U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 15474 din 28.10.2021.

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 28.10.2021 în cadrul şedinţei ordinare online 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. 15159 din 22.10.2021, invitației cu nr. 15160 din
22.10.2021 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 254 din 22.10.2021.
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. 15161 din 22.10.2021 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 15162 din 22.10.2021, precum și a proiectului ordinii de zi, în
conformitate cu art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019.
Pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, lucrările şedinţei se vor ține
online. Datele de conectare la ședința online au fost trimise fiecărui consilier local în data de
28.10.2021, pe e mail sau whats app.
Secretarul general al Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi
constată că la şedinţa ordinară online a Consiliului Local, din data mai sus menţionată, participă 16
consilieri în funcţie, din totalul de 17 după cum urmează:
Numele şi prenumele
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Canură Alina-Mihaela
Chelban Gheorghiță Raimond
Craus Ionel
Herghelegiu Marius-Petronel
Iacob Liviu-Maricel
Miron Mihaela
Nane Dumitru
Palimariciuc Radu
Patrașcu Radu
Roman Vasile
Rus Cristian Mihail - învoit
Silvaș Vasile
Tarcan Mariana
Timofte Petru
Tololoi Alexandru
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Domnul consilier Rus Cristian – Mihail, a solicitat învoire la ședința de astăzi, precizând că nu
poate participa din motive tehnice. Cu 16 voturi pentru a fost aprobată învoirea domnului Rus CristianMihail. Nu au fost voturi împotrivă și nici abțineri.
Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă ordinară în baza graficului de şedinte
ordinare de pe trim. IV – 2021.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa ordinară din 28.10.2021, 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.
Doamna consilier Tarcan Mariana, prezintă apoi proiectul ordinii de zi, pe care îl supune
aprobării Consiliului local.
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 28.10.2021.
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. 15132 din 22.10.2021, cu privire la”modificarea și
completarea Constractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 48/2009, consolidat, prin Act Adițional”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15135 din 22.10.2021, cu privire la aprobarea”Avizului de
Oportunitate nr. 13740 din 15.10.2020 pentru elaborarea proiectului de investiție”PUZ+RLUIntroducere teren în intravilan în vederea înființării unui cimitir, anexe aferente și împrejmuire
teren”, situat în extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, Nr. cad. 64906, înscris în Cartea Funciară
nr. 64906 UAT Comuna Tomești, pe teren în suprafață de 11.300,00 m.p.”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15137 din 22.10.2021, cu privire la aprobarea”modificării
în sensul completării unor prevederi în cuprinsul HCL Tomești nr. 10 din 28.01.2021 privind
acordarea din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în folosință gratuită și pe termen
limitat pentru utilitate publică, către S.C. APA VITAL S.A. Iași, a două terenuri, unul, în suprafață
de 470 m.p., pentru amplasare STAȚIE DE POMPARE, și al doilea, în suprafață de 1000 m.p.,
pentru amplasare REZERVOR SUPRATERAN, pentru obiectivul de investiție: «STAȚIE DE
POMPARE ȘI MONTARE REZERVOR 500 MC, AMPLASATĂ ÎN SATUL CHICEREA,
COMUNA TOMEȘTI”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15139 din 22.10.2021, cu privire la aprobarea”constituirii
unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. pentru terenul în lungime de 30
m.l. ocupat de Linie Electrică Subterană de Medie Tensiune (LES 20 Kv), pe durata existenței
acesteia, din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei
omești, Județul Iași, în cadrul lucrării «Alimentare cu energie electrică Fabrică de medicamente +
Anexe adiacente» aparținând S.C.
conform documentației anexate”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15141 din 22.10.2021, 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 214
m.p. situat în intravilan sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 23, Parcela A. 555/2”
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15143 din 22.10.2021, cu privire la aprobarea”studiului de
oportunitate, a caietului de sarcini precum și a raportului de evaluare pentru vânzarea prin licitație
publică a terenului în suprafață de 11 m.p. situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești,
Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 27/7, pentru derulare activități comerciale”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
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3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15146 din 22.10.2021, cu privire la aprobarea”studiului de
oportunitate, a caietului de sarcini precum și a raportului de evaluare pentru vânzarea prin licitație
publică a terenului în suprafață de 9,40 m.p. situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 22/27, pentru derulare activități comerciale”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15097 din 22.10.2021, cu privire la aprobarea
proiectului”Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Tomești, Județul Iași”,
aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării
proiectului, din cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de
iluminat public”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15153 din 22.10.2021, cu privire la aprobarea”rectificării
bugetului comunei Tomești pe anul 2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15101 din 22.10.2021, cu privire la aprobarea”cererii de
finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții:”Extindere Sistem de
Alimentare cu Apă și Canalizare în Comuna Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.11.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15104 din 22.10.2021, cu privire la aprobarea ”cererii de
finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții”Modernizare Drumuri
Locale, în Comuna Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
3.12.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15150 din 22.10.2021, cu privire la aprobarea”cererii de
finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții:”Construire Podețe în
Localitățile Tomești, Chicerea și Vlădiceni, Comuna Tomești”, 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
28.10.2021.
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi pentru din 16 voturi valabil
exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
Se trece la subpct. 2. de pe ordinea de zi:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
Secretarul Comunei Tomeşti, 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 16 voturi pentru din 16 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
Nemaifiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă trece la următorul punct din ordinea de zi.
Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi.
Pct. 3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
Subpct. 3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15132 din 22.10.2021, cu privire
la”modificarea și completarea Constractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
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cu apă și de canalizare nr. 48/2009, consolidat, prin Act Adițional”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15132 din 22.10.2021, cuprinde și următoarele documente:
Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, înregistrată la Primăria
Tomești sub nr. 14087/05.10.2021, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri cu modificarea și
completarea Constractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 48/2009, consolidat, prin Act Adițional, Hotărârea nr.46/30.06.2021 emisă de Consiliul
Local al comunei Prăjeni, jud. Botoșani privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași, Nota de fundamentare ARSACIS
nr.1145/04.10.2021 cu privire la delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare către operatorul regional APAVITAL S.A. Iași de către comuna Prăjeni, jud. Botoșani, Nota
de fundamentare ARSACIS nr. 1148/04.10.2021 privind completarea prin act adițional a Contractului
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 –
consolidat, Referatul cu nr. 15133 din 22.10.2021 al secretarului general al comunei Tomești, pentru
proiectul de hotărâre de mai sus, precum și avizele favorabile cu nr. 15412 din 28.10.2021 ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domunl director executiv Ciulei Liviu-Eduard, face precizarea că proiectul de hotărâre vizează
modificarea contractului de delegare a gestiunii, ca urmare a includerii localității Prăjeni, din jud.
Botoșani, în ARSACIS. De asemenea, domnul secretar general Gabriel Mancaș menționează că
documentația aferentă acestui proiect de hotărâre este foarte voluminoasă, motiv pentru care se poate
consulta la sediul primăriei comunei Tomești.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15132 din 22.10.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15132 din 22.10.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru din 16
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomeşti nr. 141 din
28.10.2021 cu privire la ”modificarea și completarea Constractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, consolidat, prin Act
Adițional”.
Subpct.3.2.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15135 din 22.10.2021, cu privire la
aprobarea ”Avizului de Oportunitate nr. 13740 din 15.10.2020 pentru elaborarea proiectului de
investiție”PUZ+RLU-Introducere teren în intravilan în vederea înființării unui cimitir, anexe
aferente și împrejmuire teren”, situat în extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, Nr. cad. 64906,
înscris în Cartea Funciară nr. 64906 UAT Comuna Tomești, pe teren în suprafață de 11.300,00
m.p.”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 15135 din 22.10.2021 cuprinde și următoarele documente: cererea
formulată de Parohia Acoperământul Maicii Domnului, Tomești deal, reprezentată prin preot paroh
Luchian Nicolae-Cătălin, prin care solicită emiterea Avizului de Oportunitate pentru elaborarea
proiectului de investiție”PUZ+RLU-Introducere teren în intravilan în vederea înființării unui cimitir,
anexe aferente și împrejmuire teren”, situat în extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, Nr. cad. 64906,
înscris în Cartea Funciară nr. 64906 UAT Comuna Tomești, pe teren în suprafață de 11.300,00 m.p.,
Avizul de Oportunitate cu nr. 13740 din 15.10.2020, întocmit de domnul ing. Cotea Flaviu-Gabriel,
inspector cu atribuții de urbanism și amenajarea teritoriului, pentru elaborarea proiectului de
investiție”PUZ+RLU-Introducere teren în intravilan în vederea înființării unui cimitir, anexe
aferente și împrejmuire teren”, situat în extravilan Comuna Tomești, Județul Iași, Nr. cad. 64906,
înscris în Cartea Funciară nr. 64906 UAT Comuna Tomești, pe teren în suprafață de 11.300,00 m.p.,
referatul de specialitate cu nr. 15134 din 22.10.2021 întocmit de domnul ing. Cotea Flaviu-Gabriel,
inspector cu atribuții de urbanism și amenajarea teritoriului, pentru elaborarea proiectului de
investiție”PUZ+RLU-Introducere teren în intravilan în vederea înființării unui cimitir, anexe aferente și
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împrejmuire teren”, Nr. cad. 64906, înscris în Cartea Funciară nr. 64906 UAT Comuna Tomești, pe
teren în suprafață de 11.300,00 m.p., precum și avizele favorabile, înregistrate sub numărul 15413 din
28.10.2021, ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tomești pentru proiectul de
hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul consilier local Craus Ionel precizează că proiectul de hotărâre se referă la cimitirul de la
Beldeasca. Domnul director executiv intervine, adăugând că acest proiect se adoptă pentru aprobarea
avizului de oportunitate, urmând ca procedura pentru emiterea PUZ-ului să se realizeze la un moment
ulterior.
Domnul consilier local Palimariciuc Radu întreabă de ce nu procedează parohia la întocmirea
cererii și a documentației necesare PUZ-ului. Invocând un exemplu asemănător aferent comunei
Miroslava, domnul Palimariciuc face precizarea că toate obligațiile revin celui care realizează PUZ-ul,
chiar dacă beneficiarul este parohia. Domnul Craus Ionel intervine, adăugând că realizarea PUZ-ului
cade, într-adevăr, în sarcina parohiei, însă Consiliul Local al Comunei Tomești este cel care emite
avizul de oportunitate. Domnul Palimariciuc Radu convine asupra celor expuse de domnul Craus,
referitoare la documentațiile care trebuie făcute în numele parohiei, însă precizează că acest lucru nu a
reieșit din exprimarea utilizată în documentații.
Domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard, 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. 15135 din 22.10.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15135 din 22.10.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru din 16
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomeşti nr. 142 din
28.10.2021 cu privire la aprobarea ”Avizului de Oportunitate nr. 13740 din 15.10.2020 pentru
elaborarea proiectului de investiție”PUZ+RLU-Introducere teren în intravilan în vederea
înființării unui cimitir, anexe aferente și împrejmuire teren”, situat în extravilan Comuna
Tomești, Județul Iași, Nr. cad. 64906, înscris în Cartea Funciară nr. 64906 UAT Comuna
Tomești, pe teren în suprafață de 11.300,00 m.p.”.
Subpct.3.3.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15137 din 22.10.2021, cu privire la
aprobarea”modificării în sensul completării unor prevederi în cuprinsul HCL Tomești nr. 10 din
28.01.2021 privind acordarea din domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, în folosință
gratuită și pe termen limitat pentru utilitate publică, către S.C. APA VITAL S.A. Iași, a două
terenuri, unul, în suprafață de 470 m.p., pentru amplasare STAȚIE DE POMPARE, și al doilea, în
suprafață de 1000 m.p., pentru amplasare REZERVOR SUPRATERAN, pentru obiectivul de
investiție: «STAȚIE DE POMPARE ȘI MONTARE REZERVOR 500 MC, AMPLASATĂ ÎN
SATUL CHICEREA, COMUNA TOMEȘTI”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15137 din 22.10.2021 cuprinde și următoarele
documente: adresa S.C. APA VITAL S.A. Iași înregistrată la Primăria comunei Tomești sub nr. 12970
din 16.09.2021 prin care se solicită identificarea cadastrală a terenului de 1000 m.p. dat în folosință
gratuită, prin H.C.L. Tomești nr. 10 din 28.01.2021, către S.C. APAVITAL SA, pentru amplasare
REZERVOR SUPRATERAN în cadrul obiectivului de investiții: «STAȚIE DE POMPARE ȘI
MONTARE REZERVOR 500 MC, AMPLASATĂ ÎN SATUL CHICEREA, COMUNA TOMEȘTI »,
referatele de specialitate cu nr. 15136 din 22.10.2021 ale compartimentului de urbanism și de cadastru
și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, pentru
proiectul de hotărâre menționat mai sus, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 15414
din 28.10.2021 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul
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de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Domnul director executiv precizează că modificările se fac ca urmare a neprecizării numărului
cadastral în hotărârea care se completează. Totodată, adaugă faptul că folosința a fost deja acordată
pentru amplasarea stațiilor de pompare și a rezervorului subteran.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15137 din 22.10.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15137 din 22.10.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 143 din
28.10.2021 cu privire la aprobarea: „modificării în sensul completării unor prevederi în cuprinsul
HCL Tomești nr. 10 din 28.01.2021 privind acordarea din domeniul public al comunei Tomești,
județul Iași, în folosință gratuită și pe termen limitat pentru utilitate publică, către S.C. APA
VITAL S.A. Iași, a două terenuri, unul, în suprafață de 470 m.p., pentru amplasare STAȚIE DE
POMPARE, și al doilea, în suprafață de 1000 m.p., pentru amplasare REZERVOR
SUPRATERAN, pentru obiectivul de investiție: «STAȚIE DE POMPARE ȘI MONTARE
REZERVOR 500 MC, AMPLASATĂ ÎN SATUL CHICEREA, COMUNA TOMEȘTI”.
Subpct.3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15139 din 22.10.2021, cu privire la
aprobarea”constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. pentru
terenul în lungime de 30 m.l. ocupat de Linie Electrică Subterană de Medie Tensiune (LES 20 Kv),
pe durata existenței acesteia, din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, aparținând domeniului
public al Comunei Tomești, Județul Iași, în cadrul lucrării «Alimentare cu energie electrică Fabrică
de medicamente + Anexe adiacente» aparținând S.C.
conform
documentației anexate”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15139 din 22.10.2021, cuprinde și următoarele
documente: cererea formulată de S.C.
înregistrată la Primăria Tomești sub
nr. 14672 din 15.10.2021, prin care solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Tomești pentru
aprobarea realizării lucrării pe domeniul public – „Alimentare cu energie electrică Fabrică de
medicamente + Anexe adiacente” din sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași”, referatul
compartimentului de specialitate urbanism, înregistrat cu nr. 15138 din 22.10.2021, 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 lungime de 30 m.l. ocupat de Linie Electrică Subterană de
Medie Tensiune (LES 20 Kv), pe durata existenței acesteia, din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, în cadrul lucrării «Alimentare cu
energie electrică Fabrică de medicamente + Anexe adiacente» aparținând S.C.
SRL, conform documentației anexate, precum și avizele favorabile cu nr. 15415 din 28.10.2021, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul Ciulei Liviu-Eduard menționează că este vorba despre branșamentul pentru energie
electrică care s-a realizat la fabrica de medicamente, pe cheltuiala acesteia. S-a procedat, așadar, la
înlocuirea unei linii electrice și a unui punct de transformare, acordându-se astfel dreptul de uz și
servitute pentru terenul pe care S.C. Delgaz Grid S.A. a efectuat aceste înlocuiri, precizează domnul
director executiv.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15139 din 22.10.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15139 din 22.10.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 144 din
28.10.2021 cu privire la aprobarea:„constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C.
Preşedinte de şedinţă,
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Delgaz Grid S.A. pentru terenul în lungime de 30 m.l. ocupat de Linie Electrică Subterană de
Medie Tensiune (LES 20 Kv), pe durata existenței acesteia, din Sat Tomești, Comuna Tomești,
Județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, în cadrul lucrării
«Alimentare cu energie electrică Fabrică de medicamente + Anexe adiacente» aparținând S.C.
conform documentației anexate”.
Subpct.3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15141 din 22.10.2021, 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 214 m.p. situat în intravilan sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași,
Tarlaua 23, Parcela A. 555/2” inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15141 din 22.10.2021, cuprinde și următoarele
documente: cererea cu nr. 13114 din 20.09.2021 formulată de P
A
prin care solicită
cumărarea unei suprafețe de teren de 214 m.p. situată în intravilan sat Goruni, comuna Tomești, aflată
în continuarea proprietății acestuia, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 15140 din
22.10.2021, 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 214 m.p. situat în
intravilan sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 23, Parcela A. 555/2, precum și avizele
favorabile cu nr. 15416 din 28.10.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomeşti pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul consilier local Craus Ionel intervine, precizând că este vorba despre o cale de acces,
existând deja aprobarea comisiei de urbanism.
În final domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15141 din 22.10.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15141 din 22.10.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 145 din
28.10.2021 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 214 m.p. situat în intravilan sat Goruni,
comuna Tomești, județul Iași, Tarlaua 23, Parcela A. 555/2”.
Subpct.3.6.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15143 din 22.10.2021, cu privire la
aprobarea”studiului de oportunitate, a caietului de sarcini precum și a raportului de evaluare pentru
vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 11 m.p. situat în Sat Tomești, Cartier
Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 27/7, pentru derulare activități
comerciale”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 15143 din 22.10.2021 cuprinde și următoarele documente: cererea
doamnei T
M
înregistrată la Primăria Comunei Tomești, Județul Iași sub nr. 14135 din
15.10.2020, prin care solicită cumpărarea unei suprafețe de 11 m.p. teren, situat în Sat Tomești, Cartier
Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 27/7, în vederea desfășurării de
activități comerciale, nota de fundamentare cu nr. 15142 din 22.10.2021 a Primarului Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte, referitoare la necesitatea adoptării unei hotărâri cu privire la vânzarea
prin licitație publică a terenului în suprafaţă totală de 11 m.p. teren situat în Sat Tomești, Cartier
Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 27/7, pentru derulare activități
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comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, în vederea
suplimentării veniturilor la bugetul local, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 15144 din
22.10.2021, ale doamnei Marin Carmela, inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar în cadrul
Primăriei Tomești, cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, a caietului de sarcini precum și
a raportului de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 11 m.p.
situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 27/7,
pentru derulare activități comerciale”, raportul de evaluare întocmit de Evaluator autorizat ANEVAR,
Chiriac Florin, cu stabilirea valorii de piață a terenului din Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul
Iași, în vederea stabilirii prețului de pornire al licitațiilor, cu prețul transformat în lei la cursul B.N.R.,
precum și avizele favorabile cu nr. 15417 din 28.10.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Domnul Ciulei Liviu-Eduard face precizarea că proiectul de hotărâre vizează un teren din
cartierul de blocuri „Ștefan cel Mare și Sfânt”, din satul Tomești, iar în completare, domnul Craus Ionel
adaugă faptul că există aprobarea comisiei de urbanism.
În final domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se supune la vot proiectul de hotarâre nr. 15143 din 22.10.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15143 din 22.10.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 146 din
28.10.2021 cu privire la aprobarea:“studiului de oportunitate, a caietului de sarcini precum și a
raportului de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 11 m.p.
situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC
27/7, pentru derulare activități comerciale”.
Subpct.3.7.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15146 din 22.10.2021, cu privire la
aprobarea”studiului de oportunitate, a caietului de sarcini precum și a raportului de evaluare pentru
vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 9,40 m.p. situat în Sat Tomești, Cartier
Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 22/27, pentru derulare activități
comerciale”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 15146 din 22.10.2021 cuprinde și următoarele documente: cererea
doamnei B
O
C
înregistrată la Primăria Comunei Tomești, Județul Iași sub nr. 13723 din
07.10.2020, prin care solicită cumpărarea unei suprafețe de 9,40 m.p. teren, situat în Sat Tomești,
Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 22/27, în vederea desfășurării
de activități comerciale, nota de fundamentare cu nr. 15145 din 22.10.2021 a Primarului Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte, referitoare la necesitatea adoptării unei hotărâri cu privire la vânzarea
prin licitație publică a terenului în suprafaţă totală de 9,40 m.p. teren situat în Sat Tomești, Cartier
Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC 22/27, pentru derulare activități
comerciale, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, în vederea
suplimentării veniturilor la bugetul local, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 15147 din
22.10.2021, ale doamnei Marin Carmela, inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar în cadrul
Primăriei Tomești, cu privire la aprobarea: „studiului de oportunitate, a caietului de sarcini precum și
a raportului de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 9,40 m.p.
situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC
22/27, pentru derulare activități comerciale”, raportul de evaluare întocmit de Evaluator autorizat
ANEVAR, Chiriac Florin, cu stabilirea valorii de piață a terenului din Cartier Tomești, Comuna
Tomești, Județul Iași, în vederea stabilirii prețului de pornire al licitațiilor, cu prețul transformat în lei la
cursul B.N.R., precum și avizele favorabile cu nr. 15418 din 28.10.2021, ale comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
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Domnul Ciulei Liviu-Eduard face precizarea că proiectul de hotărâre vizează un teren din
cartierul de blocuri „Ștefan cel Mare și Sfânt”, din satul Tomești, iar în completare, domnul Craus Ionel
adaugă faptul că există aprobarea comisiei de urbanism.
În final domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15146 din 22.10.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15146 din 22.10.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
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. 147 din
28.10.2021 cu privire la aprobarea:“studiului de oportunitate, a caietului de sarcini precum și a
raportului de evaluare pentru vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 9,40 m.p.
situat în Sat Tomești, Cartier Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 204, Parcela CC
22/27, pentru derulare activități comerciale”.
Subpct.3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15097 din 22.10.2021, cu privire la
aprobarea proiectului”Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Tomești, Județul Iași”,
aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării
proiectului, din cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de
iluminat public”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15097 din 22.10.2021, cuprinde și următoarele documente:
referatul de specialitate înregistrat sub numărul 15096 din 22.10.2021 al domnului Ciotină Ioan Marius,
șef birou financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Tomești, cu privire la aprobarea
proiectului”Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Tomești, Județul Iași”,
aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării
proiectului, din cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de
iluminat public, referatul de aprobare cu nr. 15098 din 22.10.2021 al Primarul Comunei Tomești,
domnul Timofte Ștefan, pentru aprobarea proiectului”Modernizarea sistemului de iluminat public în
Comuna Tomești, Județul Iași”, aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor
tehnico-economici și a cofinanțării proiectului, din cadrul Programului privind creșterea eficienței
energetice a infrastructurii de iluminat public, precum și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate cu nr. 15419 din 25.10.2021, din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de
hotărâre de mai sus.
Domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Domnul director executiv menționează că, pentru acest proiect de hotărâre, urma să se
organizeze ședința extraordinară de consiliu local, însă, ca urmare a unor acte emise de minister, s-a
procedat la efectuarea unei serii de schimbări asupra documentațiilor de autorizare deja existente.
Domnul Ciulei Liviu-Eduard adagă faptul că, în urma solicitării unor clarificări ministerului, în prima zi
în care s-a lansat sesiunea de finanțare, a fost necesară modificarea tuturor documentelor proiectului. În
completare, domnul Ciulei informează că proiectul, în valoare de doua milioane de lei, vizează un
număr de 700 de lămpi, iar UAT Tomești participă cu o cofinanțare de 15%. Cu cât e mai mare valoare
cofinanțării, cu atât punctajul în cadrul sesiuniii de finanțare este mai mare, precizează domnul director
executiv.
Domnul consilier local Craus Ionel menționează că lămpile care vor fi înlocuite se vor reloca în
ariile în care fie nu există iluminat stradal, fie acesta necesită îmbunătățiri. Domnul Ciulei intervine,
adaugând că în proiect au fost prinse străzile principale ale comunei Tomești, iar lămpile care se
înlocuiesc din aceste locații vor fi, într-adevăr, relocate. Totodată, domnul director executiv atrage
atenția asupra faptului că această linie de finanțare nu vizează stâlpii de iluminat, ci doar la lămpile,
sistemul de fixare și sistemul de telegestiune.
Preşedinte de şedinţă,
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Referitor la sistemul de telegestiune, domnul consilier Palimariciuc Radu remarcă problemele
care se regăsesc în locațiile în care iluminatul stradal funcționează chiar până la ora 8, deși acest lucru
nu este necesar. Domnul Palimariciuc menționează importanța existenței unui sistem cu senzori, pentru
o mai bună gestiune. Domnul Ciulei, intervine, precizând că în acest sens există unele ceasuri care se
reglează manual. Domnul consilier local Craus Ionel atrage atenția asupra întreruperilor de energie
electrică și a șocurilor electrice, care pot produce uneori dereglări, precizând totodată că sesizările
referitoare la aceste aspecte se pot face la primărie.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15097 din 22.10.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15097 din 22.10.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
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. 148 din
28.10.2021 cu privire la:“Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Tomești, Județul
Iași”, aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a
cofinanțării proiectului, din cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a
infrastructurii de iluminat public”.
Subpct.3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15153 din 22.10.2021, cu privire la
aprobarea”rectificării bugetului comunei Tomești pe anul 2021”, inițiator pr. de hot. Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 15153 din 22.10.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul de
specialitate înregistrat sub numărul 15152 din 22.10.2021, 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 15420 din 28.10.2021, 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 Ciotină Ioan-Marius, șeful biroului financiar-contabil, precizează că rectificarea
bugetului survine ca urmare a unor încasări suplimentare pe partea de venituri, cât și ca urmare a
creditelor ce au fost luate de la unele proiecte de investiții care nu se vor realiza până la finalul anului,
repartizându-se astfel în alte locuri, precum: ajutorul pentru biserică - în vederea respectării protocolului
aferent terenului; acoperirea diferențelor corespunzătoare asfaltărilor din cartier; alte mici cheltuieli
care nu aveau suport bugetar.
La întrebarea domnului consilier local Palimariciuc Radu, referitoare la procentul de 80% care
este dat Prohiei V Tomești, domnul Ciotină Marius, reamintind despre protocolul semnat cu biserica ce
poartă hramul „Șf. Arhidiacon Ștefan”, precizează că, până la finalul anului, trebuie achitată diferența
de 80.000 de euro pentru terenul achiziționat, în temeiul acestui protocol menționat. Și domnul consilier
local Craus Ionel, precizează că este vorba despre Parohia Tomești V, menționând totodată și despre
necesitatea achitării primei tranșe de bani.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15153 din 22.10.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15153 din 22.10.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 149 din
28.10.2021 cu privire la aprobarea:”rectificării bugetului comunei Tomești pe anul 2021”.
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Subpct.3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15101 din 22.10.2021, cu privire la
aprobarea”cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții:
”Extindere Sistem de Alimentare cu Apă și Canalizare în Comuna Tomești, Județul Iași”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 15101 din 22.10.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul de
aprobare întocmit de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, cu privire la aprobarea: cererii
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții :” Extindere Sistem de
Alimentare cu Apă și Canalizare în Comuna Tomești, Județul Iași”, înregistrate cu nr. 15101 din
22.10.2021, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității, raportul compartimentului de resort, al șefului birou financiar-contabilitate,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 15100 din 22.10.2021, prin care se
motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 15421 din 28.10.2021,
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre
mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
Domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15101 din 22.10.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15101 din 22.10.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 150 din
28.10.2021 cu privire la aprobarea:”cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru
obiectivul de investiții:”Extindere Sistem de Alimentare cu Apă și Canalizare în Comuna
Tomești, Județul Iași”.
Subpct.3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15104 din 22.10.2021, cu privire la
aprobarea:”cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții”Modernizare Drumuri Locale, în Comuna Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 15104 din 22.10.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul de
aprobare întocmit de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, cu privire la aprobarea:”cererii
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții:”Modernizare Drumuri
Locale, în Comuna Tomești, Județul Iași”, înregistrate cu nr. 15104 din 22.10.2021, prin care se
susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității,
raportul compartimentului de resort, al șefului birou financiar-contabilitate, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 15103 din 22.10.2021, prin care se motivează, în drept și în
fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității,
precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 15422 din 28.10.2021, ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat,
avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
Domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15104 din 22.10.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15104 din 22.10.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
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A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 151 din
28.10.2021 cu privire la aprobarea:”cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru
obiectivul de investiții ”Modernizare Drumuri Locale, în Comuna Tomești, Județul Iași”.
Subpct.3.12. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15150 din 22.10.2021, cu privire la
aprobarea”cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții:”Construire Podețe în Localitățile Tomești, Chicerea și Vlădiceni, Comuna Tomești”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 15150 din 22.10.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul de
aprobare întocmit de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, cu privire la aprobarea”cererii
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții:”Construire Podețe în
Localitățile Tomești, Chicerea și Vlădiceni, Comuna Tomești”, înregistrat cu nr. 15150 din
22.10.2021, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității, raportul compartimentului de resort, al șefului birou financiar-contabilitate,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 15149 din 22.10.2021, prin care se
motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 15423 din 28.10.2021,
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre
mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
Domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard, a prezentat consilierilor necesitatea și
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 15150 din 22.10.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15150 din 22.10.2021, a fost aprobat cu 16 voturi pentru, din 16
voturi valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti nr. 152 din
28.10.2021 cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru
obiectivul de investiții:”Construire Podețe în Localitățile Tomești, Chicerea și Vlădiceni, Comuna
Tomești”.
Referitor la proiectele de hotărâre înregistrate sub numerele 15101 din 22.10.2021, 15104 din
22.10.2021, 15150 din 22.10.2021, domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard face precizarea că
este vorba despre două proiecte care au fost pregătite pentru programul de finanțare „Anghel Saligny”.
Domnul director executiv menționează că UAT Tomești a acoperit 3 categorii: modernizarea
drumurilor locale din comuna Tomești; extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în
comuna Tomești - care va acoperi în proporție de 90%-100% comuna Tomești, referindu-ne numai la
zonele populate ale comunei, fiind incluse platforma COMTOM 5 și zonele care nu au fost prinse în
programul POIM; construirea podețelor în localitățile Chicerea, Vlădiceni, Tomești.
Pct.4. Diverse. Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. –
răspund primar, viceprimar, consilieri, secretar general, personal din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
La punctul Diverse solicită cuvântul domnii consilieri local, Palimariciuc Radu, Herghelegiu
Marius Petronel, domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard.
Domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard amintește despre informarea făcută de domnul
consilier Herghelegiu Marius Petronel, referitoare la un proiect de finanțare. Cu mulțumirile de rigoare,
domnul director executiv face precizarea că s-a luat în calcul deja acest proiect, urmând a fi depusă o
solicitare de finanțare pentru Sala de Sport de la Școala „D.D. Pătrășcanu” privind eficiența energetică
pentru clădiri publice. Se lucrează în prezent la partea de proiectare și la documentația necesară
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depunerii cererii de finanțare, urmând a se proceda ulterior la aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici.
Domnul consilier local Herghelegiu Marius Patronel intervine, atrăgând atenția asupra
importanței absorbției de bani pentru comunitate.
Domnul consilier local Palimariciuc Radu reamintește despre propunerile sale făcute în cadrul
ședințelor anterioare ale consiliului local, referitoare la introducerea unor semne de atenționare în
apropierea trecerilor de pietoni, al căror scop este conștientizarea persoanelor asupra pericolului la care
se expun, spre exemplu, prin utilizarea telefonului în timpul traversării străzilor. În acest sens, domnul
Palimariciuc face precizarea că au fost realizate șabloanele menționate, putând pune la dispoziție și
vopseaua necesară. Domnul director executiv informează că se va interesa de modalitatea prin care
aceste obiective se pot înfăptui. În completare, domnul consilier local Palimariciuc Radu informează că
aceste semne pot fi instalate pe trotuare, pentru a nu fi necesare aprobările de la alte instituții și
autorități.
Tot la punctul diverse, domnul consilier local Palimariciuc Radu supune discuției problema
persoanelor în etate, pentru care se dispune măsura izolării la domiciliu, din cauza infectării cu noul
coronavirus. Domnul Palimariciuc informează că, în situația în care inclusiv familiile acestor persoane
intră în izolare, nu mai pot fi asigurate alimentele necesare celor în vârstă. În acest context, domnul
consilier local întreabă care sunt soluțiile adoptate de autoritățile administrației locale pentru evitarea
acestor probleme. Domnul director executiv face precizarea că există un serviciu de asistență socială,
care poate fi contactat pentru oferirea ajutorului în acest sens. Cu toate acestea, aduce la cunoștință că
Direcția de Sănătate Publică raportează târziu noile cazuri de izolare sau carantină existente pe raza
UAT Tomești, uneori chiar cu câteva zile anterioare împlinirii termenului carantinării sau izolării. De
asemenea, în cadrul acestor informări nu se precizează CNP-urile celor infectați, motiv pentru care nu
se poate cunoaște cu exactitate dacă printre acestea există persoane cu vârste înaintate, care se află în
imposibilitatea descrisă de domnul Palimariciuc, precizează domnul director executiv. Totodată,
domnul Ciulei Liviu-Eduard reamintește că s-a procedat anterior la punerea la dispoziția unor persoane
aflate în izolare sau carantină de alimente, însă acest serviciu începuse a fi solicitat inclusiv de cei care
aveau posibilitatea să-și asigure cele necesare, prin intermediul familiei, care nu se aflau în izolare sau
carantină. Cu toate acestea, în cazurile în care într-adevăr se justifică, persoanele pot apela la serviciile
puse la dispoziție de primărie pentru a li se asigura alimentele de care au nevoie. Domnul Palimariciuc
Radu sugerează crearea unei postări care să informeze despe existența acestui serviciu. Domnul Ciulei
Liviu-Eduard informează că se va crea o postare online, în cadrul căreia va aduce la cunoștință toate
informațiile necesare. Domnul consilier local Craus Ionel intervine, precizând că o eventuală postare pe
rețeaua de socializare „Facebook” nu ar fi oportună, întrucât ar putea contravine regulementului GDPR.
Domnul director executiv face precizarea că nu se vor face publice date personale, ci doar numerele de
telefon care pot fi apelate.
În completare, domnul Palimariciuc Radu informează că inclusiv accesul la medicamente este
blocat pentru aceste persoane. Domnul Craus Ionel intervine, amintind despre reprezentanții DSP, care
se mai deplasează la domiciliul celor aflați în izolare, precizând că există posibilitatea ca aceștia fie să
testeze persoanele izolate sau chiar să le pună la dispoziție medicamentele de care au nevoie. Cu toate
acestea, domnul Craus face precizarea că ideal ar fi ca cei aflați în aceste situații, să apeleze la serviciile
primăriei. Domnul Palimariciuc Radu aduce la cunoștință faptul că reprezentanții DSP nu mai
procedează la efectuarea testelor la domiciliu, fiind depășiți de numărul ridicat de cazuri de infectare.
Domnul director executiv precizează că, în urma modificării procedurilor, nu mai este necesară
deplasarea DSP-ului la domiciliu, astfel că testele rapide efectuate sunt valabile, fără a necesita o nouă
verificare.
Domnul secretar general aduce la cunoștință posbilitatea organizării unei ședințe extraordinare a
consiliului local, care va viza atât problema terenului care se dorește a fi achiziționat pentru cimitir, cât
și problema proiectului referitor la sala de sport, despre care s-a discutat în cadrul ședinței de azi.
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Alte discuții nu au mai fost la pct. Diverse.
În încheiere, doamna președinte de ședință Tarcan Mariana, solicită prezența fizică a
consilierilor la sediul primăriei, în următoarele zile, pentru semnarea documentelor de la prezenta
ședință.
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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U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
NR. 15477 DIN 28.10.2021

Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 28 octombrie 2021, orele 16,00
Subsemnatul, Mancaş Gabriel, în calitate de secretar general al Comunei
Tomești constat prin prezentul proces-verbal, că s-a îndeplinit procedura
obligativităţii aducerii la cunoştinţa opiniei publice a Procesului-Verbal al şedinţei
anterioare a Consiliului Local al Comunei Tomești din data de 07.10.2021, aprobat
în ședința ordinară a C.L. Tomești din data de 28.10.2021 (în temeiul prevederilor
art. 138 alin. 17 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Procesul-Verbal al ședinței anterioare a C.L. Tomești este înregistrat sub nr.
14272 din 07.10.2021 şi conţine un număr de 10(zece) pagini.
Secretar general comună,
Mancaş Gabriel
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