U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 16927 din 25.11.2021.

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 25.11.2021 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. 16607 din 19.11.2021, invitației cu nr. 16608 din
19.11.2021 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 412 din 19.11.2021.
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. 16609 din 19.11.2021 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 16610 din 19.11.2021, 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
25.11.2021, 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 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 ordinară în baza graficului de şedinte
ordinare de pe trim. IV – 2021.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa ordinară din 25.11.2021, 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 25.11.2021.
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. 16573 din 19.11.2021, cu privire la aprobarea”modificării
H.C.L. Tomești cu nr. 121 din 26.11.2020, în sensul schimbării reprezentantului din partea U.A.T.
Comuna Tomești, Județul Iași, în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă și
Canalizare - ARSACIS,”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16575 din 19.11.2021, cu privire la aprobarea ”modificării
H.C.L. Tomești cu nr. 70 din 27.05.2021, în sensul schimbării reprezentantului din partea U.A.T.
Comuna Tomești, Județul Iași, să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, consolidat, ce rezultă prin includerea tuturor
modificărilor, completărilor și actualizărilor intervenite prin acte adiționale”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16577 din 19.11.2021, cu privire la”desemnarea domnului
Ciulei Liviu-Eduard, director executiv în cadrul Primăriei Comunei Tomești, reprezentant din partea
U.A.T. Tomești, în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Poiana Vlădicăi”, Proiect finanțat
prin PNDR axa LEADER, SM 19.1., beneficiar fiind Comuna Tomești, Județul Iași, precum și în
cadrul Adunării Generale a Membrilor Asociației GAL ”Poiana Vlădicăi”, inițiator proiect de
hotărâre Viceprimarul Comunei Tomești, domnul Pavel Bîrleanu;
3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16579 din 19.11.2021, cu privire la aprobarea:”modificării
în sensul completării unor prevederi din cuprinsul HCL Tomești nr. 10 din 28.01.2021, modificată și
completată prin H.C.L. Tomești nr. 143 din 28.10.2021, referitoare la 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;
3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16581 din 19.11.2021, cu privire la aprobarea:”modificării
în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești,
județul Iași, cu imobil clădire având destinația de Cabinet medical având suprafața construită
desfășurată de 84 m.p., situat în sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, Nr. Cadastral 64859 –
C1, pe teren în suprafață de 1500 m.p., situat în sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, Nr.
Cadastral 64859, Carte Funciară 64859 U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16583 din 19.11.2021, cu privire la aprobarea „demarării
formalităților în vederea încheierii unui contract de comodat (folosință gratuită), pe durată
determinată, între Comuna Tomești, Județul Iași și C.M.I. Dr. Raicea Adriana, privind utilizarea
clădirii Dispensar medical din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, având suprafața
construită desfășurată de 84 m.p., situat în sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, Nr.
Cadastral 64859 – C1, înscris în Cartea Funciară 64859 U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași,
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pentru funcționare cabinet medicină de familie”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16586 din 19.11.2021, 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 patru terenuri: un teren în
suprafață de 82 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Chicerea, comuna Tomești, jud.
Iași, Tarlaua 34, Parcela P. 1787/2, un teren în suprafață de 152 m.p., situat în intravilan extins
conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, Tarlaua 20, Parcela V. 999/8, un teren în
suprafață de 320 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Vlădiceni, comuna Tomești, jud.
Iași, Tarlaua 189, Parcelele F. 1172/3 și F. 1162/3, și un teren în suprafață de 1665 m.p., situat în
intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, Tarlaua 53, Fâneață în
Parcelele 2847/6(cuprinde și p. 2848), 2836/6(cuprinde și p.2850, p. 2851)”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16588 din 19.11.2021, cu privire la aprobarea:”modificării
organigramei, în sensul transformării postului vacant de funcție publică de conducere de șef
Serviciu juridic stare civilă, asistență socială, alocații, indemnizații, Monitorul Oficial Local (ID
POST
, într-un post contractual de execuție de îngrijitor (G), din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași; reorganizării autorității publice locale și
transformării postului vacant de funcție publică de execuție, din consilier juridic cl. I, gr. Superior
(ID POST
, în consilier juridic cl. I, gr. principal”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16591 din 19.11.2021, cu privire la aprobarea:”alocării din
bugetul comunei a sumei de 30.000 lei, necesară cheltuielilor pentru organizarea Sărbătorilor de
iarnă (2021-2022), în Comuna Tomeşti, Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16594 din 19.11.2021, cu privire la aprobarea:”criteriilor,
procedurilor pentru numirea și eliberarea de funcție, respectiv a atribuțiilor specifice funcției
contractuale de conducere de administrator public de la nivelul U.A.T. Tomești, aprobarea
modelului cadru de contract de management și a coeficientului de ierarhizare a funcției”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16597 din 19.11.2021, cu privire la aprobarea:”rectificării
bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.12. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16599 din 19.11.2021, 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 50 ml, 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 «Extindere rețele electrice, în Sat Tomești,
Comuna Tomești, Județul Iași, Zona Hale de Producție», aparținând S.C.
,
I
, A
A, S.C.
și P
I
G
, conform documentației
anexate”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.13. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16601 din 19.11.2021, cu privire la aprobarea:”
modificării în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei
Tomești, județul Iași, cu un drum de exploatare și de utilitate publică, în suprafață de 200 m.p. și
lungime de 65 m.l., Tarlaua 17, Parcela DR 580/2, situat în intravilan sat Tomești, comuna Tomești,
județul Iași, ce face legătura între Str. Narciselor –Nr. cad.66341 și Str. Văzduh - Nr. cad. 62333”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.14. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16604 din 19.11.2021, cu privire la:”acceptarea ofertei de
donaţie având ca obiect următoarele suprafețe aferente bunei desfășurări a lucrării de investiții
«Extindere rețea apă potabilă, str. Cireșului, sat Chicerea, com. Tomești, jud. Iași»: 141,40 mp;
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118,8 mp; 167,5 mp; 137,90 mp; 136,60 mp; 131,28 mp; 146,70 mp; 142,82 mp – reprezentând cote
indivize din terenul în suprafață totală de 1123 mp – cale de acces, parcela 1L, tarla 37, categoria de
folosință – lidavă, identificat cu nr. cadastral 60050, înscris în cartea funciară nr. 60050, situat în
intravilan extins cf PUG sat Chicerea, com. Tomești, jud. Iași, precum și includerea acestor
suprafețe de teren în Anexa la HCL Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei
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.
Domnul primar Ștefan Timofte, propune ținerea unui moment de reculegere în memoria
preotului Florea Ghiorghi, fost membru în Consiliul Local Tomești, cetățean de onoare al comunei,
aducând totodată cuvinte de mulțumire la adresa dumnealui și a lucrurilor pe care le-a realizat de-a
lungul vieții sale.
Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din
25.11.2021.
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.
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. 16573 din 19.11.2021, cu privire la
aprobarea”modificării H.C.L. Tomești cu nr. 121 din 26.11.2020, în sensul schimbării
reprezentantului din partea U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, în Adunarea Generală a
Asociației Regionale a Serviciilor de Apă și Canalizare - ARSACIS,”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16573 din 19.11.2021, cuprinde și următoarele documente:
referatul de specialitate cu nr. 16572 din 19.11.2021 al secretarului general al comunei Tomești, domnul
Mancaș Gabriel, cu privire la aprobarea modificării H.C.L. Tomești cu nr. 121 din 26.11.2020, în sensul
schimbării reprezentantului din partea U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, în Adunarea Generală a
Asociației Regionale a Serviciilor de Apă și Canalizare – ARSACIS, precum și avizele favorabile cu nr.
16867 din 25.11.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru
proiectul de hotărâre de mai sus, în locul domnului jr. Asofiei Doinel, fiind desemnat domnul Ciulei
Liviu-Eduard, director executiv în cadrul Primăriei comunei Tomești.
Domnul primar face precizarea că demersurile pentru întocmirea acestui proiect de hotărâre s-au
realizat ca urmare a încetării prin demisie a contractului domnului administrator public Asofiei Doinel.
În acest sens, domnul Ștefan Timofte îl propune pe domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard
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pentru reprezentarea U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași în Adunarea Generală a Asociației
Regionale a Serviciilor de Apă și Canalizare – ARSACIS.
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. 16573 din 19.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 16573 din 19.11.2021, 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. 159 din
25.11.2021 cu privire la aprobarea”modificării H.C.L. Tomești cu nr. 121 din 26.11.2020, în sensul
schimbării reprezentantului din partea U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, în Adunarea
Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă și Canalizare – ARSACIS”..
Subpct.3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16575 din 19.11.2021, cu privire la
aprobarea”modificării H.C.L. Tomești cu nr. 70 din 27.05.2021, în sensul schimbării
reprezentantului din partea U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, să semneze Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, consolidat,
ce rezultă prin includerea tuturor modificărilor, completărilor și actualizărilor intervenite prin acte
adiționale”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
Proiectul de hotărâre nr. 16575 din 19.11.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul cu nr.
16574 / 19.11.2021 al secretarului general al comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus, precum
și avizele favorabile cu nr. 16868 din 25.11.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus, în locul domnului jr. Asofiei Doinel, fiind desemnat

domnul Ciulei Liviu-Eduard, director executiv în cadrul Primăriei comunei Tomești.
Domnul primar face precizarea că demersurile pentru întocmirea acestui proiect de hotărâre sau realizat ca urmare a încetării prin demisie a contractului domnului administrator public Asofiei
Doinel. În acest sens, domnul Ștefan Timofte îl propune pe domnul director executiv Ciulei LiviuEduard în calitate de reprezentant al U.A.T. Comuna Tomești, Jud. Iași pentru semnarea Contractului
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și calnalizare nr. 48/2009, consolidat.
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. 16575 din 19.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 16575 din 19.11.2021, 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. 160 din
25.11.2021 cu privire la aprobarea ”modificării H.C.L. Tomești cu nr. 70 din 27.05.2021, în sensul
schimbării reprezentantului din partea U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, să semneze
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.
48/2009, consolidat, ce rezultă prin includerea tuturor modificărilor, completărilor și
actualizărilor intervenite prin acte adiționale”.
Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16577 din 19.11.2021, cu privire
la”desemnarea domnului Ciulei Liviu-Eduard, director executiv în cadrul Primăriei Comunei
Tomești, reprezentant din partea U.A.T. Tomești, în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală
”Poiana Vlădicăi”, Proiect finanțat prin PNDR axa LEADER, SM 19.1., beneficiar fiind Comuna
Tomești, Județul Iași, precum și în cadrul Adunării Generale a Membrilor Asociației GAL ”Poiana
Vlădicăi”, inițiator proiect de hotărâre Viceprimarul Comunei Tomești, domnul Pavel Bîrleanu.
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16577 din 19.11.2021 cuprinde și următoarele
documente: referatul cu nr. 16576 din 19.11.2021, întocmit de secretarul general al comunei Tomești,
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domnul Mancaș Gabriel, pentru proiectul de hotărâre de mai sus, precum și avizele favorabile cu nr.
16869 din 25.11.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru
proiectul de hotărâre de mai sus, în locul domnului jr. Asofiei Doinel, fiind desemnat domnul Ciulei
Liviu-Eduard, director executiv în cadrul Primăriei comunei Tomești.
Domnul primar face precizarea că demersurile pentru întocmirea acestui proiect de hotărâre s-au
realizat ca urmare a încetării prin demisie a contractului domnului administrator public Asofiei Doinel.
În acest sens, domnul Ștefan Timofte îl propune pe domnul director executiv Ciulei Liviu-Eduard în
calitate de reprezentant al U.A.T. Comuna Tomești, Jud. Iași, în cadrul Asociației Grupul de Acțiune
Locală „Poiana Vlădicăi”, precum și în cadrul Adunării Generale a Membrilor Asociației GAL „Poiana
Vlădicăi”.
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. 16577 din 19.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 16577 din 19.11.2021, 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. 161 din
25.11.2021 cu privire la: „desemnarea domnului Ciulei Liviu-Eduard, director executiv în cadrul
Primăriei Comunei Tomești, reprezentant din partea U.A.T. Tomești, în cadrul Asociației Grupul
de Acțiune Locală ”Poiana Vlădicăi”, Proiect finanțat prin PNDR axa LEADER, SM 19.1.,
beneficiar fiind Comuna Tomești, Județul Iași, precum și în cadrul Adunării Generale a
Membrilor Asociației GAL ”Poiana Vlădicăi”.
Subpct.3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16579 din 19.11.2021, cu privire la
aprobarea:”modificării în sensul completării unor prevederi din cuprinsul HCL Tomești nr. 10 din
28.01.2021, modificată și completată prin H.C.L. Tomești nr. 143 din 28.10.2021, referitoare la
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. 16579 din 19.11.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul compartimentului de specialitate cu nr. 16578 din 19.11.2021 al domnului Cotea
Flavius-Gabriel, inspector cu atribuții de urbanism și amenajarea teritoriului, în cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Tomești, întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. b) și
alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la aprobarea „modificării, în
sensul completării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 10 din 28.01.2021, modificată și
completată prin H.C.L. Tomești nr. 143 din 28.10.2021, referitoare la 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», precum și
avizele favorabile înregistrate sub numărul 16870 din 25.11.2021 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 secretar general Gabriel Mancaș face precizarea că, în urma obținerii numărului de carte
funciară aferent unuia din cele două terenuri care se acordă în folosință gratuită și pe termen limitat
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către S.C. APAVITAL S.A., a fost necesară completarea hotărârii inițiale privind acordarea din
domeniul public în folosință gratuită a imobilelor în cauză.
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. 16579 din 19.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 16579 din 19.11.2021, 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. 162 din
25.11.2021 cu privire la aprobarea:„modificării în sensul completării unor prevederi din cuprinsul
HCL Tomești nr. 10 din 28.01.2021, modificată și completată prin H.C.L. Tomești nr. 143 din
28.10.2021, referitoare la 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.3.5.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16581 din 19.11.2021, cu privire la
aprobarea:”modificării în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
comunei Tomești, județul Iași, cu imobil clădire având destinația de Cabinet medical având
suprafața construită desfășurată de 84 m.p., situat în sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași,
Nr. Cadastral 64859 – C1, pe teren în suprafață de 1500 m.p., situat în sat Vlădiceni, comuna
Tomești, județul Iași, Nr. Cadastral 64859, Carte Funciară 64859 U.A.T. Comuna Tomești, Județul
Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16581 din 19.11.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul compartimentului de specialitate cu nr. 16580 din 19.11.2021 al domnului Cotea
Flavius-Gabriel, inspector cu atribuții de urbanism și amenajarea teritoriului, în cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Tomești, întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. b) și
alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la aprobarea „modificării, în
sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al comunei Tomești, județul
Iași, cu imobil - clădire, având destinația de dispensar medical uman, situat în sat Vlădiceni, comuna
Tomești, județul Iași, având regimul de înălțime P (parter) și o suprafață construită desfășurată de
Sc = 84,00 mp, precum și terenul aferent clădirii, în suprafață de 1500,00 mp, având număr
cadastral 64859, înscris în Cartea Funciară 64859 UAT Comuna Tomești, județul Iași”, precum și
avizele favorabile înregistrate sub numărul 16871 din 25.11.2021 ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Domnul primar menționează că proiectul de hotărâre face referire la dispensarul medical situat în
satul Vlădiceni, realizându-se deja recepția finală a acestuia. În acest sens, pasul următor este includerea
bunului în domeniul public, precizează domnul Ștefan Timofte.
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. 16581 din 19.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 16581 din 19.11.2021, 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. 163 din
25.11.2021 cu privire la aprobarea:”modificării în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013
privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu imobil clădire având destinația de
Cabinet medical având suprafața construită desfășurată de 84 m.p., situat în sat Vlădiceni,
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comuna Tomești, județul Iași, Nr. Cadastral 64859 – C1, pe teren în suprafață de 1500 m.p.,
situat în sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, Nr. Cadastral 64859, Carte Funciară 64859
U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași”.
Subpct.3.6.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16583 din 19.11.2021, cu privire la
aprobarea „demarării formalităților în vederea încheierii unui contract de comodat (folosință
gratuită), pe durată determinată, între Comuna Tomești, Județul Iași și C.M.I. Dr. Raicea Adriana,
privind utilizarea clădirii Dispensar medical din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, având
suprafața construită desfășurată de 84 m.p., situat în sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași,
Nr. Cadastral 64859 – C1, înscris în Cartea Funciară 64859 U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași,
pentru funcționare cabinet medicină de familie”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte.
Proiectul de hotărâre nr. 16583 din 19.11.2021 cuprinde și următoarele documente:referatul
compartimentului de specialitate cu nr. 16582 din 19.11.2021 al domnului Cotea Flavius-Gabriel,
inspector cu atribuții de urbanism și amenajarea teritoriului, în cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Tomești, întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. b) și alin. (10) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la aprobarea demarării formalităților, în
vederea încheierii unui contract de comodat (folosință gratuită), pe durată determinată, între U.A.T.
Comuna Tomești, Județul Iași și C.M.I. Dr. Raicea Adriana, privind utilizarea clădirii Dispensar
medical, având o suprafață construită desfășurată de Sc = 84,00 mp, și a terenului aferent acesteia, în
suprafață de 1500,00 mp, având număr cadastral 64859, înscris în Cartea Funciară 64859 UAT Comuna
Tomești, pentru funcționare cabinet medicină de familie din Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul
Iași, referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr. 16584 din 19.11.2021, pentru
proiectul de hotărâre menționat mai sus, precum și avizele favorabile cu nr. 16872 din 25.11.2021, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus
menționat.
Domnul primar Ștefan Timofte, informează că proiectul de hotărâre privește măsurile care trebuie
întreprinse în vederea punerii la dispoziție a dispensarului medical din satul Vlădiceni, doamnei doctor
care își va desfășura activitatea în cabinetul medical ce va funcționa în acest imobil. Domnul primar
adaugă faptul că aici se vor realiza consultațiile medicale pentru locuitorii satului Vlădiceni, nemaifiind
astfel nevoie de deplasarea acestora până în satul Tomești în scopul accesării serviciilor medicale.
În acest sens, se va încheia un contract de dare în folosință gratuită pentru dispensarul din satul
Vlădiceni, pe durată determinată, astfel cum s-a procedat și cu dispensarul din satul Chicerea,
menționează domnul primar. Domnul Ștefan Timofte, aduce la cunoștință faptul că, în situația
schimbării medicului care va presta serviciile medicale în cadrul acestui imobil, se va proceda la
adoptarea unei alte hotărâri de consiliu local pentru darea în folosință gratuită a dispensarului.
Domnul consilier Palimariciuc Radu, solicită informații referitoare la programul de funcționare
al dispensarului din satul Vlădiceni. Domnul primar informează că doamna doctor care își va desfășura
activitatea în acest dispensar, are cabinet medical și în satul Tomești, astfel că dumneai va stabili zilele
în care va fi prezentă în Vlădiceni sau Tomești, tocmai pentru a veni în sprijinul locuitorilor satului
Vlădiceni. Pe cale de consecință, aceștia nu se vor mai deplasa până în satul Tomești pentru a avea
acces servicii medicale.
În completare, domnul Ștefan Timofte, precizează că dispensarul din satul Vlădiceni este dotat
cu absolut toate cele necesare prestării serviciilor medicale. Adaugă, de asemenea, faptul că se are în
vedere construirea unui dispensar și în satul Goruni în decursul anului următor.
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. 16583 din 19.11.2021.
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Proiectul de hotărâre nr. 16583 din 19.11.2021, 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. 164 din
25.11.2021 cu privire la aprobarea:“demarării formalităților în vederea încheierii unui contract de
comodat (folosință gratuită), pe durată determinată, între Comuna Tomești, Județul Iași și
C.M.I. Dr. Raicea Adriana, privind utilizarea clădirii Dispensar medical din Sat Vlădiceni,
Comuna Tomești, Județul Iași, având suprafața construită desfășurată de 84 m.p., situat în sat
Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, Nr. Cadastral 64859 – C1, înscris în Cartea Funciară
64859 U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, pentru funcționare cabinet medicină de familie”.
Subpct.3.7.Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16586 din 19.11.2021, 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
patru terenuri: un teren în suprafață de 82 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat
Chicerea, comuna Tomești, jud. Iași, Tarlaua 34, Parcela P. 1787/2, un teren în suprafață de 152
m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, Tarlaua 20,
Parcela V. 999/8, un teren în suprafață de 320 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat
Vlădiceni, comuna Tomești, jud. Iași, Tarlaua 189, Parcelele F. 1172/3 și F. 1162/3, și un teren în
suprafață de 1665 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, jud.
Iași, Tarlaua 53, Fâneață în Parcelele 2847/6(cuprinde și p. 2848), 2836/6(cuprinde și p.2850, p.
2851)”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
Proiectul de hotărâre nr. 16586 din 19.11.2021 cuprinde și următoarele documente: referatele
compartimentului de specialitate înregistrate sub nr. 16585 din 19.11.2021, ale 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 patru terenuri: un teren în suprafață de 82 m.p., situat în intravilan
extins conform PUG sat Chicerea, comuna Tomești, jud. Iași, Tarlaua 34, Parcela P. 1787/2, un teren în
suprafață de 152 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași,
Tarlaua 20, Parcela V. 999/8, un teren în suprafață de 320 m.p., situat în intravilan extins conform PUG
sat Vlădiceni, comuna Tomești, jud. Iași, Tarlaua 189, Parcelele F. 1172/3 și F. 1162/3, și un teren în
suprafață de 1665 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași,
Tarlaua 53, Fâneață în Parcelele 2847/6(cuprinde și p. 2848), 2836/6(cuprinde și p.2850, p. 2851)”,
precum și avizele favorabile cu nr. 16873 din 25.11.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomeşti pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul consilier local Craus Ionel, menționează că s-a obținut aprobarea comisiei de urbanism.
Domnul primar precizează că, în urma realizării rapoartelor de evaluare din care să rezulte valoarea
bunurilor cu care se completează domeniul privat al comunei, se va putea proceda la îndeplinirea
procedurilor pentru scoaterea lor la vânzare.
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. 16586 din 19.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 16586 din 19.11.2021, 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. 165 din
25.11.2021 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 patru terenuri: un teren în suprafață de 82 m.p., situat în intravilan
extins conform PUG sat Chicerea, comuna Tomești, jud. Iași, Tarlaua 34, Parcela P. 1787/2, un
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teren în suprafață de 152 m.p., situat în intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna
Tomești, jud. Iași, Tarlaua 20, Parcela V. 999/8, un teren în suprafață de 320 m.p., situat în
intravilan extins conform PUG sat Vlădiceni, comuna Tomești, jud. Iași, Tarlaua 189, Parcelele
F. 1172/3 și F. 1162/3, și un teren în suprafață de 1665 m.p., situat în intravilan extins conform
PUG sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, Tarlaua 53, Fâneață în Parcelele 2847/6(cuprinde și
p. 2848), 2836/6(cuprinde și p.2850, p. 2851)”.
Subpct.3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16588 din 19.11.2021, cu privire la
aprobarea:”modificării organigramei, în sensul transformării postului vacant de funcție publică de
conducere de șef Serviciu juridic stare civilă, asistență socială, alocații, indemnizații, Monitorul
Oficial Local (ID POST
, într-un post contractual de execuție de îngrijitor (G), din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași; reorganizării autorității
publice locale și ransformării postului vacant de funcție publică de execuție, din consilier juridic cl.
I, gr. Superior (ID POST
, în consilier juridic cl. I, gr. principal”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16588 din 19.11.2021, cuprinde și următoarele
documente: nota de fundamentare cu nr. 16587 din 19.11.2021 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 conducere de șef Serviciu
juridic stare civilă, asistență socială, alocații, indemnizații, Monitorul Oficial Local (ID POST
),
într-un post contractual de execuție de îngrijitor (G), din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Tomești, județul Iași, reorganizării autorității publice locale și transformării postului vacant de
funcție publică de execuție, din consilier juridic cl. I, gr. Superior (ID POST
), în consilier
juridic cl. I, gr. principal, referatul cu nr. 16589 din 19.11.2021 al compartimentului de specialitate
(secretar UAT) pentru proiectul de hotărâre menționat mai sus, precum și avizele favorabile înregistrate
sub numărul 16874 din 25.11.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Domnul primar precizează că postul actual de șef serviciu juridic, stare civilă, asistență socială,
alocații, indemnizații, Monitorul Oficial Local nu este ocupat și nici nu își mai dovedește necesitatea.
Drept urmare, se dorește transformarea acestuia într-un post contractual de execuție. În completare,
domnul Ștefan Timofte, aduce la cunoștință prevederile legale, care obligă autorităţile şi instituţiile
publice care au cel puţin 50 de angajaţi, să angajeze persoane cu handicap într-un procent de cel puţin
4% din numărul total de angajaţi. Astfel, ar fi preferabil a se angaja 2 persoane cu handicap, în caz
contrar, va fi necesară achitarea de către U.A.T. Comuna Tomești a unor sume de bani.
Domnul prmar Ștefan Timofte, informează despre existența postului de consilier juridic – grad
superior, existent în organigramă, care a rămas vacant o perioadă îndelungată de timp, nefiind ocupat în
urma organizării concursurilor. Întrucât pentru ocuparea postului este necesară o experiență
profesională de minim 7 ani, se găsește foarte greu o persoană care să îndeplinească aceste criterii. Din
aceste considerente, se dorește transformarea postului de consilier juridic – clasa I, grad superior, în
postul de consilier juridic – clasa I, grad principal, post despre care se are în vedere inclusiv ocuparea sa
prin toate modalitățile prevăzute de lege, inclusiv transfer, precizează domnul primar. La momentul
actual, este încheiat un contract de asistență juridică, interesele U.A.T. Tomești fiind reprezentate în
instață de un avocat. Cu toate acestea, este necesară existența unui jurist, salariat al primăriei, care să se
ocupe nu doar de reprezentarea în instanță a instituției, ci și de alte probleme administrative interne,
adaugă domnul Ștefan Timofte.
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. 16588 din 19.11.2021.
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Proiectul de hotărâre nr. 16588 din 19.11.2021, 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. 166 din
25.11.2021 cu privire la aprobarea:”modificării organigramei, în sensul transformării postului
vacant de funcție publică de conducere de șef Serviciu juridic stare civilă, asistență socială,
alocații, indemnizații, Monitorul Oficial Local (ID POST
), într-un post contractual de
execuție de îngrijitor (G), din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești,
județul Iași; reorganizării autorității publice locale și transformării postului vacant de funcție
publică de execuție, din consilier juridic cl. I, gr. Superior (ID POST
), în consilier juridic
cl. I, gr. principal”.
Subpct.3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16591 din 19.11.2021, cu privire la
aprobarea:”alocării din bugetul comunei a sumei de 30.000 lei, necesară cheltuielilor pentru
organizarea Sărbătorilor de iarnă (2021-2022), în Comuna Tomeşti, Județul Iași”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
Proiectul de hotărâre nr. 16591 din 19.11.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul
motivat cu nr. 16590 din 19.11.2021 al Viceprimarului Comunei Tomești, domnul Bîrleanu Pavel, prin
care solicită alocarea din bugetul comunei a sumei de 30.000 lei, necesară cheltuielilor pentru
organizarea Sărbătorilor de iarnă (2021-2022), în Comuna Tomeşti, Jud. Iași, referatul
compartimentului de specialitate cu nr. 16592 din 19.11.2021 al domnului Ciotină Ioan-Marius, șef
birou financiar-contabilitate în cadrul Primăriei Tomești, pentru proiectul de hotărâre și alocarea sumei
de mai sus, precum și avizele favorabile cu nr. 16875 din 25.11.2021, ale Comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul primar face precizarea că s-a mai procedat la alocarea unor sume de bani pentru alte
persoane aflate în dificultate sau pentru salariații primăriei, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În anii
anteriori au fost alocați mai mulți bani, însă în anul prezent au fost cheltuieli mai costisitoare, adaugă
domnul Ștefan Timofe.
În final, domnul primar menționează despre o posibilă rectificare financiară ce va avea loc în
luna ianuarie a anului viitor.
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. 16591 din 19.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 16591 din 19.11.2021, 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. 167 din
25.11.2021 cu privire la aprobarea:”alocării din bugetul comunei a sumei de 30.000 lei, necesară
cheltuielilor pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă (2021-2022), în Comuna Tomeşti, Județul
Iași”.
Subpct.3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16594 din 19.11.2021, cu privire la
aprobarea:”criteriilor, procedurilor pentru numirea și eliberarea de funcție, respectiv a atribuțiilor
specifice funcției contractuale de conducere de administrator public de la nivelul U.A.T. Tomești,
aprobarea modelului cadru de contract de management și a coeficientului de ierarhizare a funcției”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
Proiectul de hotărâre nr. 16594 din 19.11.2021, cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 16593 din 19.11.2021 a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, prin
care se solicită aprobarea criteriilor, procedurilor pentru numirea și eliberarea de funcție, respectiv a
atribuțiilor specifice funcției contractuale de conducere de administrator public de la nivelul U.A.T
Tomești, aprobarea modelului-cadru de contract de management și a coeficientului de ierarhizare a
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funcției, raportul de specialitate cu nr. 16595 din 19.11.2021 al secretarului general al comunei
Tomești, pentru proiectul de hotărâre menționat mai sus, precum și avizele favorabile înregistrate sub
numărul 16876 din 25.11.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Domnul secretar general Gabriel Mancaș, precizează că s-a vacantat un post, ca urmare a
încetării prin demisie a contractului administratorului public. Noua procedură de ocupare a postului de
administrator public este prevăzută de Codul administrativ, motiv pentru care se supun aprobării
modelul – cadru de contract de management, coeficientul de ierarhizare a funcției, criteriile, procedurile
pentru numirea și eliberarea din funcție, respectiv a atribuțiilor specifice funcției contractuale de
conducere de administrator public. Domnul secretar general adaugă faptul că ocuparea postului se va
realiza prin concurs, respectându-se procedura privind publicarea anunțului.
Domnul primar Ștefan Timofte, face precizarea că este firesc ca administratorul public să își
înceteze raporturile de serviciu odată cu mandatul primarului aflat în funcție, lăsând totuși liberă calea
ocupării aceleiași funcții de către fostul administrator public, pe perioada mandatului unui alt primar, cu
respectarea procedurilor privind concursul pentru ocuparea postului respectiv. În completare, domnul
Ștefan Timofte, adaugă faptul că, anterior noilor proceduri, administratorul public își continua
raporturile de serviciu chiar și după finalizarea mandatului primarului în funcție, fără a se organiza
concurs în acest sens. Domnul secretar general precizează că procedurile anterioare despre care se face
vorba intrau sub incidența Codului muncii.
La intervenția domnului consilier local Palimariciuc Radu, referitoare la tipul funcției
administratorului public – contractuală sau funcție publică, precum și la procedura privind încetarea sau
continuarea raporturilor de serviciu ale administratorului public la momentul încetării mandatului
primarului în funcție, domnul primar răspunde că administratorul public are o funcție contractuală, iar
conform vechii proceduri prevăzute de Codul muncii, administratorul public rămânea în funcție și după
finalizarea mandatului primarului. În completare, domnul Ștefan Timofte, aduce la cunoștință faptul că
administratorul public va fi angajat în baza unui contract de management, conform prevederilor Codului
administrativ.
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. 16594 din 19.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 16594 din 19.11.2021, 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. 168 din
25.11.2021 cu privire la aprobarea:”criteriilor, procedurilor pentru numirea și eliberarea de
funcție, respectiv a atribuțiilor specifice funcției contractuale de conducere de administrator
public de la nivelul U.A.T. Tomești, aprobarea modelului cadru de contract de management și a
coeficientului de ierarhizare a funcției”.
Subpct.3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16597 din 19.11.2021, 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 nr. 16597 din 19.11.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul de
specialitate înregistrat sub numărul 16596 din 19.11.2021, 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 16877 din 25.11.2021, 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),
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(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, menționează că au fost luate credite bugetare din altă parte,
pentru a putea face plăți pentru: terenul pentru biserică, salubritate, indemnizațiile de hrană, furnituri,
terenul care trebuie cumpărat pentru înființarea cimitirului, amenajarea acestui teren, unele accese la
proprietări, realizate în urma lucrărilor la obiectivul „Trotuar III”, salariile pentru persoane cu handicap.
Domnul Ștefan Timofte, aduce la cunoștință faptul s-au luat 100.000 lei de la cultură, destinați
realizării unei statui care îl înfățișează pe Alexandru Ioan-Cuza, ce va fi amplasată în Parcul „Unirii”,
din satul Tomești. Lucrarea va fi amânată pentru anul următor, precizează domnul primar.
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. 16597 din 19.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 16597 din 19.11.2021, 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. 169 din
25.11.2021 cu privire la aprobarea:”rectificării bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul
2021”.
Subpct.3.12. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16599 din 19.11.2021, 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 50 ml, 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 «Extindere rețele electrice, în Sat
Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Zona Hale de Producție», aparținând S.C.
,
I
, A
I
G
, conform documentației
, S.C.
și P
anexate”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
Proiectul de hotărâre nr. 16599 din 19.11.2021, cuprinde și următoarele documente: cererea
formulată de S.C. Energo-Design S.R.L., înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 16524 din 18.11.2021,
prin care solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Tomești pentru aprobarea realizării lucrării
pe domeniul public – „Extindere rețele electrice, în sat Tomești, com. Tomești, jud. Iași – Zona Hale
de Producție: I
-A
A
, P
I
G
”,
referatul compartimentului de specialitate cu nr. 16598 din 19.11.2021 al domnului Cotea FlaviusGabriel, inspector cu atribuții de urbanism și amenajarea teritoriului, în cadrul aparatului de specialitate
al primarului Comunei Tomești, întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. b) și alin. (10) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 50 ml, 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 «Extindere rețele electrice, în Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Zona Hale de
Producție», aparținând S.C.
., I
,A
, S.C. 3 –
. și P
,
conform documentației anexate”, precum și avizele favorabile cu nr. 16878 din 25.11.2021, ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul consilier local Craus Ionel, menționează că există avizul comisiei de urbanism. În
completare, acesta aduce la cunoștință faptul că societățile menționate se află în zona halelor
COMTOM, pe străzile cele noi, respectiv pe Str. Antreprenorilor.
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. 16599 din 19.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 16599 din 19.11.2021, 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. 170 din
25.11.2021 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 50 ml, 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
«Extindere rețele electrice, în Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Zona Hale de
Producție», aparținând S.C.
., I
, A
, S.C.
. și
P
I
G
, conform documentației anexate”.
Subpct.3.13. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16601 din 19.11.2021, cu privire la
aprobarea:” modificării în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
comunei Tomești, județul Iași, cu un drum de exploatare și de utilitate publică, în suprafață de 200
m.p. și lungime de 65 m.l., Tarlaua 17, Parcela DR 580/2, situat în intravilan sat Tomești, comuna
Tomești, județul Iași, ce face legătura între Str. Narciselor –Nr. cad.66341 și Str. Văzduh - Nr. cad.
62333”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte.
Proiectul de hotărâre nr. 16601 din 19.11.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul
compartimentului de specialitate cu nr. 16600 din 19.11.2021 al doamnei Marin Carmela, inspector cu
atribuții de cadastru și fond funciar în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tomești,
cu privire la aprobarea”modificării în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind
domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu un drum de exploatare și de utilitate publică, în
suprafață de 200 m.p. și lungime de 65 m.l., Tarlaua 17, Parcela DR 580/2, situat în intravilan sat
Tomești, comuna Tomești, județul Iași, ce face legătura între Str. Narciselor –Nr. cad.66341 și Str.
Văzduh - Nr. cad. 62333”, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 16879 din 25.11.2021
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 o cărare, o uliță. Completarea
domeniului public cu acest bun se face în vederea amplasării unei stații de pompare a apei uzate,
avându-se în vedere extinderea rețelei de canalizare în zona Văzduh, adaugă domnul Ștefan Timofte.
Domnul consilier local Craus Ionel, aduce în discuție problemele reclamate de oameni, cauzate
de ploi pe străzile unde s-a realizat lucrări de canalizare – str. Narciselor. Domnul primar intervine,
precizând că momentan, nu mai sunt resurse financiare pentru pietruire.
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. 16601 din 19.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 16601 din 19.11.2021, 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. 171 din
25.11.2021 cu privire la aprobarea:”modificării în sensul completării H.C.L. Tomești nr. 75/2013
privind domeniul public al comunei Tomești, județul Iași, cu un drum de exploatare și de utilitate
publică, în suprafață de 200 m.p. și lungime de 65 m.l., Tarlaua 17, Parcela DR 580/2, situat în
intravilan sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, ce face legătura între Str. Narciselor –Nr.
cad.66341 și Str. Văzduh - Nr. cad. 62333”.
Subpct.3.14. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16604 din 19.11.2021, cu privire
la:”acceptarea ofertei de donaţie având ca obiect următoarele suprafețe aferente bunei desfășurări a
lucrării de investiții «Extindere rețea apă potabilă, str. Cireșului, sat Chicerea, com. Tomești, jud.
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Iași»: 141,40 mp; 118,8 mp; 167,5 mp; 137,90 mp; 136,60 mp; 131,28 mp; 146,70 mp; 142,82 mp –
reprezentând cote indivize din terenul în suprafață totală de 1123 mp – cale de acces, parcela 1L,
tarla 37, categoria de folosință – lidavă, identificat cu nr. cadastral 60050, înscris în cartea funciară
nr. 60050, situat în intravilan extins cf PUG sat Chicerea, com. Tomești, jud. Iași, precum și
includerea acestor suprafețe de teren în Anexa la HCL Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public
al Comunei Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte.
Proiectul de hotărâre nr. 16604 din 19.11.2021, cuprinde și următoarele documente: oferta de
donație având ca obiect următoarele suprafețe: 141,40 mp; 118,8 mp; 167,5 mp; 137,90 mp; 136,60 mp;
131,28 mp; 146,70 mp; 142,82 mp – reprezentând cote indivize din terenul în suprafață totală de 1123
mp – cale de acces, parcela 1L, tarla 37, categoria de folosință – lidavă, identificat cu nr. cadastral
60050, înscris în cartea funciară nr. 60050, situat în intravilan extins cf PUG sat Chicerea, com.
Tomești, jud. Iași, precum și includerea acestor suprafețe în Anexa la HCL Tomești nr. 75/2013 privind
domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, Nota de fundamentare cu 16602 din 19.11.2021, a
primarului Comunei Tomești, Județul Iași, domnul Timofte Ștefan, cu privire la acceptarea ofertei de
donaţie având ca obiect următoarele suprafețe, aferente bunei desfășurări a lucrării de investiții
„Extindere rețea apă potabilă, str. Cireșului, sat Chicerea, com. Tomești, jud. Iași”: 141,40 mp; 118,8
mp; 167,5 mp; 137,90 mp; 136,60 mp; 131,28 mp; 146,70 mp; 142,82 mp – reprezentând cote indivize
din terenul în suprafață totală de 1123 mp – cale de acces, parcela 1L, tarla 37, categoria de folosință –
lidavă, identificat cu nr. cadastral 60050, înscris în cartea funciară nr. 60050, situat în intravilan extins
cf PUG sat Chicerea, com. Tomești, jud. Iași, precum și includerea acestor suprafețe de teren în Anexa
la HCL Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași, referatul
compartimentului de specialitate cu nr. 16603 din 19.11.2021, al doamnei Marin Carmela, inspector cu
atribuții de cadastru și fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Tomești, cu privire la acceptarea ofertei de donaţie având ca obiect următoarele suprafețe, aferente
bunei desfășurări a lucrării de investiții „Extindere rețea apă potabilă, str. Cireșului, sat Chicerea, com.
Tomești, jud. Iași”: 141,40 mp; 118,8 mp; 167,5 mp; 137,90 mp; 136,60 mp; 131,28 mp; 146,70 mp;
142,82 mp – reprezentând cote indivize din terenul în suprafață totală de 1123 mp – cale de acces,
parcela 1L, tarla 37, categoria de folosință – lidavă, identificat cu nr. cadastral 60050, înscris în cartea
funciară nr. 60050, situat în intravilan extins cf PUG sat Chicerea, com. Tomești, jud. Iași, precum și
includerea acestor suprafețe de teren în Anexa la HCL Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al
Comunei Tomești, Județul Iași, precum și avizele favorabile înregistrate sub numărul 16880 din
25.11.2021 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 Ștefan Timofte, face mențiunea că proiectul de hotărâre vizează o procedură
care a fost începută acum un an. Donatorii s-au racordat deja la canalizare, urmând ca ulterior
beneficiarii să procedeze la încheierea contractelor cu APAVITAL și DELGAZ GRID, adaugă domnul
Ștefan Timofte.
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. 16604 din 19.11.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 16604 din 19.11.2021, 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. 172 din
25.11.2021 cu privire la:”acceptarea ofertei de donaţie având ca obiect următoarele suprafețe
aferente bunei desfășurări a lucrării de investiții «Extindere rețea apă potabilă, str. Cireșului, sat
Chicerea, com. Tomești, jud. Iași»: 141,40 mp; 118,8 mp; 167,5 mp; 137,90 mp; 136,60 mp;
131,28 mp; 146,70 mp; 142,82 mp – reprezentând cote indivize din terenul în suprafață totală de
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1123 mp – cale de acces, parcela 1L, tarla 37, categoria de folosință – lidavă, identificat cu nr.
cadastral 60050, înscris în cartea funciară nr. 60050, situat în intravilan extins cf PUG sat
Chicerea, com. Tomești, jud. Iași, precum și includerea acestor suprafețe de teren în Anexa la
HCL Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei 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.
La punctul Diverse solicită cuvântul domnul consilier local, Palimariciuc Radu și domnul primar
Ștefan Timofte.
Domnul primar Ștefan Timofte, aduce la cunoștința consilierilor locali posibilitatea organizării
unei ședințe extraordinare privitoare la rectificare bugetare, dacă vom primi bani de la Guvern. De
asemenea, domnul primar informează consilierii de faptul că ședința ordinară din luna decembrie va
avea loc pe data de 16, la sediul primăriei comunei Tomești.
Domnul consilier local Palimariciuc Radu, supune discuției problema becurilor arse de pe raza
comunei, zona cartierului „Ștefan cel Mare și Sfânt”. Domnul primar intervine, precizând că au fost
avute în vedere aceste chestiuni, existând o echipă desemnată de primărie, care în fiecare zi merge și
verifică situația din teren. Totodată, domnul Ștefan Timofte, pune în valoare nivelul de dezvoltare la
care se prezintă cartierul „Ștefan cel Mare și Sfânt” la ora actuală, exemplificând în acest sens
următoarele beneficii de care se bucură locuitorii acestuia: locuri de parcare puse la dispoziție fără
contracost, locuri moderne de depozitare a gunoiului, o multitudine de magazine alimentare, curățenia
care se regăsește în cartier. Cu toate acestea, domnul primar remarcă faptul că sunt zone unde se fac
lucrări de canalizare, în care nu se pot face lucrări de pietruire.
În final, domnul Palimariciuc Radu, informează despre problemele cauzate de unele persoane
care iau pavele și nisip de pe domeniul comunei, aflându-se în posesia unor poze care surprind aceste
fapte. Domnul primar îi răspunde că dorește să cunoască aceste locuri din comună, de unde sunt
persoane care iau pavelele și nisipul de pe domeniul public.
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. 16930 DIN 25.11.2021

Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 25 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 04.11.2021, aprobat
în ședința ordinară a C.L. Tomești din data de 25.11.2021 (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.
15875 din 04.11.2021 şi conţine un număr de 8(opt) pagini.
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