08.07.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar la finele anului 2020, în anul 2021,
este prezentat consilierilor de domnul Ciotină Ioan-Marius, șef al biroului financiar-contabilitate din
cadrul primăriei. Domnul consilier local, Palimariciuc Radu, întreabă dacă acest excedent bugetar se
regăsea în propunerea de buget pentru anul 2021. Domnul Ciotină Ioan-Marius intervine, precizând că
la momentul aprobării bugetului pentru anul 2021, excedentul nu era finalizat. Această sumă a fost
evidențiată după ce a fost aprobată darea de seamă pentru anul 2020.
Alte discuții nu au mai fost.
Domnul președinte de ședință Chelban Gheorghiță-Raimond, supune la vot proiectul de hotarâre
nr. 9164 din 02.07.2021, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan,
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cu privire la aprobarea:“utilizării excedentului bugetar la finele anului 2020, în sumă de 22.173 lei, în
anul 2021, pentru obiectivul de investiții ”Acostamente și accese trotuar III”, din comuna Tomești,
județul Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 9164 din 02.07.2021, 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. 88 din 08.07.2021
cu privire la aprobarea:“utilizării excedentului bugetar la finele anului 2020, în sumă de 22.173 lei,
în anul 2021, pentru obiectivul de investiții ”Acostamente și accese trotuar III”, din comuna
Tomești, județul Iași”.
Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9166 din 02.07.2021, cu privire la
aprobarea”organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Tomești, județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 9166 din 02.07.2021 cuprinde și următoarele documente: adresa
Instituției Prefectului Județului Iași cu nr. 8791 din 13.05.2021, înregistrată la Primăria comunei
Tomești sub nr. 7090 din 20.05.2021, prin care se solicită aprobarea organigramei aparatului de
specialitate al primarului, urmare noilor modificări intervenite, conform prevederilor legale în vigoare,
Nota de fundamentare cu nr. 9165 din 02.07.2021 a primarului comunei Tomeşti, judeţul Iaşi, cu privire
la aprobarea organigramei și a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Tomești, județul Iași, Raportul compartimentului de specialitate cu nr.9167 din 02.07.2021 al
secretarului comunei Tomeşti, județul Iași, pentru proiectul de hotărâre de mai sus, 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. 9438 din 08.07.2021 ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei conform noilor modificări este prezentată
de domnul Ciulei Liviu-Eduard, director executiv în cadrul primăriei, prezentând consilierilor
necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus. Acesta menționează că
proiectul de hotărâre vizează proiectul POCU, care este în implementare din luna ianuarie a anului
2021. Legislația obligă introducerea posturilor prevăzute în acest din urmă proiect și în organigrama
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești. Domnul director executiv adaugă că
posturile sunt deja ocupate atât de salariații primăriei comunei Tomești, cât și de alte persoane care au
ocupat prin concurs posturile din cadrul proiectului.
Domnul consilier local Palimariciuc Radu, ridică problema postului de consilier juridic din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, întrebând dacă vor fi continuate relațiile contractuale deja
existente cu persoana ce asigură prestarea serviciilor de reprezentare și asistență juridică. Domnul
secretar general, Gabriel Mancaș, alături de domnul administrator public, Asofiei Doinel, fac precizarea
că postul de consilier juridic a fost scos la concurs, însă în urma neprezentării niciunei persoane
interesate, urmează a fi reluate procedurile privind reorganizarea acestuia.
Alte discuții nu au mai fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 9166 din 02.07.2021, întocmit de
primarul comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, cu privire la aprobarea”organigramei și a statelor
de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 9166 din 02.07.2021, 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. 89 din
08.07.2021 cu privire la: ” organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Tomești, județul Iași”.
Subpct.3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9170 din 02.07.2021, cu privire la aprobarea
”modificării H.C.L. Tomești cu nr. 116 din 05.11.2020 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico4
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economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului ”EDU
TOM - Educatie digitala in Comuna Tomesti, Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 9170 din 02.07.2021 cuprinde și următoarele documente: Solicitarea de
Clarificare cu nr. Ieșire OIPSI: 326-233t-a2/Nte/18.05.2021 emisă pentru Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020 – AXA PRIORITATĂ 2, înregistrată la Primăria Comunei Tomești, Județul
Iași, sub nr. 9168 din 02.07.2021, prin care se solicită modificarea indicatorilor tehnico-economici și
demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului ”EDU TOM Educatie digitala in Comuna Tomesti, Județul Iași, proiect cu finanțare prin Programul Operațional
Competivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie
digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, eînvățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – Creșterea gradului de utilizare a
Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în
domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, referatul de
specialitate cu nr. 9169 din 02.07.2021 al doamnei Pascaru Raluca-Georgeta, inspector în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, pentru proiectul de hotărâre
privind aprobarea ”modificării art. 3 din H.C.L. Tomești cu nr. 116 din 05.11.2020 referitoare la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a
cheltuielilor aferente proiectului ”EDU TOM - Educatie digitala in Comuna Tomesti, Județul Iași,
precum și avizele favorabile cu nr. 9439 din 08.07.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici și demararea
procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului ”EDU TOM - Educatie digitala in
Comuna Tomesti, Județul Iași”, este prezentată de domnul Ciulei Liviu-Eduard, director executiv în
cadrul primăriei, prezentând consilierilor necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre
de mai sus. Domnul director executiv precizează că ulterior aprobării sumelor aferente proiectului, de
către Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, ultima scrisoare de
verificare releva o diferență de aproximativ 8 lei față de suma aprobată prin Hotărârea de consiliu local
Tomești cu nr. 116 din 05.11.2020. Neremedierea acestei erori ar conduce la respingerea proiectului,
motiv pentru care se procedează la modificarea indicatorilor tehnico-economici.
Totodată, domnul Ciulei Liviu-Eduard, adugă că s-a aprobat finanțarea proiectului menționat,
urmând ca în perioada ce urmează să se procedeze la semenarea contractului de finanțare.
Alte discuții nu au mai fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 9170 din 02.07.2021, întocmit de
primarul comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, cu privire la aprobarea”modificării art. 3 din
H.C.L. Tomești cu nr. 116 din 05.11.2020 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și
demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului ”EDU TOM Educatie digitala in Comuna Tomesti, Județul Iași”.
Proiectul de hotărâre nr. 9170 din 02.07.2021, 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. 90 din
08.07.2021 cu privire la aprobarea: ”modificării art. 3 din H.C.L. Tomești cu nr. 116 din 05.11.2020
referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere
în buget a cheltuielilor aferente proiectului ”EDU TOM - Educatie digitala in Comuna Tomesti,
Județul Iași”.
Subpct.3.5.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9172 din 02.07.2021, cu privire la
aprobarea„achiziționării unor utilaje necesare executării de lucrări edilitare în interes public (1
bucată tocătoare crengi; 1 bucată împrăștietor material antiderapant; 1 bucată plug de zăpadă și 1
bucată tocătoare laterală cu braț - pentru curățarea rigolelor și canalelor”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
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Proiectul de hotărâre nr. 9172 din 02.07.2021 cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 9171 din 02.07.2021 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, prin
care se solicită Consiliului Local Tomești aprobarea:„achiziționării unor utilaje necesare executării de
lucrări edilitare în interes public (1 bucată tocătoare crengi; 1 bucată împrăștietor material
antiderapant; 1 bucată plug de zăpadă și 1 bucată tocătoare laterală cu braț - pentru curățarea
rigolelor și canalelor”, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 9173 din 02.07.2021, al
domnului Ciotină Ioan Marius, șef birou financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Tomești, cu privire la aprobarea: „achiziționării unor utilaje necesare executării de
lucrări edilitare în interes public (1 bucată tocătoare crengi; 1 bucată împrăștietor material antiderapant; 1
bucată plug de zăpadă și 1 bucată tocătoare laterală cu braț - pentru curățarea rigolelor și canalelor”,

precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 9440 din 08.07.2021 ale comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor utilaje necesare executării de lucrări
edilitare în interes public, este prezentată mai pe larg de domnul viceprimar, Pavel Bîrleanu,
prezentând consilierilor necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Domnul administrator public, Asofiei Doinel, precizează că tocătoarea de crengi va fi livrată
abia peste o lună calendaristică, iar în aproximativ două luni va fi livrat și împrăștietorul de material
antiderapant. Aceste termene lungi sunt justificate de expedierea utilajelor tocmai din Polonia. De
asemena, domnul administrator public, Asofiei Doinel, aduce la cunoștința domnilor consilieri locali
necesitatea achiziționării unui alt tractor în perioada următoare, întrucât numărul de utilajele deja
achiționate îngreunează instalarea, respectiv dezinstalarea acestora de pe singurul tractor existent.
Alte discuții nu au mai fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 9172 din 02.07.2021, întocmit de
primarul comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, cu privire la aprobarea” achiziționării unor utilaje
necesare executării de lucrări edilitare în interes public (1 bucată tocătoare crengi; 1 bucată
împrăștietor material antiderapant; 1 bucată plug de zăpadă și 1 bucată tocătoare laterală cu braț pentru curățarea rigolelor și canalelor”.
Proiectul de hotărâre nr. 9172 din 02.07.2021, 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. 91 din
08.07.2021 cu privire la aprobarea:”achiziționării unor utilaje necesare executării de lucrări
edilitare în interes public (1 bucată tocătoare crengi; 1 bucată împrăștietor material
antiderapant; 1 bucată plug de zăpadă și 1 bucată tocătoare laterală cu braț - pentru curățarea
rigolelor și canalelor”.
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 domnul administrator public, Asofiei Doinel, face precizarea că în ziua de
07.07.2021, s-a efectuat un control de către reprezentanții Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale – București, pentru verificarea tuturor documentelor și lucrărilor aferente obiectivului de
investiții – „Trotuar-Etapa III, din sat Tomești, com. Tomești, jud. Iași”. În urma acestor verificări nu sa constatat nereguli sau abateri.
Domnul consilier local, Palimariciuc Radu, ridică problema autoturismelor parcate pe trotuare,
care îngreunează astfel circulația pietonală. Domnul secretar general, Gabriel Mancaș, intervine,
amintind de existența unei hotărâri adoptată de Consiliul Local al Comunei Tomești, Județul Iași, care
creează cadrul legal pentru sancționarea acestor șoferi. Domnul Palimariciuc Radu precizează că într-o
primă etapă, se găsește mai utilă avertizarea persoanelor în culpă, mai apoi procedându-se la
sancționarea lor, întrucât aplicarea de sancțiuni pecuniare implică multe resurse logistice. Domnul
Asofiei Doinel consolidează această din urmă idee, adăugând că o sancțiune de acest fel aduce cu sine o
serie de alte proceduri dificile, precum blocarea roților. Domnul președinte de ședință, Chelban
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Gheorghiță Raimond, face precizarea că ar fi mai util ca persoanele deranjate de autoturismele care
obstrucționează circulația pietonală pe trotuare, să anunțe Poliția Locală Tomești de existența
neregulilor constatate, procedându-se la aplicarea unui avertisment verbal, urmat de aplicarea unei
amenzi, dacă va fi necesar, concluzionând că prevenția este mai importantă.
Domnul consilier local, Palimariciuc Radu, face precizarea că ar fi utilă instalarea unor stații,
care funcționează pa baza unor carduri de acces emise de primărie, în vedera încărcării mașinilor
electrice. Domnul director executiv, Ciulei Liviu-Eduard, precizează că se va lansa o linie de finanțare
prin intermediul căreia UAT Comuna Tomești vizează amplasarea unui număr de aproximativ 5-6 stații
de încărcare a mașinilor electrice. În acest scop, trebuie realizată o propunere financiară, care să reflecte
costurile implicate și sumele care pot fi accesate. Domnul administrator public, Asofiei Doinel,
precizează că discuțiile pentru amplasarea a două puncte de alimentare a mașinilor electrice erau în
desfășurare încă din anul 2020, însă s-au depistat unele inconveniente, printre care faptul că UAT
Tomești trebuia să suporte costurile curentului electric consumat, precum și costurile aparatelor de
alimentare.
De asemena, domnul consilier local, Palimariciuc Radu, amintește de propunerea desfășurării
ședințelor consiliului local în cadre mai puțin formale, precum în satele comunei Tomești, în scopul
accesibilizării ședințelor de consiliu locuitorilor comunei.
Domnul director executiv, Ciulei Liviu-Eduard, precizează că în cursul săptămânii ce urmează se
va desfășura o campanie de informare a populației cu privire la colectarea selectivă a gunoiului, întrucât
procentul de contaminare a gunoiului selectiv cu gunoi menajer a atins cote îngrijorătoare. Având în
vedere faptul că în cursul anului următor procentul impus pentru gradul de colectare a gunoiului
selectiv va crește, sunt binevenite intervențiile oricărei persoane care surprinde acte de încălcare a
colectării selective, precum fotografierea celor care aruncă la gunoiul menajer deșeurile din lucrările de
construcții sau renovări. Domnul consilier local Palimariciuc Radu, precizează deși unele persoanele
pregătesc gunoiul selectiv pentru a fi ridicat de mașinile de gunoi, acestea din urmă nu îl ridică în multe
situații, sau mai există cazurile în care aceeași mașină colectează atât gunoiul menajer, cât și pe cel
selectiv. Domnul director Ciulei Liviu-Eduard, menționează că au mai fost achiziționate aproximativ
500 de tomberoane pentru gunoiul selectiv, vizând ca în toate satele să existe proprietăți care să dețină
pubele atât pentru gonoiul menajer, cât și pentru cel selectiv. Întrucât multe persoane nu cunosc faptul
că gunoiul reciclabil trebuie să fie necontaminat înainte de a fi supus regimului gunoiului selctiv,
domnul consilier local, Herghelegiu Marius-Petronel, propune realizarea unui filmuleț care să fie
distribuit și în mediul online, al cărui scop este educarea persoanelor asupra modalității corespunzătoare
de selectare a gunoiului reciclabil. Domnul director Liviu Ciulei, precizează că s-a realizat în acest sens
o serie de pliante explicative.
Domnul consilier local, Silvaș Vasile, readuce în discuție problema șanțului existent pe strada
Releu, fapt care împiedică buna circulație a vehiculelor.
Domnul consiler local, Rus Cristian-Mihail, completează mențiunile făcute privitoare la gunoiul
selectiv, precizând că educația asupra modului conform de colectare a gunoiului trebuie începută prin
programe lansate la nivel școlar, pentru doi ani, realizate de către comisia de învățământ din cadrul
Consiliului Local Tomești, în speranța deprinderii unor valori și obiceiuri corespunzătoare de la vârste
fragede, care pot fi transmise și membrilor familiei.
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.

7
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Gheorghiță-Raimond Chelban Data: 08.07.2021

Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
NR. 9464 DIN 08.07.2021

Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 08 iulie 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 MINUTEI cu lucrările
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Tomești din data de
08.07.2021, (în temeiul prevederilor art. 2 lit. (c) pct. 3, art. 3 lit.(e), art. 3 lit. (g)
şi art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată.
Minuta poartă numărul de înregistrare 9463 din 08.07.2021 şi conţine un
număr de 7 (șapte) pagini.

Secretar general comună,
Jr. Mancaş Gabriel
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