U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 13883 din 30.09.2021.

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi 30.09.2021 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. 13516 din 24.09.2021, invitației cu nr. 13517 din
24.09.2021 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 217 din 24.09.2021.
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. 13518 din 24.09.2021 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 13519 din 24.09.2021, 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. III – 2021.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa ordinară din 30.09.2021, 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 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 30.09.2021.
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. 13453 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea”alegerii
unui preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Tomesti, județul Iași, pe trimestrul IV2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13455 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea ”graficului
ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul IV-2021”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13457 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea”desemnării
reprezentanților din partea Consiliului Local Tomești în consiliile de administrație și în comisiile de
evaluare si asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ cu personalitate juridică de stat,
sau particular, de pe raza comunei Tomești, județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13459 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea realizării
lucrării pe domeniul public:”Alimentare cu energie electrică SPAU 5, situată în 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. 13461 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea realizării
lucrării pe domeniul public:”Alimentare cu energie electrică SPAU 7, situată în sat Chicerea,
comuna Tomești, județul Iași, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13463 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea „constituirii
unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. pentru terenul în suprafață de 118
mp, din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei
Tomești, Județul Iași, în vederea executării lucrării «Alimentare cu energie electrică imobil,
proprietarea domnului D
G
-S
, cu înființarea instalației de utilizare pe terenul
aparținând domeniului public al UAT Tomești, sat Vlădiceni», conform documentației anexate”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13465 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea realizării
lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași:”EXTINDERE CONDUCTĂ
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST
REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, STR. PRIMĂVERII,
R.
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, pe cheltuiala beneficiarului S.C.
.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13468 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:”vânzării
prin licitație publică a terenului în suprafață de 1150 m.p., situat în intravilan extins conform PUG,
Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 127, Parcela 4617/40, Carte Funciară 65441,
precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13471 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:”vânzării
prin licitație publică a terenului în suprafață de 1194 m.p., situat în intravilan extins conform PUG,
Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 12, Parcela 660/3/10, Carte funciară 65556,
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. 13474 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:„vânzării
prin licitație publică a terenului în suprafață de 196 m.p., situat în intravilan Sat Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, Tarlaua 13, Parcela CC 510/11, precum și aprobarea raportului de evaluare
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Gheorghiță-Raimond Chelban

2

Data: 30.09.2021

Secretar general comună
Mancaş Gabriel

pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13477 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:”vânzării
terenului în suprafaţă totală de 64 m.p., situat în sat Tomești(cartier Tomești), comuna Tomești,
județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 22/24, aflat în domeniul privat al comunei, către proprietarul
dobânditor de bună credinţă al construcţiei de pe teren, S.C.
, în baza dreptului
de preempţiune precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”,
inițiator proiect de hotărâre Viceprimarul Comunei Tomești, domnul Pavel Bîrleanu;
3.12. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13480 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:”vânzării
terenului în suprafaţă totală de 31 m.p., situat în sat Tomești(cartier Tomești), comuna Tomești,
județul Iași, Tarlaua 204, Carte Funciară 67771, aflat în domeniul privat al comunei, către
A -E
, în baza
proprietarul dobânditor de bună credinţă al construcţiei de pe teren, I
dreptului de preempţiune precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de
mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.13.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13483 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:”decontării
cheltuielilor cu participarea unui salariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Tomești, la cursurile obținerii de permis auto categ. C, D, E, pentru microbuzele și
autospeciala P.S.I. din dotarea Primăriei Tomești”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.14.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13484 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:”modificării
și rectificării unor prevederi din cuprinsul: H.C.L. Tomești nr. 20 din 25.02.2021 și H.C.L. Tomești
nr. 41 din 25.03.2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.15. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13487 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea lucrării pe
domeniul public:” Extindere rețele electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești,
(O
Județul Iași, Str. Brăduțului, Zona U
S
I
), beneficiar fiind S.C. DELGAZ
GRID S.A.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.16.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13489 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:”
modificării organigramei în sensul transformării unui post vacant de funcție publică de execuție, din
inspector cl. I gr. principal, ID post
într-un post contractual de execuție de consilier
personal primar (S) la Cabinetul primarului comunei Tomești”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.17.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13492 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:”alocarea
sumei de 5091 lei din bugetul comunei Tomești pentru achiziționarea de rechizite și ghiozdane
pentru copiii proveniți din familii defavorizate din comuna Tomești”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.18.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13494 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:”încheierii
Protocolului de Asociere în vederea realizării obiectivului de investiții ”Tren Metropolitan Iași”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.19.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13498 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:”acordării
unui ajutor de urgență în sumă de 700 lei, pentru cheltuieli înmormântare”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.20. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13500 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:„alocării
sumei de 31.852 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;
3.21. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13503 din 24.09.2021, cu privire la:„modificarea taxei de
salubrizare pentru persoanele juridice care desfășoară activitate pe raza comunei Tomești, începând
cu data de 01.10.2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,domnul Ștefan
Timofte.
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3.22. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13505 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea:”modificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 103 din 26.08.2021 privind
organizarea Sărbătorilor Comunei Tomeşti, Ediţia a IX-a - 2021”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.23.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13508 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:”trecerii
unui teren în suprafață de 970 m.p., din domeniul public al Comunei Tomești,Județul Iași, în
domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, situat în Sat Tomești, Str. Nucilor nr. 9, Comuna
Tomești, Județul Iași, T. 48, Parcela A- 2523/2/4, în vederea dezbaterii mo tenirii, teren concesionat
pe care se află locuința proprietate pe numele I
V
și I
L
”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.24. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13510 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:”rectificării
bugetului comunei Tomești pe anul 2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
3.25. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13387 din 23.09.2021, cu privire la aprobarea:
”cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de 242 m.p.,
situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Nr. Cadastral
68217, Carte funciară 68217, pentru efectuare lucrări de investiții publice(amplasare SPAU pentru
lucrarea de canalizare), aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat
E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii minime de piață a terenului respectiv,
aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind cumpărarea terenului menționat mai sus”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.26. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13513 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:”
cumpărării sistemului de canalizare din Sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, Jud.Iaşi, aparţinând S.C.
Dustas S.R.L., aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M
Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii minime de piață a obiectivului de mai sus, precum
aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind preluarea sistemului de canalizare
menționat”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.27. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13297 din 22.09.2021, cu privire la aprobarea:” realizării
lucrărilor de întreținere și reparații drumuri locale, pentru străzile: Str. Cierului -0,340 km. din Sat
Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași; Str. Sf. Ioan cel Nou de la Suceava – 0,555 km. din Sat
Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, și Str. Țiganului – 1,360 km. din Sat Goruni, Comuna
Tomești, Județul Iași, conform documentațiilor anexate”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.28. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13220 din 21.09.2021, cu privire la aprobarea:
”modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, privind
Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu un teren în
suprafață de 168 m.p. situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 13,
Parcela A. 439/7”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.29. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13534 din 24.09.2021, cu privire la aprobarea:”ajustării
valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat existent la data intrării în
vigoare a O.U.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru obiectivul de
investiții”Extindere rețea de canalizare în Comuna Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
4. Diverse. Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. – răspund primar,
viceprimar, consilieri, secretar general, personal din aparatul de specialitate al primarului.
Toate proiectele de hotărâri împreună cu materialele aferente acestora au fost comunicate pe email consilierilor, în timp util, spre a fi studiate, analizate și ulterior supunerii aprobării.
Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din
30.09.2021
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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. 13453 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea”alegerii unui preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Tomesti, județul Iași,
pe trimestrul IV-2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13453 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul de specialitate cu nr. 13452 din 24.09.2021 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 IV -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.
13779 din 30.09.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești pentru
proiectul de hotărâre de mai sus. Prin proiectul de hotărâre al primarului a fost propusă doamna
consilier local Tarcan Mariana, președinte de ședință pe trimestrul IV - 2021. Alte propuneri nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 13453 din 24.09.2021 întocmit de
primarul comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
Proiectul de hotărâre nr. 13453 din 24.09.2021, 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. 107 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea ”alegerii unui preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al
comunei Tomesti, județul Iași, pe trimestrul IV -2021”.
Subpct.3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13455 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea ”graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul IV-2021”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13455 din 24.09.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul de
specialitate cu nr. 13454 din 24.09.2021, întocmit de secretarul general al Comunei Tomeşti, prin care
solicită Consiliului Local Tomești aprobarea “graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local
Tomești pe trimestrul IV - 2021”, precum și avizele favorabile cu nr. 13780 din 30.09.2021, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti.
Domnul secretar general, Gabriel Mancaș, face precizarea că în proiectul de hotărâre al
primarului, ședințele ordinare se vor organiza în același mod, în ultima zi de joi a lunii, cu excepția
ședinței ordinare din luna decembrie, care se va desfășura pe data de 16 decembrie 2021.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 13455 din 24.09.2021, întocmit de
primarul comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
Preşedinte de şedinţă,
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Proiectul de hotărâre nr. 13455 din 24.09.2021, 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. 108 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:”graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe
trimestrul IV - 2021”.
Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13457 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea ”desemnării reprezentanților din partea Consiliului Local Tomești în consiliile de
administrație și în comisiile de evaluare si asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ cu
personalitate juridică de stat, sau particular, 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 nr. 13457 din 24.09.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul de
specialitate înregistrat sub numărul 13456 din 24.09.2021 al domnului Mancaș Gabriel, secretar general
al comunei Tomești, prin care solicită Consiliului Local al Comunei Tomești aprobarea:”desemnării
reprezentanților din partea Consiliului Local Tomești în consiliile de administrație și în comisiile de
evaluare si asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ cu personalitate juridică de stat,
sau particular, de pe raza comunei Tomești, județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022”, 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. 13781 din 30.09.2021 ale
comisiilor de specialitate din cadrul C.L. Tomești, pentru proiectul de hotărâre menționat.
Nu au fost alte propuneri față de cele din proiectul de hotărâre al primarului.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 13457 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13457 din 24.09.2021, 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. 109 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:”desemnării reprezentanților din partea Consiliului Local
Tomești în consiliile de administrație și în comisiile de evaluare si asigurarea calității din cadrul
unităților de învățământ cu personalitate juridică de stat, sau particular, de pe raza comunei
Tomești, județul Iași, pentru anul școlar 2021-2022”.
Subpct.3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13459 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea realizării lucrării pe domeniul public:”Alimentare cu energie electrică SPAU 5, situată în
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 înregistrat sub nr. 13459 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele
documente: cererea formulată de S.C. General Tehnic S.R.L., înregistrată la Primăria Tomești sub nr.
11605 din 18.08.2021, prin care solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Tomești pentru
aprobarea realizării lucrării pe domeniul public:”Alimentare cu energie electrică SPAU 5, situată în
sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”, referatul
compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 13458 din 24.09.2021, întocmit de domnul Cotea
Flavius-Gabriel, cu privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public: ”Alimentare cu energie
electrică SPAU 5, situată în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, beneficiar fiind S.C.
DELGAZ GRID S.A.”, precum și avizele favorabile cu nr. 13782 din 30.09.2021, ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul viceprimar, Bîrleanu Pavel, menționează că stațiile de pompare a apei uzate trebuie
alimentate cu energie electrică, pas ce succede punerea la dispoziție a amplasamentelor aferente acestor
stații de pompare, aspect care a fost aprobat în cadrul ședintelor anterioare ale Consiliului Local
Tomești.
Preşedinte de şedinţă,
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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. 13459 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13459 din 24.09.2021, 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. 110 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public:”Alimentare cu energie
electrică SPAU 5, situată în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, beneficiar fiind S.C.
DELGAZ GRID S.A.”.
Subpct.3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13461 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea realizării lucrării pe domeniul public:”Alimentare cu energie electrică SPAU 7, situată în
sat Chicerea, 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 înregistrat sub nr. 13461 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele
documente: cererea formulată de S.C. General Tehnic S.R.L., înregistrată la Primăria Tomești sub nr.
11504 din 17.08.2021, prin care solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Tomești pentru
aprobarea realizării lucrării pe domeniul public:”Alimentare cu energie electrică SPAU 7, situată în
sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași, beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”, referatul
compartimentului de specialitate (urbanism) cu nr. 13460 din 24.09.2021, întocmit de domnul Cotea
Flavius-Gabriel, cu privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public:”Alimentare cu energie
electrică SPAU 7, situată în sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași, beneficiar fiind S.C.
DELGAZ GRID S.A.”, precum și avizele favorabile cu nr. 13783 din 30.09.2021, ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul viceprimar, Bîrleanu Pavel, menționează că stațiile de pompare a apei uzate trebuie
alimentate cu energie electrică, pas ce succede punerea la dispoziție a amplasamentelor aferente acestor
stații de pompare, aspect care a fost aprobat în cadrul ședintelor anterioare ale Consiliului Local
Tomești.
Domnul primar a prezentat în final consilierilor necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului
de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se supune la vot proiectul de hotarâre nr. 13461 din 24.09.2021, întocmit de Primarul Comunei
Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13461 din 24.09.2021, 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. 111 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public:”Alimentare cu energie
electrică SPAU 7, situată în sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași, beneficiar fiind S.C.
DELGAZ GRID S.A.”.
Subpct.3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13463 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea „constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. pentru
terenul în suprafață de 118 mp, din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând
domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea executării lucrării «Alimentare cu
energie electrică imobil, proprietarea domnului D
G
-S
, cu înființarea instalației de
utilizare pe terenul aparținând domeniului public al UAT Tomești, sat Vlădiceni», conform
documentației anexate”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Gheorghiță-Raimond Chelban

7

Data: 30.09.2021

Secretar general comună
Mancaş Gabriel

Proiectul de hotărâre nr. 13463 din 24.09.2021 cuprinde și următoarele documente: cererea
formulată de domnul D
G
-S
, înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 11362 din
13.08.2021, prin care solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Tomești pentru aprobarea
realizării lucrării pe domeniul public – „Alimentare cu energie electrică imobil, proprietarea
domnului D
G
-S
, cu înființarea instalației de utilizare pe terenul aparținând
domeniului public al UAT Tomești, sat Vlădiceni”, referatul compartimentului de specialitate
urbanism, înregistrat cu nr. 13462 din 24.09.2021, întocmit de domnul Cotea Flavius-Gabriel, cu
privire la aprobarea constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A.
pentru terenul în suprafață de 118 mp, din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând
domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea executării lucrării „Alimentare cu
energie electrică imobil, proprietarea domnului D
G
-S
, cu înființarea instalației de
utilizare pe terenul aparținând domeniului public al UAT Tomești, sat Vlădiceni”, conform
documentației anexate, precum și avizele favorabile cu nr. 13784 din 30.09.2021, ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul consilier local, Palimariciuc Radu, intreabă dacă beneficiarul va putea solicita bani de la
vecini pentru eventualele branșamente ale acestota la energie electrică. Domnul președinte de ședință,
Chelban Raimond, răspunde că, solicitantul va da o declarație notarială pe proprie răspundere, cum că
nu va percepe sume de la vecini în cazul branșării acestora din urmă la rețea. Totodată, domnul
președinte precizează că fără acea declarație, solicitantul nu ar mai fi ajuns în acest stadiu.
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. 13463 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13463 din 24.09.2021, 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. 112 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:“constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C.
Delgaz Grid S.A. pentru terenul în suprafață de 118 mp, din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești,
Județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, în vederea
executării lucrării «Alimentare cu energie electrică imobil, proprietarea domnului D
G
S
, cu înființarea instalației de utilizare pe terenul aparținând domeniului public al UAT
Tomești, sat Vlădiceni», conform documentației anexate”.
Subpct.3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13465 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași:”EXTINDERE
CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST
REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, STR. PRIMĂVERII,
NR.
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, pe cheltuiala beneficiarului S.C
.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
.
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13465 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele
documente: cererea cu nr. 12111 din 30.08.2021 formulată de S.C. Instalații Petmar S.R.L., prin care se
solicită acordul pentru realizarea lucrărilor de ”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU
MOBILUL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, STR. PRIMĂVERII NR.
COMUNA TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI”, pe cheltuiala beneficiarului S.C.
, pe cheltuiala
acestuia, în calitate de beneficiar, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 13464 din
24.09.2021, al domnului Cotea Flavius Gabriel, inspector compartiment urbanism și amenajarea
teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tomești, cu privire la aprobarea
realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași:”EXTINDERE CONDUCTĂ
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, BRANȘAMENT ȘI POST
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REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC. TOMEȘTI, STR. PRIMĂVERII
NR.
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, pe cheltuiala beneficiarului S.C
.”, precum și avizele favorabile cu nr. 13785 din 30.09.2021 ale comisiilor de
.
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul viceprimar reamintește că s-au demarat și finalizat procedurile pentru schimbarea
denumirii străzii în apropierea căreia se va construi fabrica de medicamente – str. Primăverii.
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. 13465 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13465 din 24.09.2021, 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. 113 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul
Iași:”EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ,
BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE/MĂSURARE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN LOC.
TOMEȘTI, STR. PRIMĂVERII NR.
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, pe cheltuiala
beneficiarului S.C.
.”
Subpct.3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13468 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea: ”vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1150 m.p., situat în intravilan
extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 127, Parcela 4617/40,
Carte Funciară 65441, 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. 13468 din 24.09.2021 cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 13466 din 24.09.2021, a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte,
prin care se solicită Consiliului Local Tomești aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în
suprafață de 1150 m.p., situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași, Tarlaua 127, Parcela 4617/40, Carte Funciară 65441, precum și aprobarea raportului de evaluare
pentru vânzarea terenului de mai sus, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 13467 din
24.09.2021, al doamnei Marin Carmela, inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar în cadrul
Primăriei Tomești, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a
terenului în suprafață de 1150 m.p., situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, Tarlaua 127, Parcela 4617/40, Carte Funciară 65441, 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 aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, întocmit de Evaluator
E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, raportul de evaluare întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan
Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii de piață a terenului în suprafață totală de 1150 m.p. teren situat în
intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 127, Parcela
4617/40, Carte Funciară 65441, preț transformat în lei la cursul B.N.R., precum și avizele favorabile cu
nr. 13786 din 30.09.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru
proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Domnul primar, Ștefan Timofte, dă citire prețului/mp, respectiv prețului pentru suprafața totală a
terenului în cauză. La intervenția domnului Palimariciuc Radu, domnul secretar general reamintește
despre imposibilitatea obiectivă a transmiterii către consilierii locali a tuturor documentelor aferente
acestei ședințe de consiliu local, cauzată de pana de curent care recent s-a produs.
Domnul primar a prezentat în final consilierilor necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului
de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
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Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 13468 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13468 din 24.09.2021, 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. 114 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea: „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1150
m.p., situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
Tarlaua 127, Parcela 4617/40, Carte Funciară 65441, precum și aprobarea raportului de evaluare
pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Subpct.3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13471 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea: ”vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1194 m.p., situat în intravilan
extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 12, Parcela 660/3/10,
Carte funciară 65556, 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. 13471 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 13469 din 24.09.2021, a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte,
prin care se solicită Consiliului Local Tomești aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în
suprafață de 1194 m.p., situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași, Tarlaua 12, Parcela 660/3/10, Carte funciară 65556, precum și aprobarea raportului de evaluare
pentru vânzarea terenului de mai sus, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 13470 din
24.09.2021, al doamnei Marin Carmela, inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar în cadrul
Primăriei Tomești, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a
terenului în suprafață de 1194 m.p., situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, Tarlaua 12, Parcela 660/3/10, Carte funciară 65556, 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 aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, întocmit de Evaluator
E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, raportul de evaluare întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan
Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii de piață a terenului în suprafață totală de 1194 m.p. teren situat în
intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 12, Parcela
660/3/10, Carte funciară 65556, preț transformat în lei la cursul B.N.R., precum și avizele favorabile cu
nr. 13787 din 30.09.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru
proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Domnul primar, Ștefan Timofte, dă citire prețului/mp, respectiv prețului pentru suprafața totală
a terenului în cauză, precizând totodată și localizarea acestui imobil – după spălătorie, pe șes, în primul
plan.
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. 13471 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13471 din 24.09.2021, 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. 115 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:”vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1194
m.p., situat în intravilan extins conform PUG, Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
Tarlaua 12, Parcela 660/3/10, Carte funciară 65556, precum și aprobarea raportului de evaluare
pentru vânzarea terenului de mai sus”.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Gheorghiță-Raimond Chelban

10

Data: 30.09.2021

Secretar general comună
Mancaş Gabriel

Subpct.3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13474 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea: „vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 196 m.p., situat în intravilan
Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 13, Parcela CC 510/11, 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. 13474 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 13472 din 24.09.2021, a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte,
prin care se solicită Consiliului Local Tomești aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în
suprafață de 196 m.p., situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 13,
Parcela CC 510/11, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus,
referatul compartimentului de specialitate cu nr. 13473 din 24.09.2021, al doamnei Marin Carmela,
inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar în cadrul Primăriei Tomești, pentru proiectul de
hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 196 m.p., situat în
intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 13, Parcela CC 510/11, 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 aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, întocmit
de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, raportul de evaluare întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M
Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii de piață a terenului în suprafață totală de 196 m.p. teren situat
în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 13, Parcela CC 510/11, preț
transformat în lei la cursul B.N.R., precum și avizele favorabile cu nr. 13788 din 30.09.2021, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus
menționat.
Domnul primar menționează că imobilul se află în vecinătatea străzii Șoseaua Veche, și se vinde
pentru cale de acces.
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. 13474 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13474 din 24.09.2021, 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. 116 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:„vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 196
m.p., situat în intravilan Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 13, Parcela CC
510/11, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Subpct.3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13477 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea:”vânzării terenului în suprafaţă totală de 64 m.p., situat în sat Tomești(cartier Tomești),
comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 22/24, aflat în domeniul privat al comunei,
către proprietarul dobânditor de bună credinţă al construcţiei de pe teren, S.C.
,
în baza dreptului de preempţiune precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea
terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Viceprimarul Comunei Tomești, domnul Pavel
Bîrleanu;
Proiectul de hotărâre nr. 13477 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: cererea cu
nr. 7116 din 21.05.2021, formulată de S.C.
., prin administrator C
D
, prin
care solicită cumpărarea unui teren în suprafață de 64 m.p., situat în sat Tomești(cartier Tomești),
comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 22/24, aflat în domeniul privat al comunei, teren
pe care se află o construcție aflată în proprietatea societății comerciale, pentru derulare activități
comerciale, nota de fundamentare cu nr. 13475 din 24.09.2021 a Viceprimarului Comunei Tomești,
domnul Pavel Bîrleanu, precum și referatul compartimentului de specialitate, cu nr. 13476 din
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24.09.2021, al doamnei Marin Carmela, inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar în cadrul
Primăriei Tomești, prin care se solicită aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 64 m.p., situat
în sat Tomești(cartier Tomești), comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 22/24, aflat în
domeniul privat al comunei, către proprietarul dobânditor de bună credinţă al construcţiei de pe teren,
S.C.
., în baza dreptului de preempţiune precum și aprobarea raportului de evaluare
pentru vânzarea terenului de mai sus”, raportul de evaluare întocmit de Evaluator autorizat ANEVAR
Chiriac Florin, cu stabilirea valorii de piață a terenului aflat în domeniul privat al comunei Tomești,
situat în zona Cartier Tomești, precum și avizele favorabile cu nr. 13789 din 30.09.2021, ale comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
La intervenția domnului consilier local, Palimariciuc Radu, referitoare la valoarea rămasă de
achitat de către societatea contractantă, S.C.
., din prețul total al concesiunii, domnul
primar Ștefan Timofte, face precizarea că, la inițierea acestui proiect de hotărâre, nu s-a luat în calcul
perioada pentru care a fost concesionată suprafața de teren, pentru a se stabili cât s-a achitat până în
prezent și ce diferență a rămas de plată până la atingerea valorii totale a prețului concesiunii. Totodată,
domnul primar precizează că o mare parte din persoanele care mai au contractele de concesiune în
vigoare, au achitat integral prețul.
Domnul viceprimar 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. 13477 din 24.09.2021, întocmit de
Viceprimarul Comunei Tomeşti, domnul Pavel Bîrleanu.
Proiectul de hotărâre nr. 13477 din 24.09.2021, 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. 117 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea „vânzării terenului în suprafaţă totală de 64 m.p., situat în sat
Tomești(cartier Tomești), comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 22/24, aflat în
domeniul privat al comunei, către proprietarul dobânditor de bună credinţă al construcţiei de pe
teren, S.C.
., în baza dreptului de preempţiune precum și aprobarea
raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Subpct.3.12. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13480 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea:”vânzării terenului în suprafaţă totală de 31 m.p., situat în sat Tomești(cartier Tomești),
comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 204, Carte Funciară 67771, aflat în domeniul privat al
comunei, către proprietarul dobânditor de bună credinţă al construcţiei de pe teren, I
A E a, în baza dreptului de preempţiune 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. 13480 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: cererea cu
nr. 16472 din 07.12.2020, formulată de doamna I
A
-E
, prin care solicită cumpărarea unui
teren în suprafață de 31 mp, situat în sat Tomești (cartier Tomești), comuna Tomești, județul Iași,
Parcela 1 (28/1), categoria de folosință – curți construcții, aflat în domeniul privat al comunei, teren pe
care se află o construcție aflată în proprietatea solicitantului, pentru derulare activități comerciale, nota
de fundamentare cu nr. 13478 din 24.09.2021 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte,
precum și referatul compartimentului de specialitate, cu nr. 13479 din 24.09.2021, al doamnei Marin
Carmela, inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar în cadrul Primăriei Tomești, prin care se
solicită aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 31 mp, situat în intravilan sat Tomești (cartier
Tomești), comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 204, Carte Funciară 67771, categoria de folosință –
curți construcții, aflat în domeniul privat al comunei, către proprietarul dobânditor de bună-credinţă al
construcţiei de pe teren, doamna I
A
-E
, în baza dreptului de preempţiune precum și
aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, raportul de evaluare întocmit de
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Evaluator autorizat ANEVAR Chiriac Florin, cu stabilirea valorii de piață a terenului aflat în domeniul
privat al comunei Tomești, situat în zona Cartier Tomești, precum și avizele favorabile cu nr. 13790 din
30.09.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de
hotărâre mai sus menționat.
Domnul președinte de ședință, Chelban Raimond, precizează că, pentru întreg cartierul,
prețul/mp rămâne același, fiind stabilit prin raportul de evaluare.
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. 13480 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13480 din 24.09.2021, 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. 118 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea „vânzării terenului în suprafaţă totală de 31 m.p., situat în sat
Tomești(cartier Tomești), comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 204, Carte Funciară 67771, aflat
în domeniul privat al comunei, către proprietarul dobânditor de bună credinţă al construcţiei de
pe teren, I
A
E
, în baza dreptului de preempţiune precum și aprobarea raportului
de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Subpct.3.13. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13483 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea:”decontării cheltuielilor cu participarea unui salariat din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Tomești, la cursurile obținerii de permis auto categ. C, D, E, pentru
microbuzele și autospeciala P.S.I. din dotarea Primăriei Tomești”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13483 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare a primarului cu nr. 13481 din 24.09.2021 prin care propune decontarea cheltuielilor cu
participarea unui salariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, la
cursurile obținerii de permis auto categ. C, D, E, pentru microbuzele și autospeciala P.S.I. din dotarea
Primăriei Tomești, referatul înregistrat sub nr. 13482 din 24.09.2021, întocmit de domnul Ciotină IoanMarius, șef birou financiar-contabilitate în cadrul Primăriei Tomești, pentru proiectul de hotărâre,
privind decontarea cheltuielilor cu participarea unui salariat din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Tomești, la cursurile obținerii de permis auto categ. C, D, E, pentru microbuzele și
autospeciala P.S.I. din dotarea Primăriei Tomești, precum și avizele favorabile cu nr. 13791 din
30.09.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești pentru proiectul de
hotărâre de mai sus.
Domnul primar face precizarea că se dorește a se realiza pregătirea corespunzătoare a unei
persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, pentru a conduce
vehiculele din dotare, inclusiv microbuzul. Participarea la cursurile de pregătire este condiționată de
respectarea obligației de a-și continua activitatea în cadrul primăriei comunei Tomești, pentru următorii
3 ani.
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. 13483 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13483 din 24.09.2021, 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. 119 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea „decontării cheltuielilor cu participarea unui salariat din cadrul
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aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, la cursurile obținerii de permis auto
categ. C, D, E, pentru microbuzele și autospeciala P.S.I. din dotarea Primăriei Tomești”.
Subpct.3.14. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13484 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea:”modificării și rectificării unor prevederi din cuprinsul: H.C.L. Tomești nr. 20 din
25.02.2021 și H.C.L. Tomești nr. 41 din 25.03.2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13484 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul cu
nr. 13485 din 24.09.2021 al șefului biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Tomești, județul Iași, domnul Ciotină Ioan-Marius, pentru proiectul de hotărâre
menționat mai sus, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 13792 din 30.09.2021 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 primar precizează că, în conformitate cu legislația în vigoare, cheltuielile destinate
extinderii rețelelor de energie electrică, pe o lungime de până la 100 m, pot fi suportate de către
beneficiari, iar pentru lungimile mai mari de 100 m, cheltuielile se suportă în parte de către unitatea
administrativ-teritorială, beneficiari și E-ON.
Pe baza studiului de fezabilitate realizat de către E-ON, și a contractului de cofinanțare din
anexa la proiectul de hotărâre se stabilește suma pe care o suportă fiecare parte pentru realizarea lucrării
de extindere.
Criteriul care a stat la baza alegerii lucrărilor ce vor fi cofinanțate, este numărul de persoane
care vor beneficia de lucrarea de extindere, adaugă domnul primar.
La întrebarea domnului consilier local, Silvaș Vasile, referitoare la eventualitatea recuperării de
la beneficiari sau de la UAT Tomești a sumelor de bani cu care contribuie furnizorul de energie pentru
finanțarea lucrării de extindere, domnul primar răspunde că nu este cazul unor recuperări.
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. 13484 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13484 din 24.09.2021, 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. 120 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea „modificării și rectificării unor prevederi din cuprinsul: H.C.L.
Tomești nr. 20 din 25.02.2021 și H.C.L. Tomești nr. 41 din 25.03.2021”.
Subpct.3.15. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13487 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele electrice JT+MT în Localitatea Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Brăduțului, Zona U
S
(O
I
), beneficiar fiind
S.C. DELGAZ GRID S.A.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13487 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: cererea
înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 14142 din 15.10.2020, prin care solicită adoptarea unei hotărâri
a Consiliului Local Tomești pentru aprobarea realizării lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele
electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Brăduțului, Zona U
S
(O
I
), beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”, referatele compartimentelor de
specialitate (urbanism și financiar-contabilitate) cu nr. 13486 din 24.09.2021, întocmite de domnul
Cotea Flavius-Gabriel, respectiv de domnul Ciotină Ioan-Marius, cu privire la aprobarea realizării
lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele electrice JT+MT în Localitatea Tomești, Comuna
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Tomești, Județul Iași, Str. Brăduțului, Zona U
S
(O
I
), beneficiar fiind S.C.
DELGAZ GRID S.A.”, precum și avizele favorabile cu nr. 13793 din 30.09.2021, ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
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. 13487 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13487 din 24.09.2021, 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. 121 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea lucrării pe domeniul public:”Extindere rețele electrice JT+MT în
Localitatea Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Str. Brăduțului, Zona Ursu S
(O
I
), beneficiar fiind S.C. DELGAZ GRID S.A.”.
Subpct.3.16. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13489 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea:”modificării organigramei în sensul transformării unui post vacant de funcție publică de
execuție, din inspector cl. I gr. principal, ID post
într-un post contractual de execuție de
consilier personal primar (S) la Cabinetul primarului comunei Tomești”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13489 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 13488 din 24.09.2021, a primarului comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, prin
care solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea modificării organigramei, în sensul
transformării postului vacant de funcție publică de execuție de inspector cl. I, gr. principal (atribuții în
cadrul Biroului financiar-contabilitate, manag. proiecte, cadastru, fond funciar), ID post –
, întrun post contractual de execuție de consilier personal al primarului (S), în cadrul Cabinetului primarului
comunei Tomești, referatul cu nr. 13490 din 24.09.2021 al compartimentului de specialitate (secretar
UAT) pentru proiectul de hotărâre menționat mai sus, precum și avizele favorabile înregistrate sub
numărul 13794 din 30.09.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Domnul Ștefan Timofte precizează că, în temeiul prevederilor legale în vigoare, primarul poate
avea în cadrul cabinetului său doi consilieri personali, iar viceprimarul, unul, însă cu respectarea
organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești. Astfel, un post vacant de
inspector din organigramă va fi transformat într-un post vacant de consilier personal la Cabinetul
primarului.
Domnul consilier local, Palimariciuc Radu, întreabă dacă, în eventualitatea găsirii unei persoane
corespunzătoare postului de consilier personal al viceprimarului, aceasta ar putea fi angajată. Domnul
director executiv, Ciulei Liviu-Eduard, răspunde negativ, adăugând că acest post încă nu este înființat în
cadrul organigramei.
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. 13489 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13489 din 24.09.2021, 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. 122 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:”modificării organigramei în sensul transformării unui post
vacant de funcție publică de execuție, din inspector cl. I gr. principal, ID post
, într-un post
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contractual de execuție de consilier personal primar (S) la Cabinetul primarului comunei
Tomești”.
Subpct.3.17. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13492 din 24.09.2021, cu privire
la:”alocarea sumei de 5091 lei din bugetul comunei Tomești pentru achiziționarea de rechizite și
ghiozdane pentru copiii proveniți din familii defavorizate din comuna Tomești”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13492 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul cu
nr. 13491 din 24.09.2021 al doamnei Însurățălu Greta, referent cu atribuții de asistență socială în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, prin care aduce la cunoștința primarului
despre necesitatea alocării unei sume de bani din bugetul comunei pentru achiziționarea de ghiozdane și
rechizite copiilor proveniți din familii defavorizate din comuna Tomești, referatul compartimentului de
specialitate cu nr. 13493 din 24.09.2021 al domnului Ciotină Ioan-Marius, șef birou financiarcontabilitate din cadrul Primăriei Tomești, pentru proiectul de hotărâre menționat mai sus, precum și
avizele favorabile cu nr. 13795 din 30.09.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Domnul primar precizează că au fost achiziționate rechizitele corespunzătoare unui întreg an
școlar, pentru un număr de 33 de copii. Domnul Ștefan Timofte menționează că, în urma efectuării unei
analize împreună cu reprezentanții școlii, s-au identificat copiii ce proveneau din familii cu situații
financiare precare, cărora li s-a oferit acest set de rechizite. Domnul Silvaș Vasile intervine, adăugând
că domnul consilier local, Palimariciuc Radu, a promovat pe rețelele de socializare și acțiunea prin care
UAT Tomești a oferit tablete copiilor de pe raza comunei Tomești.
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. 13492 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13492 din 24.09.2021, 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. 123 din
30.09.2021 cu privire la:”alocarea sumei de 5091 lei din bugetul comunei Tomești pentru
achiziționarea de rechizite și ghiozdane pentru copiii proveniți din familii defavorizate din
comuna Tomești ”.
Subpct.3.18. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13494 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea:”încheierii Protocolului de Asociere în vederea realizării obiectivului de investiții ”Tren
Metropolitan Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13494 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul de
specialitate înregistrat sub numărul 13495 din 24.09.2021, al secretarului general al comunei Tomești,
domnul Mancaș Gabriel, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea: „încheierii Protocolului de
Asociere în vederea realizării obiectivului de investiții ”Tren Metropolitan 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, referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13496 din 24.09.2021, al Primarului Comunei
Tomești, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, pentru aprobarea: „încheierii Protocolului de Asociere
în vederea realizării obiectivului de investiții ”Tren Metropolitan Iași”, precum și avizele favorabile
cu nr. 13796 din 30.09.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru
proiectul de hotărâre de mai sus;
Domnul primar precizează că este necesară intrarea în această asociere, pentru ca ulterior să se
poată întreprindă demersurile necesare întocmirii unui studiu de fezabilitate. Domnul primar face
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mențiunea că înființarea acestui tren metropolitan ar fi deservi, mai curând, locuitorilor satului
Vlădiceni, prin înființarea unei stații în această zonă.
Domnul Ștefan Timofte atrage atenția asupra importanței deosebirii între proiectul privitor la
prelungirea tramvaiului până în comuna Tomești și între înființarea Asociației de Transport
Metropolitan, care a dobândit deja personalitate juridică, urmând a se proceda la stabilirea traseului
pentru zona metropolitană și parcurgerea pașilor necesari accesării fondurilor destinate achiziționării
mijloacelor de transport.
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. 13494 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13494 din 24.09.2021, 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. 124 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:”încheierii Protocolului de Asociere în vederea realizării
obiectivului de investiții ”Tren Metropolitan Iași”.
Subpct.3.19. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13498 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea:”acordării unui ajutor de urgență în sumă de 700 lei, pentru cheltuieli înmormântare”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13498 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: cererea cu
nr. 13153 din 21.09.2021, formulată de D
M , prin care solicită un ajutor de urgență, urmare
decesului fiului său, D
C
, cu ultimul domiciliu avut în sat Tomești, comuna Tomești,
județul Iași, ancheta socială cu nr. 13205 din 21.09.2021, întocmită de compartimentul de asistență
socială din cadrul Primăriei Comunei Tomești, pentru acordarea ajutorului de urgență, referatul de
specialitate înregistrat sub numărul 13497 din 24.09.2021, întocmit în acest sens de domnul Ciotină
Ioan-Marius, șef birou financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Tomești, pentru acordarea ajutorului de urgență menționat mai sus, precum și avizele
favorabile cu nr. 13797 din 30.09.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat;
Domnul consilier local, Craus Ionel, precizează că este vorba despre decesul unei persoane care a
suferit de handicap, familia acesteia având posibilități financiare reduse.
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. 13498 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13498 din 24.09.2021, 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. 125 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:”acordării unui ajutor de urgență în sumă de 700 lei, pentru
cheltuieli înmormântare”.
Subpct.3.20. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13500 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea:„alocării sumei de 31.852 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;
Proiectul de hotărâre nr. 13500 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 13499 din 24.09.2021, a primarului comunei Tomești, județul Iași, domnul
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Timofte Ștefan, prin care solicită alocarea sumei de 31.852 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 13501 din 24.09.2021 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 31.852 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. 13798 din 30.09.2021, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul consilier local Palimariciuc Radu, solicită anunțarea programului acestor activități
competiționale organizate de Clubul Sportiv Tomești - Iași. Domnul primar Ștefan Timofte,
menționează că acest program urmează a fi pus la dispoziție. Domnul primar reamintește că scopul
urmărit este promovarea sportului în rândul celor tineri și nu numai, adăugând totodată că preocuparea
autorităților locale pentru activitățile sportive reiese și din construirea terenurilor de fotbal în fiecare sat
al comunei Tomești. Domnul director executiv, Ciulei Liviu, face mențiunea că, în luna octombrie
2021, echipa de juniori de fotbal a comunei va participa la „Cupa Satelor”.
Domnul consilier local, Herghelegiu Marius, supune discuției problema gardului rupt de la
Stadionul „Mircea Andrioaie”. Domnul primar intervine, precizând că s-a luat hotărârea reparării
acestui gard, urmând a fi instalate camere de luat vederi în acest perimetru, decizie adoptată ca urmare a
acțiunilor repetitive de deteriorare provocate de diverse persoane, inclusiv copii, ce frecventează zona
stadionului. Astfel, pe baza înregistrărilor video, se pot aplica și sancțiunile corespunzătoare. Drept
urmare, adaugă domnul director executiv, Ciulei Liviu-Eduard, va fi stabilit un program pentru
funcționarea stadionului. Domnul consilier local Silvaș Vasile, întreabă dacă aceleași măsuri privind
stabilirea intervalului orar de utilizare a terenurilor va fi impus și pentru terenurile din satele Vlădiceni
și Goruni, însă domnul primar menționează că asemenea probleme nu există în aceste locuri.
Degradările menționate sunt provocate de practicarea altor activități pe terenul de sport, precum
plimbarea câinilor, aruncarea cojilor de semințe, întâlnirile pentru socializare, plimbări, iar nu de
parcticarea propriu-zisă a sportului.
Domnul Ștefan Timofte și domnul Ciulei Liviu-Eduard aduc la cunoștință necesitatea schimbării
în următorii ani a suprafeței de joc și a scaunelor din tribune.
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. 13500 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13500 din 24.09.2021, 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. 126 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:”alocării sumei de 31.852 lei din bugetul Comunei Tomești, în
vederea susținerii activităților competiționale organizate de Clubul Sportiv Tomești-Iași, în anul
2021”.
Subpct.3.21.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13503 din 24.09.2021, cu privire
la:„modificarea taxei de salubrizare pentru persoanele juridice care desfășoară activitate pe raza
comunei Tomești, începând cu data de 01.10.2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești,domnul Ștefan Timofte.
Proiectul de hotărâre nr. 13503 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: nota de
constatare nr. 15045 din 17.09.2021 întocmită de inspectorul de mediu Constantin Patrașcu și consilier
personal primar Mihai Sîrbu, privind verificarea cantităților de deșeuri produse de persoanele juridice
din comuna Tomești, raportul de specialitate nr. 13502 din 24.09.2021, întocmit de către șeful
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biroului Impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Tomești, domnul șef birou impozite și taxe Sorin
Cristina, precum și avizele favorabile cu nr. 13799 din 30.09.2021, ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Domnul primar face mențiunea că, în ultimele 6 luni, salariații din cadrul primăriei Tomești,
alături de poliția locală Tomești, au realizat o monitorizare a deșeurilor care se colectează pe raza
comunei, identificându-se un număr de 12 agenți economici, printre care și Mănăstirea Vlădiceni, care
sunt cei mai mari generatori de gunoi. În consecință, s-a hotărât mărirea corespunzătoare a taxei de
salubrizare. Domnul consilier local Palimariciuc Radu, remarcă diferența mare dintre taxa pe care o
plătește o mănăstire și taxa unei parohii. Domnul director executiv precizează că o parohie generează
foarte puține deșeuri, nu mai mult de un tomberon pe săptămână.
Domnul primar adaugă că, în situația în care cei 12 operatori economici vor genera mai puțin
gunoi până la finalul anului, taxa de salubrizare va fi modificată în mod corespunzător.
De asemnea, domnul primar Ștefan Timofte, face precizarea că se are în vedere pentru anul
următor colectarea vegetației, serviciu care se va presta contra cost, primăria dispunând de tractor
echipat cu tocător, de remorcă. Domnul consilier local Herghelegiu Marius, ridică problema
persoanelor ce se îngrijesc de zonele verzi ale cartierului „Ștefan cel Mare”, ce aruncă vegetația
rezultată în urma întreținerii, la zona de deșeuri. Domnul primar precizează că nu doar vegetația, dar
chiar și inclusiv molozul aruncat se colectează la momentul actual din zona cartierului.
Domnul primar, în completare, reamintește despre succesul campaniei de colectare a sticlei în
ultima zi de de vineri a fiecări luni.
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. 13503 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13503 din 24.09.2021, 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. 127 din
30.09.2021 cu privire la:”modificarea taxei de salubrizare pentru persoanele juridice care
desfășoară activitate pe raza comunei Tomești, începând cu data de 01.10.2021”.
Subpct.3.22. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13505 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea:”modificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 103 din 26.08.2021 privind
organizarea Sărbătorilor Comunei Tomeşti, Ediţia a IX-a - 2021”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13505 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul cu
nr. 13504 din 24.09.2021, al domnului Ciotină Ioan-Marius, șef birou financiar-contabilitate în cadrul
Primăriei Comunei Tomeşti, cu privire la necesitatea modificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L.
Tomești nr. 103 din 26.08.2021 privind organizarea Sărbătorilor Comunei Tomeşti, Ediţia a IX-a –
2021, precum și avizele favorabile cu nr. 13800 din 30.09.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Domnul consilier local Palimariciuc Radu, reamintește că, în cadrul ședințelor anterioare de
consiliu local, a ridicat problema sumei alocate pentru evenimentele organizate cu ocazia zilelor
comunei, adăugând că nu se poate schimba ceea ce deja s-a stabilit prin adoptarea unei hotărâri.
Domnul primar intervine, făcând precizarea că, pe baza actelor justificative, acest lucru este posibil,
întrucât nu se poate cunoaște inițial suma exactă care va fi cheltuită pentru organizarea tuturor
evenimentelor, existând multe variabile ce pot determina modificarea valorii aprobate. Domnul
consilier Palimariciuc Radu, precizează că este mai indicată aprobarea unei sume mai mari inițial, din
care ar putea să mai rămână fonduri disponibile. Domnul primar intervine, menționând că este necesară
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existența unor credite pentru aprobarea unei sume mai mari, credite care nu existau la momentul
adoptării hotărârii de consiliu local.
Domnul consilier local Palimariciuc Radu, se abține de la vot, cu mențiunea că nu se
împotrivește sumei cu care se completează, ci împotriva principiului de a vota această modificare
ulterior adoptării hotărârii inițiale.
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. 13505 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13505 din 24.09.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 17
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. A fost înregistrată o singură abținere
din partea domnului consilier local Palimariciuc Radu.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 128 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:”modificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr.
103 din 26.08.2021 privind organizarea Sărbătorilor Comunei Tomeşti, Ediţia a IX-a - 2021”.
Subpct.3.23. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13508 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea:”trecerii unui teren în suprafață de 970 m.p., din domeniul public al Comunei
Tomești,Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, situat în Sat Tomești, Str.
Nucilor nr. 9, Comuna Tomești, Județul Iași, T. 48, Parcela A-2523/2/4, în vederea dezbaterii
V
și I
moștenirii, teren concesionat pe care se află locuința proprietate pe numele I
L
”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13508 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: cererea cu
nr. 9121 din 01.07.2021 formulată de P
L
-E
, prin care solicită trecerea unui teren în
suprafață de 970 mp, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al
Comunei Tomești, Județul Iași, situat în Sat Tomești, Str. Nucilor nr. 9, Tarla 48, Parcela A-2523/2/4,
Comuna Tomești, Județul Iași, în vederea dezbaterii moștenirii, teren concesionat pe care se află
locuința proprietate personală pe numele I
V
și I
L
, nota de fundamentare cu nr.
13506 din 24.09.2021 a Primarului Comunei Tomești, domnul Timofte Ștefan și referatul
compartimentului de specialitate înregistrate sub numărul 13507 din 24.09.2021, al inspectorului cu
atribuții de fond funciar, doamna ing. Carmela Marin, prin care se solicită C.L.Tomești aprobarea
„trecerii unui teren în suprafață de 970 mp, din domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași,
în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, situat în Sat Tomești, Str. Nucilor nr. 9, Tarla
48, Parcela A-2523/2/4, Comuna Tomești, Județul Iași, în vederea dezbaterii moștenirii, teren
concesionat pe care se află locuința proprietate personală pe numele I
V
și I
L
”,
precum și avizele favorabile cu nr. 13801 din 30.09.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul primar precizează că este vorba despre moștenitorii lui I
V
, care doresc
dezbaterea moștenirii și apoi cumpărarea terenului. Domnul primar mai adaugă faptul că, pe terenul
concesiont, se află construcția proprietatea lui I
V
, motiv pentru care se supune la vot
aprobarea acestui proiect de hotărâre.
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. 13508 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13508 din 24.09.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru, din 17
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abțineri.
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A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 129 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:”trecerii unui teren în suprafață de 970 mp, din domeniul public
al Comunei Tomești, Județul Iași, în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, situat în
Sat Tomești, Str. Nucilor nr. 9, Tarla 48, Parcela A-2523/2/4, Comuna Tomești, Județul Iași, în
vederea dezbaterii moștenirii, teren concesionat pe care se află locuința proprietate personală pe
numele I
V
și I
L
”.
Subpct.3.24. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13510 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea:”rectificării bugetului comunei Tomești pe anul 2021”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13510 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul de
specialitate înregistrat sub numărul 13509 din 24.09.2021, 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 13802 din 30.09.2021, 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; H.C.L. Tomești nr. 49 din 22.04.2021
cu privire la aprobarea bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021, cu modificările și
completările ulterioare.
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. 13510 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13510 din 24.09.2021, 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. 130 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:”rectificării bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul
2021”.
Subpct.3.25. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13387 din 23.09.2021, cu privire la
aprobarea: ”cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de
242 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Nr.
Cadastral 68217, Carte funciară 68217, pentru efectuare lucrări de investiții publice(amplasare
SPAU pentru lucrarea de canalizare), aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator
autorizat E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii minime de piață a terenului
respectiv, aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind cumpărarea terenului menționat
mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13387 din 23.09.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul
compartimentului de specialitate înregistrat sub numărul 13385 din 23.09.2021, întocmit de doamna
Marin Carmela, inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Tomești, cu privire la cumpărarea de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a
unui teren în suprafață de 242 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna
Tomești, județul Iași, Nr. Cadastral 68217, Carte funciară 68217, pentru efectuare lucrări de investiții
publice(amplasare SPAU pentru lucrarea de canalizare), aprobarea Raportului de evaluare întocmit de
Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii minime de piață a terenului
respectiv, aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind cumpărarea terenului menționat mai
sus; procesul-verbal de negociere directă cu nr. 13386 din 23.09.2021 cu privire la cumpărarea terenului
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de mai sus pentru efectuarea lucrărilor de investiții publice menționate, raportul de evaluare întocmit de
Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii de piață a terenului în suprafață totală
de 242 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, carte
funciară 68217, preț transformat în lei la cursul B.N.R., precum și avizele favorabile înregistrate sub
numărul 13803 din 30.09.2021 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tomești
pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Domnul primar precizează că proiectul de hotărâre se referă la stația de pompare a apei uzate,
care colectează toată canalizarea din zona Dealul Doamnei, precum și canalizarea care urmează a se
efectua, de la Plumb, până la zona Fiterman Pharma, pompând-o în stația de la podul de la Holboca.
Domnul primar precizează că nu s-a putut realiza amplasarea acestei stații de pompare pe terenul
ce face parte din patrimoniul comunei, imobil avut în vedere inițial, întrucât infuzia de apă freatică este
foarte sus. Prin urmare, domnul primar menționează că, pe baza discuțiilor purtate cu reprezentanții
Fiterman Pharma, s-a urmărit ahiziționarea unei alte suprafețe de teren, aflată în proprietatea societății.
Ulterior efectuării dezmembrării acestei suprafețe, s-a întomit și un raport evaluare, pentru a se stabili
prețul/mp a acestui teren de 242 m.p., în vederea achiziționării.
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. 13387 din 23.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13387 din 23.09.2021, 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. 131 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:”cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a
unui teren în suprafață de 242 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna
Tomești, județul Iași, Nr. Cadastral 68217, Carte funciară 68217, pentru efectuare lucrări de
investiții publice(amplasare SPAU pentru lucrarea de canalizare), aprobarea Raportului de
evaluare întocmit de Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii
minime de piață a terenului respectiv, aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind
cumpărarea terenului menționat mai sus”.
Subpct.3.26. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13513 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea:”cumpărării sistemului de canalizare din Sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, Jud.Iaşi,
aparţinând S.C. Dustas S.R.L., aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator autorizat
E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii minime de piață a obiectivului de mai sus,
precum aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind preluarea sistemului de canalizare
menționat”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13513 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: adresa
înaintata de S.C. ApaVital S.A. cu privire la demararea formalităţilor legale în vederea preluării
sistemului de canalizare în sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, Judeţul Iasi, aparţinând S.C. Dustas S.R.L.,
referatul de specialitate cu nr. 13511 din 24.09.2021, al doamnei Marin Carmela, inspector în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei, cu privire la aprobarea cumpărării sistemului de
canalizare din sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, Judeţul Iasi, aparţinând S.C. Dustas S.R.L., procesulverbal de negociere directă cu nr. 13512 din 24.09.2021 cu privire la cumpărarea sistemului de
canalizare din sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, Judeţul Iasi, aparţinând S.C. Dustas S.R.L., raportul de
evaluare întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii de piață a
sistemului de canalizare din Sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, Jud.Iaşi, aparţinând S.C. Dustas S.R.L., la
suma de 30.876 euro, preț transformat în lei la cursul B.N.R., precum și avizele favorabile cu nr. 13804
din 30.09.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de
hotărâre de mai sus.
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Domnul primar Ștefan Timofte, precizează că s-au desfășurat două rânduri de negocieri în
vederea stabilirii prețului de cumpărare a canalizării ce aparține S.C. Dustas S.R.L.. Totodată, domnul
primar reamintește că problema acestei lucrări există de peste doi ani.
Domnul primar menționează că, inițial, s-a solicitat o sumă de 50.000 de euro în schimbul
preluării sistemului de canalizare, iar ulterior, UAT Tomești a procedat la achiziționarea serviciilor
pentru întocmirea unui raport de evaluare, în vederea stabilirea valorii lucrării, din care a rezultat suma
de aproximativ 32.000 de euro. Cu toate acestea, domnul primar precizează că, din raportul de evaluare
prezentat de reprezentanții ApaVital, a reieșit că valoarea lucrării se ridică la suma de aproximativ
80.000 de euro.
Domnul primar adaugă faptul că poziționarea peste pârâu a proprietăților racordate la
canalizarea realizată de S.C. Dustas S.R.L., împiedică racordarea acestora la canalizarea realizată de
UAT Tomești. Totodată, fondurile destinate realizării unei noi canalizări depășesc cu mult suma
solicitată de reprezentantul S.C. Dusas S.R.L., precizează domnul primar.
Domnul Ștefan Timofte reamintește că, în ziua desfășurării negocierilor inițiale privitoare la
cumpărarea sistemului de canalizare realizat de S.C. Dustas S.R.L., s-a stabilit suma de 25.000 euro
pentru preluare, sumă cu care domnul S
V
nu a fost de acord ulterior, invocând practicarea unor
negocieri abuzive din partea comisiei.
Domunl director executiv Ciulei Liviu-Eduard, precizează că, la finalul negocierilor purtate cu
ocazia reîntrunirii comisiei de negociere, s-a stabilit, într-un final, cumpărarea sistemului de canalizare.
Domnul consilier local Palimariciuc Radu, reiterează deteliile discutate în cadrul primelor
negocieri purtate pentru cumpărarea sistemului de canalizare, evidențiind că nu este de acord cu
exprimarea utilizată de domnul S
V
în cuprinsul adresei înaintate către UAT Tomești, în care
menționează că membrii comisiei că au purtat negocieri abuzive. Domnul Palimariciuc atrage atenția
asupra faptului că prețul stabilit în cadrul negocierilor ulterioare – cel de 150.000 de lei, nu cuprinde
TVA, astfel că valoarea finală este, de fapt, mai mare. Domnul consilier local, Silvaș Vasile, intervine,
precizând, de asemenea, că impresia generală creată în urma dezbaterii valorii canalizării, a fost că
suma de 150.000 de lei este cu tot cu TVA. Domnul consilier local, Herghelegiu Marius, face
precizarea că, în situația în care se specifică un preț, fără a se menționa expres faptul că acesta este unul
fără TVA-ul, atunci prețul este cel final, care include și valoarea taxei pe valoare adăugată.
Domnul director executiv, Ciulei Liviu-Eduard, reamintește că executarea unei noi lucrări de
canalizare nu poate fi realizată sub prețul de 100.000 de euro, iar acest fapt trebuie luat în considerare.
Totodată, domnul director executiv precizează că nu mai există riscul ca prețul de 150.000 de lei, plus
TVA, să suporte alte negocieri, întrucât reprezentantul societății, în cuprinsul adresei înaintate către
UAT Tomești, stipulează că este de acord cu această valoare.
La solicitarea domnului consilier Silvaș Vasile, domnul șef birou financiar-contabil, Ciotină
Ioan-Marius, precizează că, asemenea celorlalți membri ai comisiei de negociere, a înțeles că prețul de
150.000 de lei era cel final, fără a se pune problema adăugării TVA-ului. Domnul primar întreabă dacă
TVA-ul ar fi trebuit să fie subînțeles sau trebuia specificat în mod expres de către reprezentatul S.C.
Dustas S.R.L. Domnul Ciotină Marius, face mențiunea că s-a pierdut din vedere, în cadrul negocierilor,
faptul că se discuta cu o societate comercială. Societatea comercială când face o ofertă, o face fără
TVA, adaugă domnul Ciotină. Domnul consilier Herghelegiu Marius intervine, menționând că sunt
două tipuri de oferte. Un tip este oferta în care se stipulează prețul, fără a mai fi precizată valoarea
TVA-ului, întrucât nici cel care face oferta și nici cel care o primește nu sunt plătitori de TVA. Domnul
președinte de ședință Chelban Raimond, intervine, adăugând că există și posibilitatea în care, deși
ofertantul e plătitor de TVA, poate face o ofertă fără TVA, dar cu specificarea expresă a faptului că
prețul ofertat nu cuprinde taxa pe valoare adăugată. Domnul consilier Herghelegiu Marius, completează
cele relatate anterior, cu al doilea tip de ofertă, în care este stipulat un preț, dar cu mențiunea că este
vorba despre un preț plus TVA.
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În final, domnul primar precizează că există posibilitatea alegerii uneia dintre următoarele
variante: fie se aprobă cumpărarea lucrării la prețul final de 150.000 de lei, fie se aprobă cumpărarea
lucrării la prețul de 150.00 de lei, plus TVA, fie amânarea discuțiilor.
Se supune la vot cumpărarea sistemului de canalizare realizat de S.C. Dustas S.R.L., cu suma de
150.000 de lei, plus TVA. Domnul consilier local, Rus Cristian-Mihail, menționează că această
problemă trenează de prea mult timp, iar situația canalizării va trebui într-un final rezolvată. Domnul
Rus precizează că, din punctul de vede al evoluției în timp, valoarea bunurilor poate crește. În
concluzie, domnul consilier local, Rus Cristian-Mihail, propune achiziționarea sistemului de canalizare
la prețul de 150.000 de lei, plus TVA. Domnul consilier local, Craus Ionel, pe lângă acordul pe care și-l
exprimă privind achiziționarea canalizării în schimbul sumei de 150.000, plus TVA, reamintește despre
necesitatea schimbării exprimărilor utilizate în cuprinsul adresei înaintate de S.C. Dustas S.R.L., în
special cele privitoare la negocierile abuzive. Domnul președinte de ședină, Chelban Raimond,
consimte, de asemenea, asupra stabilirii prețului de 150.000 de lei, plus TVA, adăugând că această
achiziție răspunde nevoilor mai multor persoane. Domnul Craus mai precizează că, în situația în care
aprobările care au stat la baza realizării acestei lucrări, precum autorizația de construire și alte avize ar
fi fost emise de către autoritățile locale din Tomești, eliberarea sau emiterea lor s-ar fi putut condiționa
de interzicerea perceperii de către S.C. Dustas S.R.L. a sumelor pentru racordarea altor persoane la
acest sistem. Domnii consilieri locali, Silvaș Vasile și Tololoi Alexandru, invocând, de asemnea,
interesul locuitorilor din acea zonă, care depind de sistemul de canalizare realizat de S.C. Dustas S.R.L.,
își exprimă acordul asupra prețului de 150.000 de lei, plus TVA. Domnului Palimariciuc Radu, dorește
să își mențină opinia exprimată în cadrul discuțiilor purtate între comisia de negociere și domnul S
, ce vizează modificările aferente adresei înaintate de S.C. Dustas S.R.L.. Restul consilierilor
locali votează pentru suma de 150.000 de lei, plus TVA.
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. 13513 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13513 din 24.09.2021, 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
domnului consilier local Palimariciuc Radu.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 132 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:”cumpărării sistemului de canalizare din Sat Vlădiceni, Comuna
Tomeşti, Jud.Iaşi, aparţinând S.C. Dustas S.R.L., aprobarea Raportului de evaluare întocmit de
Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii minime de piață a
obiectivului de mai sus, precum aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind
preluarea sistemului de canalizare menționat”.
Subpct.3.27. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13297 din 22.09.2021, cu privire la
aprobarea:” realizării lucrărilor de întreținere și reparații drumuri locale, pentru străzile: Str.
Cierului -0,340 km. din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași; Str. Sf. Ioan cel Nou de la
Suceava – 0,555 km. din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, și Str. Țiganului – 1,360 km.
din Sat Goruni, Comuna Tomești, Județul Iași, conform documentațiilor anexate”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13297 din 22.09.2021, cuprinde și următoarele documente: referatele
de specialitate înregistrate sub numărul 13296 din 22.09.2021 ale inspectorului cu atribuții pe urbanism,
domnul Cotea Flavius-Gabriel și ale șefului biroului fiannciar-contabilitate, domnul Ciotină IoanMarius, din cadrul Primăriei comunei Tomești, cu privire la aprobarea ”realizării lucrărilor de
întreținere și reparații drumuri locale, pentru străzile: Str. Cierului -0,340 km. din Sat Vlădiceni,
Comuna Tomești, Județul Iași; Str. Sf. Ioan cel Nou de la Suceava – 0,555 km. din Sat Vlădiceni,
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Comuna Tomești, Județul Iași, și Str. Țiganului – 1,360 km. din Sat Goruni, Comuna Tomești,
Județul Iași, conform documentațiilor anexate”, precum și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate cu nr. 13805 din 30.09.2021, din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de
hotărâre de mai sus.
Domnul primar Ștefan Timofte, precizează că drumurile sunt deja realizate. Totodată,
evidențiază eforturile considerabile ce au fost necesare pentru finalizarea lucrărilor la str. Sf. Ioan cel
Nou de la Suceava, întrucât este vorba despre un drum care străbate pădurea.
Domnul primar face mențiunea că denumirea de „str. Țiganului”, va fi schimbată. Totodată,
adaugă faptul că, la baza hotărârii de a realiza lucrări de întreținere și reparații la str. Țiganului, s-a luat
în calcul situația copiilor ce locuiesc în această zonă, care erau nevoiți să străbată pentru a ajunge la
școală un drum ce se prezenta într-o condiție precară.
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. 13297 din 22.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13297 din 22.09.2021, 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. 133 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:”realizării lucrărilor de întreținere și reparații drumuri locale,
pentru străzile: Str. Cierului -0,340 km. din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași; Str. Sf.
Ioan cel Nou de la Suceava – 0,555 km. din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, și Str.
Țiganului – 1,360 km. din Sat Goruni, Comuna Tomești, Județul Iași, conform documentațiilor
anexate”.
Subpct.3.28. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13220 din 21.09.2021, cu privire la
aprobarea: ”modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești cu nr. 72 din
20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești, Județul Iași, cu
un teren în suprafață de 168 m.p. situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași,
Tarlaua 13, Parcela A. 439/7”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13220 din 21.09.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul
compartimentului de specialitate cu nr. 13067 din 20.09.2021, al doamnei Marin Carmela, inspector cu
atribuții de cadastru și fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Tomești, prin care solicită aprobarea modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L. Tomești
cu nr. 72 din 20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei Tomești,
Județul Iași, cu un teren în suprafață de 168 m.p. situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești,
județul Iași, Tarlaua 13, Parcela A. 439/7”, precum și avizele favorabile cu nr. 13824 din 30.09.2021 ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
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. 13220 din 21.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13220 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 înregistrate abțineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 134 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:”modificării, în sensul completării, Anexei nr. 1 la H.C.L.
Tomești cu nr. 72 din 20.06.2007, privind Lista cu bunurile aflate în domeniul privat al Comunei
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Tomești, Județul Iași, cu un teren în suprafață de 168 m.p. situat în intravilan sat Tomești,
comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 13, Parcela A. 439/7”.
Subpct.3.29. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13534 din 24.09.2021, cu privire la
aprobarea:”ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat existent la
data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
obiectivul de investiții”Extindere rețea de canalizare în Comuna Tomești, Județul Iași”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 13534 din 24.09.2021, cuprinde și următoarele documente: adresa S.C.
TEOVAL&CO S.R.L. înregistrată la sediul Primăriei Tomești sub nr. 12978 din 16.09.2021, referatul
de specialitate înregistrat sub numărul 13514 din 24.09.2021 al șefului biroului financiar-contabilitate,
domnul Ciotină Ioan-Marius, din cadrul Primăriei comunei Tomești, cu privire la adoptarea unei
hotărâri referitoare la aprobarea:”ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de
executat existent la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare pentru obiectivul de investiții”Extindere rețea de canalizare în 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. 13825 din 30.09.2021 ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul primar precizează că este vorba despre proiectul pentru rețeaua de canalizare, finanțat
prin PNDL, iar, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/2021, prețurile aferente restului de executat
pot fi ajustate.
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. 13534 din 24.09.2021, întocmit de
Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte Ştefan.
Proiectul de hotărâre nr. 13534 din 24.09.2021, 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. 135 din
30.09.2021 cu privire la aprobarea:”ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru
restul de executat existent la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare pentru obiectivul de investiții”Extindere rețea de canalizare în
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.
Se înscriu domnul primar, Ștefan Timofte, precum și domnii consilieri locali Craus Ionel, Silvaș
Vasile.
Domnul consilier local, Craus Ionel, pune în discuție situația câinilor fără stăpân care se regăsesc
pe raza comunei. Domnul primar precizează că s-au făcut în acest sens solicitări către persoanele
responsabile cu această problemă, iar programarea pentru ridicarea câinilor va fi onorată în cursul zilei
de mâine, atrăgând atenția că aceste servicii sunt costisitoare. Totodată, domnul Timofte Ștefan
menționează că s-au înaintat adrese către padoc și Salubris, în curpinsul cărora se semnala problema
numărului crescut de câini fără stăpân de pe raza comunei, însă, deși animalele sunt prinse și găzduite
pentru o perioadă de timp, ar trebui să procedeze la eutanasierea lor în situația în care nu pot fi adoptate.
Pentru a preîntâmpina această problemă, mulți câini sunt eliberați ori scapă din locurile în care sunt
gazduiți. Domnul consilier Herghelegiu Marius, semnalează numărul crescut al câinilor fără stăpân, în
special în zona cartierului „Ștefan cel Mare și Sfânt”.
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Tot la pct. Diverse domnul consilier local, Palimariciuc Radu, aduce în discuție, imposibilitatea
utilizării platformei „Gișeul.ro”. Domnul director executiv, Ciulei Liviu-Eduard, face precizarea că este
necesară intrevenția Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru a face utilizabilă platforma.
Domnul consilier Herghelegiu Marius, menționează că, la momentul conectării, pe platformă se
regăsește mesajul conform căruia nu este nimic de plată. Domnul Ciulei Liviu-Eduard precizează că
această problemă își va găsi rezolvarea în zilele următoare. Domnul primar intervine, adăugând că
introducerea tuturor datelor pe platformă necesită timp.
În încheiere, domnul Palimariciuc Radu, reamintind despre pana de curent care s-a produs în zilele
anterioare, propune achiziționarea unui generator, care să deservească birourilor mai importante din
cardul primăriei. Domnul Ciulei Liviu-Eduard menționează că generatorul nu ar reprezenta o soluție
pentru toate problemele care survin odată cu o pană de curent, ci trebuie avut în vedere faptul că nu ar
exista și o conexiune la internet. Domnul consilier Palimariciuc Radu, face precizarea că generatorul ar
veni măcar în sprijinul activității de birou. În completare, domnul primar semnalează că pana de curent
s-a dovedit a fi problematică la centrul de vaccinare, situația care a determinat luarea unor măsuri
pentru a menține vaccinurile în condiții de siguranță. Revenind la discuția referitoare la achiziționarea
unui generator, domnul Ștefan Timofte precizează că ar implica o cheltuială de aproximativ 10.000
euro. Domnul director executiv Ciulei Liviu, amintește că, la momentul finalizării lucrărilor pentru
construirea unui nou sediu de primărie, se va avea în vedere și utilizarea unui generator de curent
electric.
Domnul consilier Herghelegiu Marius, solicită convocarea din timp util a consilierilor la
ședințele de consiliu local.
Domnul Silvaș Vasile sugerează, ca urmare a introducerii curselor microbuzului școlar și pe zona
Dealul Doamnei, inițierea demersurilor pentru aprobarea în cadrul ședinței de consiliu local a orarului
destinat acestor curse. Propunerea domnului consilier Silvaș Vasile, vine totodată, în sprijinul rezolvării
plângerilor referitoare la neînțelegerile intervalelor orare în care circulă microbuzul, adresate de către
părinții elevilor. Ca urmare a discuțiilor purtate cu poliția națională, privitoare la neomologarea
microbuzului pentru transportul elevilor, domnul primar precizează că se are în vedere înființărea unui
serviciu de transport, pe traseului Dealul Doamnei-Tomești. Astfel, adaugă domnul Ștefan Timofte,
urmează a se proceda la stabilirea regulamentului și a gratuității pentru elevi, cu mențiunea că dimineața
vor fi organizate două curse, iar la prânz, tot două curse.
Domnul primar precizează că se va organiza o ședință extraordinară de consiliu local, referitoare
la actualizările de prețuri, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/2021, pentru restul de executat la o
serie de lucrări din comună.
Având în vedere volumul ridicat al activității din cadrul primăriei, domnul primar apelează la
înțelegerea consilierilor locali în ceea ce privește termenele pentru comunicarea documentelor aferente
ședințelor de consiliu local.
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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