U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 15875 din 04.11.2021.

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 04.11.2021 în cadrul şedinţei extraordinare, de îndată, a Consiliului
Local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi.
Consiliul local al Comunei Tomeşti este format din 17 membri în funcţie, din 17 membri
posibili, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1), nr. crt. 5 din O.U.G. NR. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul local este legal constituit, astfel cum rezultă din Ordinul Prefectului Județului Iași nr.
337/26.10.2020, privind îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Tomești;
Secretarul comunei constată că s-a îndeplinit corect procedura de convocare la lucrările şedinţei
extraordinare, de înadată, din data de mai sus, prin aducerea la cunoştinţa consilierilor locali, în scris și
prin mijloace electronice, despre data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei, conform art. 133 alin. (2) lit.
(a) și art. 134 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, în baza convocării cu nr. 15.786 din 03.11.2021,
invitației cu nr. 15.807 din 03.11.2021 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 360 din
03.11.2021.
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. 15.808 din 03.11.2021 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 15.809 din 03.11.2021, 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
04.11.2021, pe e mail sau whats app.
Secretarul general al Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi
constată că la şedinţa extraordinară, de îndată, a Consiliului Local, din data mai sus menţionată,
participă 17 consilieri în funcţie, din totalul de 17, după cum urmează:
Numele şi prenumele
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Canură Alina-Mihaela
Chelban Gheorghiță Raimond
Craus Ionel
Herghelegiu Marius-Petronel
Iacob Liviu-Maricel
Miron Mihaela
Nane Dumitru
Palimariciuc Radu
Patrașcu Radu
Roman Vasile
Rus Cristian Mihail
Silvaș Vasile
Tarcan Mariana
Timofte Petru
Tololoi Alexandru
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Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă extraordinară, de îndată, în baza Notei de
fundamentare a primarului cu nr. 15.785 din 03.11.2021 precum și a Dispoziției primarului cu nr. 360
din 03.11.2021.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa extraordinară, de îndată, din
04.11.2021, este legal constituită pentru adoptare hotărâri cu majoritate calificată în conformitate cu
prevederile art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Președintele de ședință, doamna Tarcan Mariana, prezintă apoi proiectul ordinii de zi, pe care îl
supune aprobării Consiliului local.
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare, de îndată, din 04.11.2021.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15775 din 03.11.2021, cu privire la aprobarea: ”cumpărării
de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de 4700 m.p., situat în
intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Nr. Cadastral 66817, Carte funciară 66817,
pentru extindere cimitir în sat Tomești, comuna Tomești, aprobarea Raportului de evaluare întocmit
de Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii 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;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15777 din 03.11.2021, cu privire la aprobarea:”desemnării
unui reprezentant al Consiliului Local Tomeşti în Comisia de evaluare a probei de interviu, în
calitate de membru, pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din cadrul Şcolii „D.D.
Pătrășcanu”Tomești, unitate de învăţământ de stat cu personalitate juridică din sat Tomești, comuna
Tomești, județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15778 din 03.11.2021, cu privire la aprobarea:”desemnării
unui reprezentant al Consiliului Local Tomeşti în Comisia de evaluare a probei de interviu, în
calitate de membru, pentru ocuparea postului de director din cadrul Şcolii Gimnaziale Chicerea,
unitate de învăţământ de stat cu personalitate juridică din sat Chicerea, comuna Tomești, județul
Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15779 din 03.11.2021, cu privire la aprobarea:”alocării
sumei de 10.000 lei, Școlii Gimnaziale «D.D. Pătrășcanu» Tomești, în vederea achitării serviciilor de
asistență juridică și de reprezentare a școlii în fața instanței de judecată într-un dosar având ca
obiect daune morale”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15782 din 03.11.2021, cu privire la aprobarea:”rectificării
bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15784 din 03.11.2021, cu privire la aprobarea:”cererii de
finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții:”Extindere Sistem de
Canalizare pe Străzile Plopilor, Antreprenorilor și Tineretului 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 comună, personal din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare, de
îndată, din 04.11.2021.
Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi pentru din 17 voturi valabil
exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. Nu au fost înregistrate abţineri.
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Se trece la subpct. 2. de pe ordinea de zi:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
Secretarul Comunei Tomeşti, după punerea în timp util la dispoziţia consilierilor a procesuluiverbal a şedinţei anterioare, îl supune aprobării consiliului în conformitate cu prevederile art. 138 alin.
(15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Nefiind obiecţii cu privire la exprimarea
opiniilor sau conţinutul procesului-verbal, acesta a fost aprobat cu 17 voturi pentru din 17 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă şi nu a fost înregistrată nici o abţinere.
Nemaifiind alte discuţii, preşedintele de şedinţă trece la următorul punct din ordinea de zi.
Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi.
Pct. 3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
Subpct.3.1.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15775 din 03.11.2021, cu privire la
aprobarea: ”cumpărării de către U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de
4700 m.p., situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Nr. Cadastral 66817, Carte
funciară 66817, pentru extindere cimitir în sat Tomești, comuna Tomești, aprobarea Raportului de
evaluare întocmit de Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii 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 înregistrat sub nr. 15775 din 03.11.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul compartimentului de specialitate (urbanism) înregistrat sub numărul 14107 din
05.10.2021, întocmit de domnul Cotea Flavius-Gabriel, inspector cu atribuții de urbanism și amenajarea
teritoriului 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 4700 m.p., situat în
intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, Nr. Cadastral 66817, Carte funciară 66817, pentru
extindere cimitir în sat Tomești, comuna Tomești, aprobarea Raportului de evaluare întocmit de
Evaluator autorizat E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii de piață a terenului respectiv,
aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind cumpărarea terenului menționat mai sus,
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 4700 m.p., situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești,
județul Iași, Carte funciară 66817, preț transformat în lei la cursul B.N.R., procesul-verbal de negociere
directă cu nr. 15770 din 03.11.2021 cu privire la cumpărarea terenului de mai sus pentru extindere
cimitir în sat Tomești, comuna Tomești, precum și avizele consultative favorabile ale comisiilor de
specialitate cu nr. 15819 din 04.11.2021, din cadrul C.L. Tomești.
Domnul viceprimar Bîrleanu Pavel precizează că, în cadrul ședinței comisiei de negociere
organizată în data de 03.11.2021, pentru cumpărarea suprafeței de 4700 mp, a fost prezentat raportul
realizat de un evaluator specializat, din care a reieșit prețul de 42,5 euro/mp aferent terenului ce se
dorește a fi achiziționat, rezultând un total de 199470 euro pentru suprafața totală. Domnul viceprimar
aduce la cunoștință exprimarea acordurilor membrilor comisiei de negociere, cât și acordul
proprietarului terenului în ceea ce privește cumpărarea bunului menționat la prețul prevăzut în raportul
de evaluare.
Domnul viceprimar Bîrleanu Pavel, a prezentat în final necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotărâre nr. 15775 din 03.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15775 din 03.11.2021, 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 Herghelegiu Marius-Petronel.
Domnul primar Ștefan Timofte solicită domnului consilier local Heghelegiu o motivare în
sensul abținerii de la vot. Domnul Herghelegiu precizează că argumentele au fost expuse în cadrul unei
ședinței anterioare a consiliului local. În consecință, domnul primar reamintește despre necesitatea
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participării active a consilierilor locali la rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.
Domnul Herghelegiu Marius Petronel face precizarea că motivul abținerii dumnealui de la exprimarea
votului este justificată de prețul foarte mare cu care se va achiziționa terenul. Domnul Ștefan Timofte
reamintește că problema locurilor de înhumare încă persistă. De asemenea, îi solicită domnului consilier
local propunerea unor alte soluții pentru rezolvarea crizei cimitirului, confirmând că, într-adevar, prețul
este mare, însă alte rezolvări pentru această situație nu există. Totodată, valoarea mare a imobilului este
justificată de atât investițiile care s-au realizat în zonă, cât și de relocarea populației din zona urbană, în
cea periurbană. Domnul Herghelegiu Marius Petronel menționează că are dreptul să voteze cum
dorește. Domnul Ștefan Timofte aduce în discuție jurământul depus de consilierii locali la momentul
validării mandatului, în temeiul căruia făgăduiesc să facă tot ceea ce stă în puterile și priceperea lor
pentru binele locuitorilor comunei. Domnul primar face precizarea că toți membrii comisiei de
negociere au fost de acord cu achiziționarea terenului la prețul prevăzut în raportul de evaluare,
înțelegând necesitatea extinderii cimitirului. Având în vedere acest impediment, domnul Ștefan Timofte
aduce la cunoștință decesul unei persoane care a surveit în zilele anterioare, pentru care nu s-a putut
aproba înhumarea în Tomești, întrucât nu avea domiciliul sau reședința pe raza comunei. Domnul
primar reamintește că, din cauza numărului de locuri de înhumare aproape epuizat, doar persoanele care
au domiciliul sau reședința în această comună pot fi înmormântate aici. Cu toate acestea, domnul
Herghelegiu Marius Petronel precizează că se abține în continuare și că își asumă ce votează.
În urma votului consilierilor a fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al comunei
Tomeşti nr. 153 din 04.11.2021 cu privire la aprobarea”cumpărării de către U.A.T. Comuna
Tomești, Județul Iași, a unui teren în suprafață de 4700 m.p., situat în intravilan sat Tomești,
comuna Tomești, județul Iași, Nr. Cadastral 66817, Carte funciară 66817, pentru extindere
cimitir în sat Tomești, comuna Tomești, aprobarea Raportului de evaluare întocmit de Evaluator
autorizat E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii de piață a terenului respectiv,
aprobarea procesului-verbal de negociere directă privind cumpărarea terenului menționat mai
sus”.
Subpct.3.2.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15777 din 03.11.2021, cu privire la
aprobarea:”desemnării unui reprezentant al Consiliului Local Tomeşti în Comisia de evaluare a
probei de interviu, în calitate de membru, pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct
din cadrul Şcolii „D.D. Pătrășcanu”Tomești, unitate de învăţământ de stat cu personalitate juridică
din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15777 din 03.11.2021, cuprinde și următoarele
documente: adresa Inspectoratului Școlar Județean Iași cu nr. 9723 din 28.10.2021, înregistrată la
Primăria Tomești sub nr. 15493 din 29.10.2021, prin care se solicită desemnarea reprezentanților
Consiliului Local Tomești în comisia de examinare pentru funcțiile de director și director adjunct din
cadrul unităților de învăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Tomești, în conformitate cu
prevederile Ordinului MENCS nr. 4597/2021, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 15776
din 03.11.2021, întocmit de secretarul general al Comunei Tomești, domnul Mancaș Gabriel, prin care
solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Tomești în Comisia de evaluare a probei de
interviu pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din cadrul Şcolii Gimnaziale „D.D.
Pătrășcanu”, unitate de învăţământ de stat cu personalitate juridică, din sat Tomești, comuna Tomești,
județul Iași, precum și avizele favorabile înregistrate sub nr. 15820 din 04.11.2021 ale comisiilor de
specialitate din cadrul C.L. Tomești, pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, date în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
Prin proiectul de hotărâre al domnul primar a fost desemnat domnul Chelban Gheorghiță
Raimond, reprezentant din partea Consiliului Local Tomești în Comisia de evaluare a probei de
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interviu, în calitate de membru, pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din cadrul
Şcolii „D.D. Pătrășcanu”Tomești.
Alte propuneri nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotărâre nr. 15777 din 03.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15777 din 03.11.2021, 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
domnul consilier local Silvaș Vasile.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomeşti nr. 154 din 04.11.2021 cu
privire la aprobarea:”desemnării unui reprezentant al Consiliului Local Tomeşti în Comisia de
evaluare a probei de interviu, în calitate de membru, pentru ocuparea posturilor de director și
director adjunct din cadrul Şcolii „D.D. Pătrășcanu”Tomești, unitate de învăţământ de stat cu
personalitate juridică din sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași”.
Subpct.3.3.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15778 din 03.11.2021, cu privire la
aprobarea:”desemnării unui reprezentant al Consiliului Local Tomeşti în Comisia de evaluare a
probei de interviu, în calitate de membru, pentru ocuparea postului de director din cadrul Şcolii
Gimnaziale Chicerea, unitate de învăţământ de stat cu personalitate juridică din sat Chicerea,
comuna Tomești, județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15778 din 03.11.2021, cuprinde și următoarele
documente: adresa Inspectoratului Școlar Județean Iași cu nr. 9723 din 28.10.2021, înregistrată la
Primăria Tomești sub nr. 15493 din 29.10.2021, prin care se solicită desemnarea reprezentanților
Consiliului Local Tomești în comisia de examinare pentru funcțiile de director și director adjunct din
cadrul unităților de învăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Tomești, în conformitate cu
prevederile Ordinului MENCS nr. 4597/2021, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 15776
din 03.11.2021, întocmit de secretarul general al Comunei Tomești, domnul Mancaș Gabriel, prin care
solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Tomești în Comisia de evaluare a probei de
interviu pentru ocuparea postului de director din cadrul Şcolii Gimnaziale Chicerea”, unitate de
învăţământ de stat cu personalitate juridică, din sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași, precum și
avizele favorabile înregistrate sub nr. 15821 din 04.11.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul
C.L. Tomești, pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, date în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Prin proiectul de hotărâre al domnul primar a fost desemnat domnul Tololoi Alexandru,
reprezentant din partea Consiliului Local Tomești în Comisia de evaluare a probei de interviu, în
calitate de membru, pentru ocuparea postului de director din cadrul Şcolii Gimnaziale Chicerea din
comuna Tomești.
Alte propuneri nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotărâre nr. 15778 din 03.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15778 din 03.11.2021, 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. 155 din 04.11.2021 cu
privire la aprobarea:”desemnării unui reprezentant al Consiliului Local Tomeşti în Comisia de
evaluare a probei de interviu, în calitate de membru, pentru ocuparea postului de director din
cadrul Şcolii Gimnaziale Chicerea, unitate de învăţământ de stat cu personalitate juridică din sat
Chicerea, comuna Tomești, județul Iași”.
Subpct.3.4.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15779 din 03.11.2021, cu privire la
aprobarea:”alocării sumei de 10.000 lei, Școlii Gimnaziale «D.D. Pătrășcanu» Tomești, în vederea
achitării serviciilor de asistență juridică și de reprezentare a școlii în fața instanței de judecată întrPreşedinte de şedinţă,
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un dosar având ca obiect daune morale”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15779 din 03.11.2021, cuprinde și următoarele
documente: cerererile cu nr. 201/01.03.2021 și cu nr. 823 din 03.11.2021, formulate de Școala
Gimnazială „D.D. Pătrășcanu” Tomești, prin care solicită alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul
comunei Tomești. pentru suplimentarea bugetului școlii la Titlul II Bunuri și servicii, în vederea
achitării unor servicii de asistență juridică și de reprezentare a școlii în fața instanței de judecată într-un
dosar având ca obiect daune morale, referatul de specialitate înregistrat sub numărul 15780 din
03.11.2021 al domnului Ciotină Ioan-Marius, șef birou financiar-contabilitate, din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Tomești, cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus și alocarea
sumelor de bani din bugetul comunei Tomești, în vederea achitării serviciilor de asistență juridică și de
reprezentare a școlii în fața instanței de judecată într-un dosar având ca obiect daune morale, raport
întocmit în temeiul prevederilor art. 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 15822 din 04.11.2021 ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus
menţionat.
Domnul primar Ștefan Timofte și doamna consilier local Miron Mihaela aduc la cunoștința
consilierilor locali situația Școalii Gimnaziale „D. D. Pătrășcanu”, care a fost acționată în instanță, fapt
care necesită alocarea unei sume de bani aferentă plății onorariului unui avocat ce va reprezenta
interesele acestei unități de învățământ.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotărâre nr. 15779 din 03.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15779 din 03.11.2021, 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. 156 din 04.11.2021 cu
privire la aprobarea:”alocării sumei de 10.000 lei, Școlii Gimnaziale «D.D. Pătrășcanu» Tomești, în
vederea achitării serviciilor de asistență juridică și de reprezentare a școlii în fața instanței de
judecată într-un dosar având ca obiect daune morale”.
Subpct.3.5.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15782 din 03.11.2021, cu privire la
aprobarea:”rectificării bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15782 din 03.11.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul de specialitate înregistrat sub numărul 15781 din 03.11.2021, 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 15823 din 04.11.2021, 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 Ștefan Timofte, prezintă consilierilor rectificarea de buget și totodată face
precizarea că au fost mutate unele credite: 124.000 lei, pentru achiziționarea terenului de la cimitir;
10.000 lei, pentru școală; 16.000 de lei, pentru accese proprietăți (pentru trotuarul care s-a realizat
recent); 45.000 lei, pentru drumuri (în vederea achitării a două servicii de dirigenție de șantier); 80.000
de lei, pentru terenul de la biserica de pe Șes.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotărâre nr. 15782 din 03.11.2021.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mariana Tarcan
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Proiectul de hotărâre nr. 15782 din 03.11.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru din 17
voturi valabil exprimate. Nu au fost voturi împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomeşti nr. 157 din 04.11.2021 cu
privire la aprobarea”rectificării bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021”.
Subpct.3.6.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15784 din 03.11.2021, cu privire la
aprobarea:”cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții:”Extindere Sistem de Canalizare pe Străzile Plopilor, Antreprenorilor și Tineretului în
Comuna Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15784 din 03.11.2021, 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 Canalizare pe Străzile Plopilor, Antreprenorilor și Tineretului în
Comuna Tomești, Județul Iași”, înregistrat cu nr. 15784 din 03.11.2021, 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. 15783 din 03.11.2021, 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 15824 din 04.11.2021, 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 a mai este aprobat un proiect pentru extinderea rețelei de apă și
canalizare, în valoare de 23 de milioane de lei, însă prin Programul Anghel Saligny se urmărește
finanțarea proiectelor cu o valoare de până la 4 milioane de lei. Astfel, în vederea finanțării proiectului
de extindere a sistemului de canalizare pe străzile Plopilor, Antreprenorilor, Tineretului, prin
intermediul acestui program național, s-a procedat la refacerea studiului de fezabilitate aferent celor trei
străzi menționate, cu încadrarea în suma de 4 milioane lei.
Domnul consilier local Palimariciuc Radu intervine, interesându-se dacă se are în cacul și str.
Merilor pentru extinderea sistemului de canalizare. Domnul primar reiterează că Programul Anghel
Saligny finanțează proiecte cu o valoare mai mică, de până în 4 milioane de lei, avându-se în vedere
dezvoltarea platformei COMTOM-CIP. În completare, domnul primar Ștefan Timofte aduce la
cunoștință faptul că extinderea sistemului de canalizare pe str. Merilor a fost prins prin intermediul
Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM).
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotărâre nr. 15784 din 03.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 15784 din 03.11.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru din 17
voturi valabil exprimate. Nu au fost voturi împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomeşti nr. 158 din 04.11.2021 cu
privire la aprobarea”cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții:”Extindere Sistem de Canalizare pe Străzile Plopilor, Antreprenorilor și Tineretului 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.
Domnul primar accentuează necesitatea asumării responsabilității consilierilor locali pentru
problemele comunității. Referitor la problema cimitirului discutată în cadrul punctului 3.1., domnul
Ștefan Timofte reamintește despre realizarea evaluării terenurilor din zona imobilului care se dorește a
fi achiziționat, fără a se ține cont de investiția avută în vedere – amenajarea unui cimitir. Totodată,
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mariana Tarcan
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domnul Ștefan Timofte evocă toate etapele care au fost parcurse până la acest moment: negocierile
purtate cu proprietarul terenului, intenția acestuia de a nu accepta un preț mai mic, realizarea evaluăriii,
ținând cont de necesitatea extinderii și de amenajare a cimitirului din zona Bisericii Ștefan cel Mare și
Sfânt. Se reiterează faptul că locurile de înhumare sunt aproape epuizate. De asemenea, domnul primar
face precizarea că sunt necesare lucrări pentru amenajarea terenului care va fi cumpărat, întrucât acolo
există o platformă betonată.
Domnul consilier local Craus Ionel intervine, precizând că, în situația în care se dorește
achiziționarea unui bun, cumpărătorul trebuie să se conformeze condițiilor impuse de vânzător, astfel ca
tranzacția să poată fi încheiată. De asemenea, reamintește despre repetatele rețineri ale proproietarului
terenului în privința vânzării acestui imobil.
Domnul consilier local Rus Cristian-Mihail adaugă faptul că, în situația în care se află comuna
Tomești, interesul de a cumpăra imobilul aparține acesteia, nu proprietarului terenului, astfel că nu
suntem în măsură să impunem prea multe condiții. De asemenea, domnul Filiuță a fost în multe situații
pe punctul de a se răzgândi cu privire la tranzacționarea terenului, amintește domnul Rus. În
completare, domnul consilier local menționează că au fost epuizate toate căile pentru rezolvarea
problemei cimitirului, remarcând că acest imobil, odată achiziționat, va rămâne în patrimoniul comunei.
Domnul primar Ștefan Timofte îi asigură pe domnii consilieri locali că s-au luat în calcul toate
alternativele pentru extinderea cimitirului. De asemenea, remarcă faptul că în proximitatea terenului
pentru extinderea cimitirului se află atât cartierului de blocuri „Ștefan cel Mare și Sfânt”, cât și casa
mortuară și biserica.
Domnul consilier local Herghelegiu Marius Petronel confirmă necesitatea extinderii cimitirului,
însă declară că abținerea sa de la votul proiectului de hotărâre expus la punctul. 3.1., se întemeiază pe
negocierile purtate de către comisia de negociere cu proprietarul terenului, necunoscând modalitatea în
care acestea s-au desfășurat (dumnealui nefiind membru al acestei comisii). În acest sens, precizează că
prețul convenit pentru achiziționare ar fi putut fi negociat mai mult, astfel încât să se ajungă la o valoare
mai mică.
Domnul primar solicită cuvântul domnului consilier local Palimariciuc Radu, membru al
comisiei de negociere. Domnul Palimariciuc face precizarea că a fost de acord cu raportul de evaluare
prezentat, adăugând că nimeni nu pune la îndoială necesitatea extinderii cimitirului. Totodată, acesta
reamintește că, în cadrul ședințelor anterioare ale consiliului local, a prezentat propunerea de a se găsi
un alt teren căruia să i se atribuie destinația de cimitir, însă neidentificându-se o opțiune mai bună,
varianta acestui imobil trebuie luată în calcul. În încheiere, domnul Palimariciuc întreabă care este
costul final aferent cimitirului ? De asemenea, aduce în discuție posibilitatea implicării financiare a
Mitropoliei pentru înfăptuirea acestui deziderat. Domnul Palimariciuc informează că, neparticipând la
negocierile desfășurate în cadrul comisiei, este posibil ca domnul consilier Herghelegiu să nu fi înțeles
procesul parcus pentru stabilirea prețului final de cumpărare.
Domnul primar intervine, adăugând că pe acest teren vor începe lucrările de amenajare, la adresa
imobilului cu pricina regăsindu-se deja un proiectant care face măsurătorile necesare. Trebuie urgentate
toate procedurile, datorită crizei pricinuite de noul coronavirus care poate provoca o serie foarte mare
de decese într-un timp alert.
Într-un final, domnul Ștefan Timofte aduce la cunoștință posibilitatea organizării unei noi ședințe
extraordinare pentru rectificare de buget.
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.
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.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mariana Tarcan
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U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
NR. 15878 DIN 04.11.2021

Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 04 noiembrie 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 28.10.2021, aprobat
în ședința extraordinară, de îndată, a C.L. Tomești din data de 04.11.2021 (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.
15474 din 28.10.2021 şi conţine un număr de 14(patrusprezece) pagini.

Secretar general comună,
Jr. Mancaş Gabriel
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