U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 12028 din 26.08.2021.

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 26.08.2021 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. 11685 din 20.08.2021, invitației cu nr. 11686 din
20.08.2021, precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 197 din 20.08.2021.
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. 11724 din 20.08.2021 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 11725 din 20.08.2021, 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 16 consilieri
în funcţie, din totalul de 17 după cum urmează:
Numele şi prenumele
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Canură Alina-Mihaela
Chelban Gheorghiță Raimond
Craus Ionel
Herghelegiu Marius-Petronel
Iacob Liviu-Maricel
Miron Mihaela
Nane Dumitru
Palimariciuc Radu
Patrașcu Radu
Roman Vasile
Rus Cristian Mihail
Silvaș Vasile
Tarcan Mariana
Timofte Petru
Tololoi Alexandru
Domnul viceprimar, Bîrleanu Pavel, a solicitat învoire la ședința de astăzi, pe motivul că este
plecat din localitate. Președintele de ședință, domnul consilier Chelban Gheorghița-Raimond, supune la
vot învoirea domnului viceprimar, Bîrleanu Pavel. Cu 16 voturi pentru din 16 voturi valabil exprimate,
s-a aprobat învoirea domnului Bîrleanu Pavel. Niciun vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate
abţineri.
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Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă ordinară în baza graficului de şedinte
ordinare de pe trim. III – 2021.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa ordinară din 26.08.2021, 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.
Domnul consilier Chelban Gheorghiță-Raimond, prezintă apoi proiectul ordinii de zi, pe care îl
supune aprobării Consiliului local.
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 29.07.2021.
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. 11329 din 12.08.2021, cu privire la aprobarea „organizării
Sărbătorilor Comunei Tomeşti, Ediţia a IX-a - 2021, ce se vor desfășura în data de 08 septembrie
2021, precum și alocarea din bugetul comunei a sumei de 120.000 lei, pentru organizarea
sărbătorilor de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11386 din 13.08.2021, cu privire la aprobarea „acordării
titlului de „Cetăţean de Onoare” al Comunei Tomeşti, domnului Vladlen Babcinețchi”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11456 din 16.08.2021, cu privire la aprobarea „rectificării
bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, 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, 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
26.08.2021.
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi pentru, din 16 voturi valabil exprimate.
Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
Se trece la subpct. 2. de pe ordinea de zi:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
Secretarul Comunei Tomeşti pune la dispoziţia consilierilor procesul-verbal al şedinţei
anterioare, îl supune aprobării consiliului în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Domnul consilier local, Palimariciuc Radu, precizează că nu a avut posibilitatea să ia cunoștință
de conținutul procesului-verbal al ședinței anterioare de consiliu local, însă domnul administrator
public, Asofiei Doinel, face precizarea că i se poate pune imediat la dispoziție în format fizic, iar
eventualele mențiuni le poate învedera la ședința următoare a consiliului local.
Nefiind obiecţii cu privire la exprimarea opiniilor sau conţinutul procesului-verbal, acesta a fost
aprobat cu 16 voturi pentru, din 16 voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. 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. 11329 din 12.08.2021, cu privire la
aprobarea „organizării Sărbătorilor Comunei Tomeşti, Ediţia a IX-a - 2021, ce se vor desfășura în
data de 08 septembrie 2021, precum și alocarea din bugetul comunei a sumei de 120.000 lei,
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pentru organizarea sărbătorilor de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11329 din 12.08.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul cu nr. 11254 din 12.08.2021, al domnului Liviu-Eduard Ciulei, director executiv
în cadrul Primăriei Comunei Tomeşti, privind aprobarea organizării Sărbătorilor Comunei Tomeşti,
Ediţia a IX-a - 2021, ce se vor desfășura în data de 08 septembrie 2021, precum și alocarea din bugetul
comunei a sumei de 120.000 lei, pentru organizarea sărbătorilor de mai sus; avizele favorabile cu nr.
11997 din 26.08.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru
proiectul de hotărâre menționat.
Domnul primar a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de
hotărâre de mai sus.
Domnul primar, prof. Ștefan Timofte, invită domnii consilieri locali la evenimentele ce se vor
organiza cu ocazia serbării zilelor comunei Tomești, în data de 08.09.2021. Pe lângă artiștii care vor
susține recitaluri, dintre care amintim formațiile „Azur” și „Holograf”, la aceste evenimente pot
participa și invitați de seamă din Belgia și Republica Moldova.
Domnul consilier local, Silvaș Vasile, întreabă dacă organizarea acestor fetivități este prilej
pentru inaugurarea trotuarului la care se lucrează în prezent. Domnul primar precizează că din cauza
porțiunilor de trotuar foarte dificil de realizat, finalizarea lucrărilor se va realiza după o perioadă mai
mare de timp, însă, nu este exclusă posibilitatea inaugurării parcului de odihnă și a dispensarului care se
regăsesc în satul Vlădiceni.
La intervenția domnului consilier local, Palimariciuc Radu, privitoare la suma alocată
organizării zilelor comunei, domnul primar menționează că valoarea propusă este una mai mică decât
cea aprobată în anii anteriori, când evenimentele organizate se întindeau pe o perioadă de două zile
calendaristice.
Domnul primar precizează că programul complet privind organizarea zilelor comunei va fi pus
la dispoziție cu câteva zile înainte de desfășurarea evenimentelor.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 11329 din 12.08.2021 întocmit de primarul
comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
Proiectul de hotărâre nr. 11329 din 12.08.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomeşti nr. 103 din
26.08.2021 cu privire la aprobarea „organizării Sărbătorilor Comunei Tomeşti, Ediţia a IX-a 2021, ce se vor desfășura în data de 08 septembrie 2021, precum și alocarea din bugetul comunei
a sumei de 120.000 lei, pentru organizarea sărbătorilor de mai sus”.
Subpct.3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11386 din 13.08.2021, cu privire la
aprobarea „acordării titlului de «Cetăţean de Onoare» al Comunei Tomeşti, domnului Vladlen
Babcinețchi”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 11386 din 13.08.2021 cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 11330 din 12.08.2021, a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte,
prin care se solicită Consiliului Local Tomești acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al Comunei
Tomeşti, domnului Vladlen Babcinețchi, personalitate care, prin diverse acțiuni, activități și realizări, a
contribuit atât la îmbogățirea patrimoniului cultural al Comunei Tomești, cât și la dezvoltarea imaginii
comunei, în țară și în străinătate; avizele favorabile cu nr. 11998 din 26.08.2021, ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, Județul Iași, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul primar a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de
hotărâre de mai sus.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Gheorghiță-Raimond Chelban

3

Data: 26.08.2021

Secretar general comună
Mancaş Gabriel

Domnul Ștefan Timofte precizează că, odată cu conferirea titlului de „Cetățean de onoare”, se
înmânează domnului Vladlen Babcinețchi o diplomă și o insignă. Domnul primar enumeră o parte din
realizările domnului Vladlen Babcinețchi, amintind despe notorietatea de care sculptorul se bucură în
străinătate. Domnul consilier local, Silvaș Vasile, laudă apariția domnului Babcinețchi în cadrul
Simpozionului Internațional de Sculptură, ce a fost recent organizat în comuna Tomești, remarcând atât
prezentarea facută de către domnul Vladlen celorlalți sculptori participanți ai evenimentului, cât și
modestia cu care acesta și-a prezentat propriile realizări.
Domnul consilier local, Ionel Craus, adaugă faptul că artiștii simpozionului sunt, de asemenea,
de talie internațională, ale lor lucrări regăsindu-se în cadrul expoziților din alte țări europene, precum
Austria sau Germania. Domnul primar intervine, precizând că, la momentul expunerii la Palatul Culturii
din Iași a sculpturilor realizate în cadrul simpozionului menționat, au participat, de asemenea,
personalități culturale, care și-au expriat aprecierea față de realizările domnului Vladlen Babcinețchi.
Domnul administrator public, Asofiei Doinel, menționează că, în prezent, se lucrează la un
volum ce va cuprinde totalitatea sculpturilor realizate ca urmare a organizării Simpozionului
Internațional de Sculptură Tomești – 2021, însoțite de semnificațiile și interpretările atribuite fiecărei
opere.
În final, domnul primar face precizarea că titlul de „Cetățean de Onoare” va fi conferit în cadrul
unei festivități.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 11386 din 13.08.202, întocmit de
primarul comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
Proiectul de hotărâre nr. 11386 din 13.08.202, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 104 din
26.08.2021 cu privire la aprobarea „acordării titlului de «Cetăţean de Onoare» al Comunei
Tomeşti, domnului Vladlen Babcinețchi”.
Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11456 din 16.08.2021, cu privire la
aprobarea „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 11456 din 16.08.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul de
specialitate înregistrat sub numărul 11387 din 13.08.2021, 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; avizelor favorabile înregistrate sub numărul 11999 din
26.08.2021, ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul de
hotărâre mai sus menţionat.
Domnul primar a prezentat consilierilor necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului de
hotărâre de mai sus.
Domnul primar precizează că se vor aloca banii ce au fost inițial destinați investițiilor pentru
construirea creșei, pentru cimitir, pentru extinderea rețelei de gaze naturale, pentru costruirea stațiilor de
autobuz, pentru realizarea studiului de fezabilitate de la tramvaie, pentru lucrările la obiectivul
„Execuție trotuar – Etapa a III-a”, dorindu-se, în prezent, a fi utilizați pentru Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubritate, pentru organizarea zilelor comunei, pentru realizarea
nomenclatorului stradal, pentru reabilitarea stației de autobuz care se regăsește în fața primăriei
comunei Tomești, pentru cofinanțarea investițiilor la reabilitarea centrului de zi „Sf. Maria”, pentru
realizarea asfaltărilor drumurilor din cartierul „Ștefan cel Mare și Sfânt”, pentru pietruirea unor drumuri
de pe raza comunei Tomești. Ulterior încasării unor sume de bani, ce se vor obține și din vânzarea unor
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terenuri din domeniul privat al comunei, se va proceda din nou la o rectificare bugetară, pentru alocarea
sumelor necesare realizării investițiilor din comuna Tomești.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 11456 din 16.08.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 11456 din 16.08.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 105 din
26.08.2021 cu privire la aprobarea „rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul
2021”.
Pct.7. Diverse. Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. –
răspund primar, consilieri, administrator public, personal din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Domnul primar face mențiunea că există solicitări din partea unor persoane pentru achiziționarea
de către U.A.T Tomești a canalizării din satul Vlădiceni, construită de S.C. Dustas S.R.L., aproximativ
acum 20 de ani. Deși această canalizare nu mai este utilizată de societate, S.C. Dustas racordându-se la
canalizarea realizată ulterior de către primărie, un număr de câteva familii, inclusiv biserica din
Vlădiceni, sunt în prezent racordate la canalizarea societății. Acestea nu se pot racorda la canalizarea
realizată din fonduri publice, deoarece poziționarea peste un râu a imobilelor în care locuiesc sau își
desfășoară activitatea, o face imposibil de realizat. Reprezentanții primăriei Tomești au întreprins
diverse demersuri, procedându-se la realizarea măsurătorilor lucrării, contactarea reprezentanților din
partea S.C. ApaVital S.A., care au constatat funcționalitatea rețelei de canalizare, evaluând totodată
lucrarea, contactarea unui alt expert evaluator, care, de asemenea, a stabilit o altă valoare a lucrării.
Domnul primar precizează că S.C. Dustas S.R.L. dorește să dezafecteze lucrarea pe care a
realizat-o, fapt care a împins familiile și biserica racordate să înainteze adrese prin care solicită
achiziționarea de către U.A.T Tomești a canalizării cu pricina. În aceste condiții, domnul Ștefan
Timofte propune constituirea unei comisii de negociere, pentru a putea face primele demersuri în
vederea achiziționării, comisie ce va avea următoarea componență: domnul viceprimar, Bîrleanu Pavel,
domnul administrator public, Asofiei Doinel, domnul director executiv, Ciulei Liviu Eduard, domnul
contabil din cadrul aparatului primarului comunei Tomești, Ciotină Ioan-Marius, doamna inspector cu
atribuții de urbanism, Calistru Antonela-Nicoleta, domnii consilieri locali, Palimariciuc Radu, Craus
Ionel, Silvaș Vasile și Rus Cristian-Mihail.
Domnul Craus Ionel intervine, precizând că, înainte de încheierea mandatului anterior al
primarului comunei Tomești, problema acestei canalizări a mai fost dezbătută, discutându-se la acel
moment despre suma de 150.000 de lei pe care reprezentantul S.C. Dustas S.R.L. o solicitase în
schimbul achiziționării. Domnul primar menționează că, în prezent, reprezentantul societății menționate
dorește aproximativ 30.000 de euro, cu circa jumătate mai puțin decât prețul ce reiese din evaluările
realizate, însă amintește rolul comisiei - de a negocia acest preț, în scopul obținerii unuia cât mai
avantajos.
Totodată, domnul Ștefan Timofte evidențiază că, în cazul în care U.A.T Tomești nu va
achiziționa această lucrare, se va ajunge la situația în care canalizarea va fi dezafectată, iar executarea
unei noi lucrări de canalizare ar implica unele costuri mult mai ridicate decât suma solicitată de S.C.
Dustas.
Într-un final, domnii consilieri lcoali nominalizați își exprimă acordul privind calitatea de
membri ai comisiei de negociere. Domnul consilier local, Palimariciuc Radu, propune ca, anterior
purtării acestor negocieri, comisia să stabilească o strategie de negociere. Domnul primar consimte la
cele propuse, precizând că, la acest moment, se discută despre componența comisiei, iar eventualele
detalii privind negocierea propriu-zisă, vor fi stabilite ulterior.
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În completare, domnul administrator public, Asofiei Doinel, face mențiunea că, în situația în care
se va achiziționa canalizarea, aceasta urmează a fi predată către ApaVital S.A., care, ulterior, o va putea
opera.
O altă problemă ridicată de către domnul primar privește cimitirul de lângă biserica ce poartă
hramul „Ștefan cel Mare și Sfânt”, din comuna Tomești. Din discuțiile purtate la ședințele de consiliu
local anterioare, se cunoaște că, în curând, se va atinge capacitatea maximă a acestui cimitir, fapt care a
dus negocieri îndelungate cu proprietarul terenului aflat în continuarea acestui cimitir, în vederea
achiziționării lui.
Domnul primar reiterează intenția pe care a exprimat-o, de asemenea, în cadrul ședințelor de
consiliu local anterioare, de alipire a unui imobil aflat în proprietatea de bisericii „Ștefan cel Mare și
Sfânt”, pentru crearea unei alei cu mai multe locuri de veci, ce se doresc a fi vândute la un preț ce
pornește de la 1.500 de euro, care va fi stabilit ulterior prin hotărâre de consiliu local. Cu banii astfel
obținuți, se va putea achiziționa terenul de lângă biserică aflat în propietatea privată a unei persoane
fizice, pentru a crea un spațiu suficient de mare destinat înhumării. Pentru acest imobil, în suprafață de
4.700 mp, proprietarul solicita inițial un preț de 50 euro/mp, însă, ulterior negocierilor purtate, s-a ajuns
la un preț de 42,5 euro/mp, însumând un total de 200.000 euro pentru suprafața totală. Domnul primar
menționează că s-a luat în calcul posibilitatea achiziționării la acest preț unui alt teren mai mare,
destinat, de asemenea, amenajării unui cimitir, însă localizarea sa nu deservește locuitorilor cartierului
„Ștefan cel Mare și Sfânt”, inexistând toate clădirile care deservesc unei biserici, astfel cum se întâmplă
cu terenul care se dorește a fi achiziționat (care se află deja lângă o biserică ce are toate imobilele
necesare).
Domnul Ștefan Timofte precizează că, un teren de aproximaiv 5 ha, ce se regăsește în zona
satului Goruni, se dorește a fi utilizat în viitor tot pentru amenajarea unui cimitir, întrucât chestiunea
locurilor de înhumare va atinge cote mult mai îngrijorătoare în următorii 20-30 de ani.
Domunul primar, revenind asupra problemei tereului în suprafață de 4.700 mp, face mențiunea
că urmează a se proceda la înfăptuirea formalităților privind achiziționarea acestui imobil. În acest sens,
va fi contactat un expert evaluator care va întocmi un raport de evaluare ce va reflecta prețul/mp pentru
terenul identificat. Ulterior, se va constitui o comisie de negociere și se vor întocmi documentele
justificative pentru a putea proceda la achiziționarea imobilului respectiv. Domnul Ștefan Timofte
reamintește că o parte din suma necesară achiziționării va fi acoperită din vânzarea locurilor de veci, ce
se vor realiza ca urmare alipirii de imobile menționată anterior.
La intervenția domnului consilier local, Palimariciuc Radu, privind plata sumei de 200.000 euro
în schimbul imobilului, domnul primar face precizarea că plata se va face eșalonat, pe parcursul unui an
calendaristic, cu acordarea unui avans. Totodată, domnul Palimariciuc Radu întreabă ce sumă va
suporta Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Domnul primar răspunde că acesta nu are niciun interes să
suporte o asemenea cheltuială, întrucât problema locurilor de înhumare este una de ordin local.
Toți consilierii locali prezenți consimt la propunerile domnului primar privitoare la demersurile
necesare achiziționării, astfel cum a fost menționat mai sus.
În altă ordine de idei, domnul primar menționează că, în perioada următoare, se vor finaliza
lucrările de asfaltare a intersecției DN 28,cu drumul județean spre Țuțora, întrucât s-a semnat deja
contractul de lucrări cu societatea care a câștigat licitația.
Domnul Ștefan Timofte subliniază necesitatea schimbării centralei și a ușilor de la Școala
Gimnazială Goruni, întrucât, în urma unor controale efecuate, s-a constatat că există pericolul defectării
acesteia în sezonul rece. Ca urmare a modificării legislației, nu s-a mai putut proceda la extinderea
rețelei de gaze naturale până la această școală, astfel că centrala ce urmează a fi achiziționată va fi una
care funcționează tot cu lemne. Problema extinderii rețelei de gaze naturale din satul Goruni, va fi
dezbătută în cadrul unei videoconferințe, ce va avea loc în ziua de miercuri a săptâmânii care urmează.
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La intervenția domnului consilier local, Sivaș Vasile, domnul Ștefan Timofte precizează că, în
anul școlar următor, se vor transporta cu microbuzul școlar copiii ce locuiesc în atât în zona Dealul
Doamnei, dar și în alte zone.
Domnul consilier local, Palimariciuc Radu, ridică problema colectării deșeurilor, în special a
sticlei, întrucât în zona familiei Bătrânu, din sat Tomești, locuitorii depozitează sticlele în saci galbeni,
ca urmare a neridicării la termen a deșeurilor de către autospecialele de gunoi. Inexistența unei pubele
special destinate sticlei, duce la împrăștierea gunoiului depozitat precar. Domnul primar precizează că a
urmărit personal colectarea sticlei, adăugând că mașina special destinată colectării nu a reușit să ridice
gunoiul din toate zonele, din cauza fenomenelor meteorologice ce au avut loc în această perioadă. Atfel,
în ziua de vineri a săptămânii în curs, trei vehicule vor merge pentru a colecta sticlele rămase.
Ca urmare a fenomenelor meteorologice, domnul Palimariciuc Radu menționează că au rezultat
surpări în zona familiei Bătrânu, la lucrările execuate pentru canalizare, drept urmare, s-a produs
deplasarea unui capac de la canalizare, punând în pericol siguranța persoanelor. Domnul administrator
public, Asofiei Doinel, precizează că această problemă a fost transmisă domnului viceprimar, Bîrleanu
Pavel, în vederea soluționării.
De asemenea, domnul consilier Palimariciuc ridică problema porțiunii de drum de aproximativ
50 de metri, ce face legătura între Releu și Moara. Domnul consilier local menționează că, în perioadele
cu precipitații atmosferice, depunerile de noroi de pe roțile vehiculelor care circulă pe acest sector
neasfaltat, produc degradarea străzilor asfaltate. Domnul primar precizează că o sumă importantă de
bani a fost deja destinată pietruirii drumurilor din comuna Tomești.
Domnul primar face mențiunea că o parte din salariații primăriei comunei Tomești, alături de
domnul viceprimar, Bîrleanu Pavel, se află în delegație, în Republica Moldova, pentru a fi prezenți la
evenimentele organizate cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a
Republicii Moldova, urmârindu-se, totodată, accesarea unui fond destinat cadastrului general.
În final, domnul primar reiterează invitația domnilor consilieri locali de a participa la
evenimentele organizate cu ocazia serbării zilelor 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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