U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 13366 din 23.09.2021.

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 23.09.2021 în cadrul şedinţei extraordinare, de îndată, 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, de înadată, 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. 133 alin. (2) lit.
(a) și art. 134 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, în baza convocării cu nr. 13.209 din 21.09.2021,
invitației cu nr. 13.210 din 21.09.2021 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 213 din
21.09.2021.
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. 13.211 din 21.09.2021 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 13.212 din 21.09.2021, precum și a proiectului ordinii de zi, în
conformitate cu art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019.
Lucrările şedinţei se vor ţine la sediul Primăriei din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
în Sala mare de ședințe.
Secretarul general al Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi
constată că la şedinţa extraordinară, de îndată, 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, de îndată, în baza Notei de
fundamentare a primarului cu nr. 13.208 din 21.09.2021 precum și a Dispoziției primarului cu nr. 213
din 21.09.2021.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa extraordinară, de îndată, din
23.09.2021, este legal constituită pentru adoptare hotărâri cu majoritate calificată în conformitate cu
prevederile art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Președintele de ședință prezintă apoi proiectul ordinii de zi, pe care îl supune aprobării
Consiliului local.
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare, de îndată, din 23.09.2021.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13.207 din 21.09.2021, cu privire la
aprobarea:“modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în suprafață de 840 m.p. situat în intravilan extins
conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 127, Parcela Pș. 4617/46, pentru
lucrări de investiții în interes public”, 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.
Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare, de
îndată, din 23.09.2021.
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.
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. 13.207 din 21.09.2021, cu privire la
aprobarea:“modificării, în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în suprafață de 840 m.p. situat în intravilan extins
conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 127, Parcela Pș. 4617/46, pentru
lucrări de investiții în interes public”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13.207 din 21.09.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul compartimentului de specialitate cu nr. 13206 din 21.09.2021 al doamnei Marin
Carmela, inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar în cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Tomești, cu privire la aprobarea ”modificării în sensul completării H.C.L.
Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în
suprafață de 840 m.p. situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul
Iași, Tarlaua 127, Parcela Pș. 4617/46, pentru lucrări de investiții în interes public”, precum și
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avizele favorabile cu nr. 13363 din 23.09.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local Tomești pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, solicitând cuvântul, a prezentat pe larg proiectul de hotărâre
privind completarea domeniului public al comunei Tomești cu terenul menționat, mai sus. Domnul
viceprimar face precizarea că, în vederea implementării proiectului privind construirea unei creșe cu
patru săli de grupă, în sat Tomești, com. Tomești, jud. Iași, se impune îndeplinirea unor cerințe minime,
printre care existența unei suprafețe libere de teren, de cel puțin 2500 m.p. Astfel, imobilul cu care
urmează a se completa domeniul public, în suprafață de 840 mp, are ca scop întregirea suprafeței pe
care UAT Tomești o are deja la dispoziție pentru construirea creșei. Se urmărește, așadar, îndeplinirea
cerințelor impuse pentru prinderea la finanțare a obiectivului de investiții menționat.
Domnul viceprimar, evidențiind oportunitatea acestui proiect, adaugă că obiectivul de investiții
identificat anterior va deservi locuitorilor cartierului de blocuri „Ștefan cel Mare și Sfânt”, din satul
Tomești, tocmai datorită localizării amplasamentului pe care va fi construită creșa – lână Școala
Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 13.207 din 21.09.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 13207 din 21.09.2021, 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. 106 din 23.09.2021 cu
privire la aprobarea ”modificării în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind
domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu un teren în suprafață de 840 m.p. situat în
intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 127, Parcela
Pș. 4617/46, pentru lucrări de investiții în interes public”.
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.
Domnul viceprimar, Bîrleanu Pavel, enumeră alte proiecte aflate în plină implementare în
comuna Tomești, precum: construirea casei de cultură, construirea unui nou sediu de primărie,
construirea unui centru de servicii sociale pentru seniori.
Totodată, domnul viceprimar amintește despre organizarea unei proceduri simplificate, în urma
căreia a fost desemnată câștigăroare S.C. Conest S.A, urmând a se proceda la asfaltarea a 9,7 km de
drumuri de pe raza comunei Tomești. În acest sens, s-a predat deja amplasamentul, punându-se la
dispoziție un loc destinat depozitării materialelor. Domnul Bîrleanu Pavel face precizarea că au fost
întâmpinate unele probleme legate de lățimea unor drumuri, piedici ce izvorăsc din amplasarea unor
stâlpi electrici care obstrucționează lucrările, punând astfel dificultăți în privința eliberării avizului de
către E-ON.
De asemenea domnul viceprimar menționează că, în prezent, se fac lucrări la un drum aflat în
satul Vlădiceni, urmând a se proceda la pietruirea acestuia, pentru a ajuta astfel familiile care locuiesc
în proximitatea acestui drum. Un alt drum care se va pietrui este Drumul Țiganului, a cărui denumire,
precizează domnul viceprimar, trebuie schimbată. Comisia de urbanism lucrează la atribuirile de
denumiri pentru toate străzile de pe raza comunei Tomești, însă finalizarea întregii proceduri este de
durată.
Domnul director executiv, Ciulei Liviu-Eduard, revenind la problematica legată de creșă,
amintește că s-a avut în vedere o discuție la Inspectoratul Școlar Județean Iași cu privire la
transformarea unui corp al Școlii Gimnaziale Chicerea în creșă, însă nu au putut fi îndeplinite aceste
condiții, deoarece, creșele nu pot funcționa împreună cu grdinița, ci doar separat. De asemenea a fost
luată în calcul și vechimea clădirii. Totodată, domnul director executiv face mențiunea că s-a primit o
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aprobare verbală pentru înființarea unei grădinițe cu program prelungit, cu una sau două grupe, ținânduse astfel cont de numărul ridicat al copiilor care se află pe raza comunei.
În completare, domnul Silvaș Vasile amintește consilierilor despre apariția O.U.G. nr. 100/2021,
în luna septembrie, potrivit căreia, creșele trec în sistemul educațional, având același statut precum
școlile, finanțarea lor urmând a cădea în sarcina Ministerului Educației.
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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