U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 17911 din 16.12.2021.

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 16.12.2021 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi.
Consiliul local al Comunei Tomeşti este format din 17 membri în funcţie, din 17 membri
posibili, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1), nr. crt. 5 din O.U.G. NR. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul local este legal constituit, astfel cum rezultă din Ordinul Prefectului Județului Iași nr.
337/26.10.2020, privind îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Tomești;
Secretarul comunei constată că s-a îndeplinit corect procedura de convocare la lucrările şedinţei
ordinare din data de mai sus, prin aducerea la cunoştinţa consilierilor locali, în scris și prin mijloace
electronice, despre data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei, conform art. 134 alin. (2) și alin. (3) lit. (a)
din O.U.G. nr. 57/2019, în baza convocării cu nr. 17626 din 10.12.2021, invitației cu nr. 17627 din
10.12.2021 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 453 din 10.12.2021.
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. 17628 din 10.12.2021 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 17629 din 10.12.2021, precum și a proiectului ordinii de zi, în
conformitate cu art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019.
Lucrările şedinţei se vor ţine la sediul Primăriei din Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași,
în Sala mare de ședințe,cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1242 din 08 decembrie
2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.
Secretarul general al Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi
constată că la şedinţa ordinară a Consiliului Local, din data mai sus menţionată, participă 17 consilieri
în funcţie, din totalul de 17 după cum urmează:
Numele şi prenumele
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Canură Alina-Mihaela
Chelban Gheorghiță Raimond
Craus Ionel
Herghelegiu Marius-Petronel
Iacob Liviu-Maricel
Miron Mihaela
Nane Dumitru
Palimariciuc Radu
Patrașcu Radu
Roman Vasile
Rus Cristian Mihail
Silvaș Vasile
Tarcan Mariana
Timofte Petru
Tololoi Alexandru
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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 16.12.2021, 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 16.12.2021.
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. 17589 din 10.12.2021, cu privire la”alegerea unui
preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul I - 2022”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17591 din 10.12.2021, cu privire la aprobarea ”graficului
ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul I - 2022”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14579 din 13.10.2021, cu privire la aprobarea“impozitelor
şi taxelor locale în Comuna Tomești, Județul Iași, pentru anul 2022”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17593 din 10.12.2021, cu privire la aprobarea :“Planului
de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul 2022 (lucrări,
servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17596 din 10.12.2021, cu privire la aprobarea:„vânzării
prin licitație publică a terenului în suprafață de 214 mp, situat în Tarlaua 23, Parcela A. 555/2,
intravilan sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare
pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17599 din 10.12.2021, cu privire la aprobarea:„vânzării
prin licitație publică a terenului în suprafață de 152 mp, situat în Tarlaua 20, Parcela V. 999/8,
intravilan extins conf. PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea
raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17602 din 10.12.2021, cu privire la aprobarea:”vânzării
prin licitație publică a terenului în suprafață de 82 mp, situat în Tarlaua 34, Parcela P. 1787/2,
intravilan extins conf. PUG sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea
raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17605 din 10.12.2021, cu privire la aprobarea:” vânzării
prin licitație publică a terenului în suprafață de 320 mp, situat în Tarlaua 189, Parcelele F.1172/3 și
F. 1162/3, intravilan extins conf. PUG sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, precum și
aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17608 din 10.12.2021, cu privire la aprobarea:”vânzării
prin licitație publică a terenului în suprafață de 1665 mp, situat în Tarlaua 53, Fâneață în Parcelele
2847/6 (cuprinde și p. 2848), 2836/6 (cuprinde și p.2850, p. 2851), intravilan extins conform PUG sat
Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea
terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
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3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17610 din 10.12.2021, cu privire la aprobarea:”rectificării
bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12067 din 27.08.2021, cu privire la:”atribuirea de
denumiri unor străzi de pe teritoriul administrativ al comunei Tomești, judeţul Iaşi”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.12. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12068 din 10.12.2021, cu privire la:”schimbarea
denumirii din „Strada Țiganului”, în „Strada Gorunului”, situată în sat Goruni, com. Tomești, jud.
Iași, având la nord str. Codrului, la sud, extravilan sat Tomești, la est, intravilan sat Goruni, la vest,
intravilan sat Goruni”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
3.13. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17612 din 10.12.2021, cu privire la aprobarea:”măsurilor
necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării
neconforme cu ierarhia deșeurilor pe raza comunei Tomești, județul Iași”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.14. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17617 din 10.12.2021, 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 180 ml, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, ocupat de Linie
Electrică Subterană de Medie Tensiune (LES 20 Kv), în lungime de 180 ml, pe durata existenței
acesteia, în cadrul lucrării «Alimentare cu energie electrică punct de lucru – service, amplasat în sat
Tomești, str. Primăverii (fostă Bahlui), com. Tomești, jud. Iași », conform documentației anexate”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.15. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17619 din 10.12.2021, cu privire la aprobarea” „realizării
lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: «EXTINDERE CONDUCTĂ
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI DOUĂ BRANȘAMENTE PRM, ÎN
TOMEȘTI, STR. PRIMĂVERII (FOSTĂ BAHLUI), COM. TOMEȘTI, JUD. IAȘI», pe
cheltuiala beneficiarului T
Ș Ș
”, inițiator proiect de hotărâre Viceprimarul Comunei
Tomești, domnul Pavel Bîrleanu;
3.16. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17615 din 10.12.2021, cu privire la aprobarea” „realizării
lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: «EXTINDERE CONDUCTĂ DE
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI BRANȘAMENTE PRM, ÎN SAT
ȘI
», pe
TOMEȘTI, STR. VALEA LUPULUI, COM. TOME TI, JUD. IAȘI, NR. CAD.
cheltuiala beneficiarilor M
L
,E
I
”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.17. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17311 din 07.12.2021, cu privire la aprobarea: ”
”modificării, în sensul rectificării pozițiilor 3, 4, 47 și 50 din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013
privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
3.18. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17624 din 10.12.2021, cu privire la aprobarea:”salariilor
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual angajat în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași și din instituțiile și serviciile publice de
interes local, pe compartimente funcționale, conform prevederilor legale în vigoare”, inițiator proiect
de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
4. Prezentarea Raportului, înregistrat sub nr. 17620 din 10.12.2021, privind activitatea
Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară de la nivelul Comunei Tomești, Județul
Iași, pe anul 2021. Materialul va fi prezentat de personalul angajat pe Compartimentul de asistență
socială Tomești.
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5. Diverse. Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. – răspund primar,
viceprimar, consilieri, secretar general, personal din aparatul de specialitate al primarului.
Toate proiectele de hotărâri împreună cu materialele aferente acestora au fost comunicate pe email consilierilor, în timp util, spre a fi studiate, analizate și ulterior supunerii aprobării.
Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din
16.12.2021.
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. 17589 din 10.12.2021, cu privire
la”alegerea unui preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe
trimestrul I - 2022”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17589 din 10.12.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul de specialitate cu nr. 17588 din 10.12.2021 al secretarului comunei Tomesti,
Mancaș Gabriel, prin care se solicită Consiliului Local al comunei Tomesti aprobarea : “alegerii unui
preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Tomesti, județul Iași, pe trimestrul I - 2022”,
raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. (b) și alin. 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizele favorabile cu nr.
17835 din 16.12.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești pentru
proiectul de hotărâre de mai sus.
Prin proiectul de hotărâre a fost propus președinte de ședință domnul consilier local, Timofte
Petru. Nu au fost alte propuneri.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 17589 din 10.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 17589 din 10.12.2021, 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. 174 din
16.12.2021 cu privire la ”alegerea unui preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei
Tomești, județul Iași, pe trimestrul I – 2022”
Subpct.3.2. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17591 din 10.12.2021, cu privire la
aprobarea ”graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe trimestrul I - 2022”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 17591 din 10.12.2021 cuprinde și următoarele documente: referatul de
specialitate cu nr. 17590 din 10.12.2021, întocmit de secretarul general al Comunei Tomeşti, prin care solicită
Consiliului Local Tomești aprobarea “graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe
trimestrul I - 2022”, precum și avizele favorabile cu nr. 17836 din 16.12.2021, ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomeşti.
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Prin proiectul de hotărâre, ședințele ordinare C.L. Tomești vor avea loc în fiecare ultimă zi de joi din
lunile ianuarie, februarie și martie 2022.

Alte propuneri nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 17591 din 10.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 17591 din 10.12.2021, 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. 175 din
16.12.2021 cu privire la aprobarea ”graficului ședințelor ordinare ale Consiliului Local Tomești pe
trimestrul I – 2022”.
Subpct.3.3. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14579 din 13.10.2021, cu privire la
aprobarea“impozitelor şi taxelor locale în Comuna Tomești, Județul Iași, pentru anul 2022”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14579 din 13.10.2021 cuprinde și următoarele
documente: Raportul de specialitate nr. 14290 din 07.10.2021, întocmit de către domnul ec.
Cristina Sorin, șef birou impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Tomești, cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate pentru
anul 2021, în Comuna Tomești, Județul Iași, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit.
(b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Expunerea de motive cu nr. 14513
din 12.10.2021 întocmită în acest sens de Primarul Comunei Tomești, domnul prof. Ștefan Timofte,
pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale, aferente anului 2021, în Comuna Tomești, Județul Iași,
Anunţul înregistrat sub nr. 14580 din 13.10.2021 la sediul autorităţii locale, prin care s-a făcut publică
intenţia ca în data de 16.12.2021 să se adopte un act administrativ cu caracter normativ, anunţ făcut în
temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, precum și avizele favorabile cu nr. 17837 din 16.12.2021, ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomeşti.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul nr. 14580 din 13.10.2021, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată. Nu au fost depuse în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ de mai sus.
Domnul primar Ștefan Timofte face precizarea că taxele vor rămâne aceleași, fiind doar indexate
cu rata inflației aferentă. Domnul consilier local Craus Ionel amintește despre hotărârea Consiliului
Local Tomești adoptată în luna aprilie, privind aprobarea indexării cu rata inflației de 2,6% a
impozitelor şi taxelor locale de la nivelul comunei Tomești, județul Iași, începând cu anul fiscal 2022.
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. 14579 din 13.10.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 14579 din 13.10.2021, 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. 176 din
16.12.2021 cu privire la aprobarea“impozitelor şi taxelor locale în Comuna Tomești, Județul Iași,
pentru anul 2022”,
Subpct.3.4. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17593 din 10.12.2021, cu privire la
aprobarea :“Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități pe anul
2022 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr.
416/2001”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17593 din 10.12.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul de specialitate înregistrat sub numărul 17592 din 10.12.2021 al inspectorului cu
atribuții de gestionare dosare alocații, indemnizații și subvenții, doamna Tăbăranu Marinela-Daniela,
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din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomești, prin care solicită Consiliului Local
al Comunei Tomești aprobarea:“Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea
unor activități pe anul 2022 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul
beneficiar al Legii nr. 416/2001”, 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 17838 din 16.12.2020 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești
pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1),
(10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Domnul primar menționează că s-au comunicat toate materialele aferente acestui proiect de
hotărâre. De asemenea, domnul viceprimar Bîrleanu Pavel aduce la cunoștința consilierilor locali faptul
că la momentul actual există doar 4 oameni care constituie personal beneficiar al Legii 416/2021, doi
dintre aceștia lucrând câte 16 ore, iar ceilalți doi, câte 8 ore.
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. 17593 din 10.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 17593 din 10.12.2021, 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. 177 din
16.12.2021 cu privire la aprobarea:“Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru
realizarea unor activități pe anul 2022 (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către
personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001”.
Subpct.3.5. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17596 din 10.12.2021, cu privire la
aprobarea:„vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 214 mp, situat în Tarlaua 23,
Parcela A. 555/2, intravilan sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea
raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul
Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17596 din 10.12.2021, cuprinde și următoarele
documente: nota de fundamentare cu nr. 17594 din 10.12.2021, a Primarului Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte, prin care se solicită Consiliului Local Tomești aprobarea vânzării prin licitație publică a
terenului în suprafață de 214 mp, situat în Tarlaua 23, Parcela A. 555/2, intravilan sat Goruni, comuna
Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus,
referatul compartimentului de specialitate cu nr. 17595 din 10.12.2021, al doamnei Marin Carmela,
inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar în cadrul Primăriei Tomești, pentru proiectul de
hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 214 mp, situat în
Tarlaua 23, Parcela A. 555/2, intravilan sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea
raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, raport întocmit în temeiul prevederilor art.
136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și aprobarea
raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan
Costel-Dănuț, raportul de evaluare întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea
valorii de piață a terenului în suprafață totală de 214 mp, situat în Tarlaua 23, Parcela A. 555/2,
intravilan sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași, preț transformat în lei la cursul B.N.R., precum și
avizele favorabile cu nr. 17839 din 16.12.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Domnul primar solicită cuvântul domnului consilier local Craus Ionel, care confirmă faptul că
toate proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii și liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor precum şi de urbanism şi amenajarea teritoriului.
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Domnul primar a prezentat în final consilierilor necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului
de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 17596 din 10.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 17596 din 10.12.2021, 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. 178 din
16.12.2021 cu privire la aprobarea:”vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 214
mp, situat în Tarlaua 23, Parcela A. 555/2, intravilan sat Goruni, comuna Tomești, județul Iași,
precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Subpct.3.6. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17599 din 10.12.2021, cu privire la
aprobarea:„vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 152 mp, situat în Tarlaua 20,
Parcela V. 999/8, intravilan extins conf. PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, precum și
aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 17599 din 10.12.2021 cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 17597 din 10.12.2021, a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte,
prin care se solicită Consiliului Local Tomești aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în
suprafață de 152 mp, situat în Tarlaua 20, Parcela V. 999/8, intravilan extins conf. PUG sat Tomești,
comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de
mai sus, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 17598 din 10.12.2021, al doamnei Marin
Carmela, inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar în cadrul Primăriei Tomești, pentru proiectul
de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 152 mp, situat în
Tarlaua 20, Parcela V. 999/8, intravilan extins conf. PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași,
precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, raport întocmit în
temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, întocmit
de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, raportul de evaluare întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M
Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii de piață a terenului în suprafață totală de 152 mp, situat în
Tarlaua 20, Parcela V. 999/8, intravilan extins conf. PUG sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași,
preț transformat în lei la cursul B.N.R., precum și avizele favorabile cu nr. 17840 din 16.12.2021 ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus
menționat.
Domnul primar solicită cuvântul domnului consilier local Craus Ionel, care confirmă faptul că
toate proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii și liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor precum şi de urbanism şi amenajarea teritoriului.
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. 17599 din 10.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 17599 din 10.12.2021, 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. 179 din
16.12.2021 cu privire la aprobarea:“vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 152
mp, situat în Tarlaua 20, Parcela V. 999/8, intravilan extins conf. PUG sat Tomești, comuna
Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de
mai sus”.
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Subpct.3.7. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17602 din 10.12.2021, cu privire la
aprobarea:”vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 82 mp, situat în Tarlaua 34,
Parcela P. 1787/2, intravilan extins conf. PUG sat Chicerea, comuna Tomești, județul Iași, precum și
aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17602 din 10.12.2021, cu prinde și următoarele
documente: nota de fundamentare cu nr. 17600 din 10.12.2021, a Primarului Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte, prin care se solicită Consiliului Local Tomești aprobarea vânzării prin licitație publică a
terenului în suprafață de 82 mp, situat în Tarlaua 34, Parcela P. 1787/2, intravilan extins conf. PUG sat
Chicerea, comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea
terenului de mai sus, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 17601 din 10.12.2021, al doamnei
Marin Carmela, inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar în cadrul Primăriei Tomești, pentru
proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 82 mp,
situat în Tarlaua 34, Parcela P. 1787/2, intravilan extins conf. PUG sat Chicerea, comuna Tomești,
județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, raport
întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus,
întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, raportul de evaluare întocmit de Evaluator
E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii de piață a terenului în suprafață totală de 82 mp,
situat în Tarlaua 34, Parcela P. 1787/2, intravilan extins conf. PUG sat Chicerea, comuna Tomești,
județul Iași, preț transformat în lei la cursul B.N.R., precum și avizele favorabile cu nr. 17841 din
16.12.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de
hotărâre mai sus menționat.
Domnul primar solicită cuvântul domnului consilier local Craus Ionel, care confirmă faptul că
toate proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii și liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor precum şi de urbanism şi amenajarea teritoriului.
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. 17602 din 10.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 17602 din 10.12.2021, 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. 180 din
16.12.2021 cu privire la aprobarea:“vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 82
mp, situat în Tarlaua 34, Parcela P. 1787/2, intravilan extins conf. PUG sat Chicerea, comuna
Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de
mai sus”.
Subpct.3.8. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17605 din 10.12.2021, cu privire la
aprobarea:”vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 320 mp, situat în Tarlaua 189,
Parcelele F.1172/3 și F. 1162/3, intravilan extins conf. PUG sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul
Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17605 din 10.12.2021, cuprinde și următoarele
documente: nota de fundamentare cu nr. 17603 din 10.12.2021, a Primarului Comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte, prin care se solicită Consiliului Local Tomești aprobarea vânzării prin licitație publică a
terenului în suprafață de 320 mp, situat în Tarlaua 189, Parcelele F.1172/3 și F. 1162/3, intravilan extins
conf. PUG sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare
pentru vânzarea terenului de mai sus, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 17604 din
10.12.2021, al doamnei Marin Carmela, inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar în cadrul
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Primăriei Tomești, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a
terenului în suprafață de 320 mp, situat în Tarlaua 189, Parcelele F.1172/3 și F. 1162/3, intravilan extins
conf. PUG sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare
pentru vânzarea terenului de mai sus, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și
alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și aprobarea raportului de
evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț,
raportul de evaluare întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea valorii de
piață a terenului în suprafață totală de 320 mp, situat în Tarlaua 189, Parcelele F.1172/3 și F. 1162/3,
intravilan extins conf. PUG sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, preț transformat în lei la cursul
B.N.R., precum și avizele favorabile cu nr. 17842 din 16.12.2021, ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Domnul primar solicită cuvântul domnului consilier local Craus Ionel, care confirmă faptul că
toate proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii și liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor precum şi de urbanism şi amenajarea teritoriului.
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. 17605 din 10.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 17605 din 10.12.2021, 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. 181 din
16.12.2021 cu privire la aprobarea: ”vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 320
mp, situat în Tarlaua 189, Parcelele F.1172/3 și F. 1162/3, intravilan extins conf. PUG sat
Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru
vânzarea terenului de mai sus”.
Subpct.3.9. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17608 din 10.12.2021, cu privire la
aprobarea:”vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1665 mp, situat în Tarlaua 53,
Fâneață în Parcelele 2847/6 (cuprinde și p. 2848), 2836/6 (cuprinde și p.2850, p. 2851), intravilan
extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, precum și aprobarea raportului de
evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei
Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 17608 din 10.12.2021, cuprinde și următoarele documente: nota de
fundamentare cu nr. 17606 din 10.12.2021, a Primarului Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte,
prin care se solicită Consiliului Local Tomești aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în
suprafață de 1665 mp, situat în Tarlaua 53, Fâneață în Parcelele 2847/6 (cuprinde și p. 2848), 2836/6
(cuprinde și p.2850, p. 2851), intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași,
precum și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, referatul
compartimentului de specialitate cu nr. 17607 din 10.12.2021, al doamnei Marin Carmela, inspector cu
atribuții de cadastru și fond funciar în cadrul Primăriei Tomești, pentru proiectul de hotărâre privind
aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1665 mp, situat în Tarlaua 53,
Fâneață în Parcelele 2847/6 (cuprinde și p. 2848), 2836/6 (cuprinde și p.2850, p. 2851), intravilan
extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, raport întocmit în temeiul prevederilor art.
136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și aprobarea
raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus, întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan
Costel-Dănuț, raportul de evaluare întocmit de Evaluator E.P.I.E.B.M Juglan Costel-Dănuț, cu stabilirea
valorii de piață a terenului în suprafață totală de 1665 mp, situat în Tarlaua 53, Fâneață în Parcelele
2847/6 (cuprinde și p. 2848), 2836/6 (cuprinde și p.2850, p. 2851), intravilan extins conform PUG sat
Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, preț transformat în lei la cursul B.N.R., precum și avizele
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mariana Tarcan

9

Data: 16.12.2021

Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

favorabile cu nr. 17843 din 16.12.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Domnul primar solicită cuvântul domnului consilier local Craus Ionel, care confirmă faptul că
toate proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii și liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor precum şi de urbanism şi amenajarea teritoriului.
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. 17608 din 10.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 17608 din 10.12.2021, 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. 182 din
16.12.2021 cu privire la aprobarea:”vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1665
mp, situat în Tarlaua 53, Fâneață în Parcelele 2847/6 (cuprinde și p. 2848), 2836/6 (cuprinde și
p.2850, p. 2851), intravilan extins conform PUG sat Tomești, comuna Tomești, jud. Iași, precum
și aprobarea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului de mai sus”.
Subpct.3.10. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17610 din 10.12.2021, cu privire la
aprobarea:”rectificării bugetului Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, pe anul 2021”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Domnul Palimariciuc Radu face precizarea că, deși trebuie apreciat și efortul persoanlului
primăriei comunei Tomești, la drepturile salariale se constată o scădere, însă se plusează în alte părți.
Domnul primar menționează că aceste aspecte țin de credite, adăugând totodată că nu este permisă
acordarea de premii.
De asemenea, domnul Ștefan Timofe adaugă faptul că s-au acordat persoanelor cu handicap
indemnizațiile aferete, precum și banii pe concedii. În încheiere, acesta menționează că, în cadrul altui
punct de pe ordinea de zi, se vor supune discuției mai multe detalii privind salarizarea personalului
instituției publice.
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17610 din 10.12.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul de specialitate înregistrat sub numărul 17609 din 10.12.2021, 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 17844 din 16.12.2021, ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul
prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; H.C.L.
Tomești nr. 49 din 22.04.2021 cu privire la aprobarea bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul
2021, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul primar a prezentat în final consilierilor necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului
de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarâre nr. 17610 din 10.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 17610 din 10.12.2021, 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. 183 din
16.12.2021 cu privire la aprobarea:”rectificării bugetului comunei Tomești, județul Iași, pe anul
2021”.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mariana Tarcan

10

Data: 16.12.2021

Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

Subpct.3.11. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12067 din 27.08.2021, cu privire
la:”atribuirea de denumiri unor străzi de pe teritoriul administrativ al comunei Tomești, judeţul
Iaşi”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12067 din 27.08.2021, cuprinde și următoarele
documente: nota de fundamentare înregistrată sub nr. 11094 din 09.08.2021, întocmită de Primarul
comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, prin care solicită atribuirea de denumiri unor străzi de pe
teritoriul administrativ al comunei Tomești, judeţul Iaşi, conform schițelor anexate, referatul
compartimentului de specialitate urbanism și amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr. 11900 din
24.08.2021, privind atribuirea denumirilor unor străzi de pe teritoriul administrativ al comunei Tomești,
judeţul Iaşi, conform schițelor anexate, întocmit de doamna Calistru Antonela-Nicoleta, în temeiul
prevederilor art. 136 alin. (8) lit. b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
anunțul formulat de secretarul comunei Tomești, în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparența decizională în administrația publică, prin care face publică intenţia Consiliului
Local Tomești de a adopta un act administrativ cu caracter normativ, Avizul favorabil nr. 51 din
26.11.2021 al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Iași, pentru atribuirea de denumiri unor
străzi de pe teritoriul administrativ al comunei Tomești, judeţul Iaşi, precum și avizele favorabile
înregistrate sub numărul 17845 din 16.12.2021, ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor
art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul formulat în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată. Nu au fost depuse în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ de mai sus.
Domnul viceprimar Bîrleanu Pavel aduce la cunoștință emiterea avizului negativ pentru unele
denumiri de străzi propuse spre atribuire. Domnul primar amintește că se lucrează la nomenclatorul
stradal, inițial avându-se în vedere atribuirea de denumiri a căror inițială să fie identică inițialei satului
în care străzile se regăsesc. Unele propuneri de denumiri au fost respinse de comisia Prefecturii Iași,
însă s-a obținut avizul favorabil pentru o altă serie de denumiri. În consecință, domnul viceprimar dă
citire denumirilor avizate favorabil. Totodată, domnul primar dă citire noilor denumiri propuse,
menționând totodată că numele străzilor, urmate de identificări precum A, B, C, sau I, II, III nu sunt
permise. În încheiere, domnul primar propune domnilor consilieri locali să trimită până luni,
20.12.2021, alte propuneri de denumiri stradale.
La intervenția domnului consilier local Palimariciuc Radu privind potențialele consecințe ale
schimbării de denumiri stradale pe care locuitorii comunei trebuie să le sufere, în special în contextul
dezbaterii unei moșteniri sau vânzării unui imobil localizat pe una din străzile a cărei denumiri va fi
atribuită sau schimbată, domul consilier local Herghelegiu Marius Petronel precizează că procedura ce
succede schimbarea denumirii unei străzi este una care nu implică eforturi prea mari din partea
cetățenilor. În completare, domnul primar face mențiunea că toți locuitorii de pe fosta str. Vioarei, din
sat Tomești, actuala str. Prof. Petru Olteanu, au trecut, de asemenea, prin acceași situație, fiind nevoiți
să urmeze aceleași proceduri.
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. 12067 din 27.08.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 12067 din 27.08.2021, 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. 184 din
16.12.2021 cu privire la:”atribuirea de denumiri unor străzi de pe teritoriul administrativ al
comunei Tomești, judeţul Iaşi”.
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Subpct.3.12. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12068 din 10.12.2021, cu privire
la:”schimbarea denumirii din „Strada Țiganului”, în „Strada Gorunului”, situată în sat Goruni,
com. Tomești, jud. Iași, având la nord str. Codrului, la sud, extravilan sat Tomești, la est, intravilan
sat Goruni, la vest, intravilan sat Goruni”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12068 din 10.12.2021, cuprinde și următoarele
documente: nota de fundamentare înregistrată sub nr. 11095 din 09.08.2021, întocmită de Primarul
comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, prin care solicită schimbarea denumirii din „Strada
Țiganului”, în „Strada Gorunului”, situată în sat Goruni, com. Tomești, jud. Iași, având la nord str.
Codrului, la sud, extravilan sat Tomești, la est, intravilan sat Goruni, la vest, intravilan sat Goruni,
conform schiței anexate, referatul compartimentului de specialitate urbanism și amenajarea teritoriului,
înregistrat sub nr. 12033 din 26.08.2021, privind schimbarea denumirii din „Strada Țiganului”, în
„Strada Gorunului”, situată în sat Goruni, com. Tomești, jud. Iași, având la nord str. Codrului, la sud,
extravilan sat Tomești, la est, intravilan sat Goruni, la vest, intravilan sat Goruni, conform schiței
anexate, referat întocmit de doamna inspector Calistru Antonela-Nicoleta, în temeiul prevederilor art.
136 alin. (8) lit. b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, anunțul formulat în
temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația
publică, prin care face publică intenţia Consiliului Local Tomești de a adopta un act administrativ cu
caracter normativ, Avizul favorabil cu nr. 51 din 26.11.2021 al Comisiei de atribuire de denumiri a
județului Iași, pentru schimbarea denumirii din „Strada Țiganului”, în „Strada Gorunului”, situată în sat
Goruni, comuna Tomești, jud. Iași;, precum și avizele favorabile cu nr. 17846 din 16.12.2021 ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești pentru proiectul de hotărâre mai
sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
Cu privire la proiectul de hotărâre de mai sus s-a respectat şi procedura publicităţii astfel cum
reiese din anunţul formulat în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată. Nu au fost depuse în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ de mai sus.
Domnul primar reamintește că problema schimbării denumirii str. Țiganului s-a mai discutat în
cadrul unei ședințe anterioare a consiliului local.
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. 12068 din 27.08.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 12068 din 27.08.2021, 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. 185 din
16.12.2021 cu privire la:”schimbarea denumirii din „Strada Țiganului”, în „Strada Gorunului”,
situată în sat Goruni, com. Tomești, jud. Iași, având la nord str. Codrului, la sud, extravilan sat
Tomești, la est, intravilan sat Goruni, la vest, intravilan sat Goruni”.
Subpct.3.13. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17612 din 10.12.2021, cu privire la
aprobarea:”măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor
sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor pe raza comunei Tomești, județul Iași”, inițiator
proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 17612 din 10.12.2021, cuprinde și următoarele documente: referatul
compartimentului de specialitate cu nr. 17611 din 10.12.2021, al domnului Pătrașcu Cătălin, inspector
cu atribuții de mediu în cadrul Primăriei Tomești, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau
gestionării neconforme a deșeurilor pe raza comunei Tomești, județul Iași, raport întocmit în temeiul
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prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
precum și avizele favorabile cu nr. 17847 din 16.12.2021, ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat.
Domnul secretar general, Gabriel Mancaș, precizează că materialele aferente acestui proiect au
fost comunicate domnilor consilieri locali. La intervenția domnului consilier local Palimariciuc Radu
privind modalitatea de punere în practică a prevederilor cuprinse în proiectul de hotărâre, domnul
Ștefan Timofte răspunde, aducând la cunoștință precizările Gărzii Naționale de Mediu, care a indicat
scăderea cuantumului amenzilor aplicate de autoritățile publice locale, față de cutantumul prevăzut în
normele legale.
Problemele pe care le întâmpină comuna privitoare la deșeuri sunt generate și de aruncarea
gunoiului în locuri neamenajate sau de depozitarea gunoiului tomeștenilor care locuiesc la case, în
locurile special amenajate aferente cartierului de blocuri „Ștefan cel Mare și Sfânt”, reamintește domnul
primar. Totodată, acesta aduce la cunoștință posibilitatea pe care legea o oferă și personalului primăriei
de a aplica sancțiuni pentru aceste fapte.
Domnul consilier local Palimariciuc Radu, pune în discuție problema deșeurilor care se regăsesc
în număr foarte mare la marginea pădurilor.
Domnul primar Ștefan Timofte, adaugă faptul că sancțiunile pot fi aplicate și pentru
nerespectarea obligației de a colecta selectiv gunoiul, problemă care se manifestă cu precădere în
cartierul de blocuri. Din aceste motive, la depozitele de gunoi se va găsi personalul care va sancționa
situațiile de încălcare a prevederilor legale.
Domnul primar aduce la cunoștința consilierilor locali problema generată de magazinele din
cartier, care nu aruncă gunoiul selectiv la depozite, motiv pentru care s-a hotărât alocarea către aceste
societăți a sacilor de gunoi, în vederea depozitării deșeurilor și ridicării acestora de 3 ori pe săptămână
de către mașina de gunoi.
În contextul în care se urmărește ca, până în anul 2030, nivelul de reciclare a deșeurilor
municipale să atingă un procent foarte mare din masă, domnul primar menționează probabilitatea
introducerii în viitor a măsurii compostării deșeurilor, acolo unde aceasta va fi posibilă.
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. 17612 din 10.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 17612 din 10.12.2021, 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. 186 din
16.12.2021 cu privire la aprobarea:”măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării
necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor pe raza comunei
Tomești, județul Iași”.
Subpct.3.14. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17617 din 10.12.2021, 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 180 ml, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași,
ocupat de Linie Electrică Subterană de Medie Tensiune (LES 20 Kv), în lungime de 180 ml, pe
durata existenței acesteia, în cadrul lucrării «Alimentare cu energie electrică punct de lucru –
service, amplasat în sat Tomești, str. Primăverii (fostă Bahlui), com. Tomești, jud. Iași », conform
documentației anexate”, inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan
Timofte;
Proiectul de hotărâre nr. 17617 din 10.12.2021, cuprinde și următoarele documente: cererea
formulată de S.C. General Tehnic S.R.L., pentru S.C.
, înregistrată la
Primăria Tomești sub nr. 16914 din 25.11.2021, prin care solicită aprobarea Consiliului Local Tomești
pentru proiectul de investiție – „Alimentare cu energie electrică punct de lucru – service, amplasat în
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loc. Tomești, com. Tomești, jud. Iași”, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 17616 din
10.12.2021 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 „constituirii unui drept de uz și de servitute, în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A.,
pentru terenul în lungime de 180 ml, aparținând domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași,
ocupat de Linie Electrică Subterană de Medie Tensiune (LES 20 Kv), în lungime de 180 ml, pe durata
existenței acesteia, în cadrul lucrării «Alimentare cu energie electrică punct de lucru – service, amplasat
în sat Tomești, str. Primăverii (fostă Bahlui), com. Tomești, jud. Iași », conform documentației
anexate”, precum și avizele favorabile cu nr. 17848 din 16.12.2021, ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul consilier local Craus Ionel precizează că proiectul de hotărâre este avizat de comisii.
Domnul Palimariciuc Radu intervine, cu mențiunea necesității aducerii lucrării la starea inițială de către
constructor. Domnul primar precizează că starea în care se prezintă zonele afectate de aceste lucrări,
este și rezultatul recentelor precipitații.
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. 17617 din 10.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 17617 din 10.12.2021, 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. 187 din
16.12.2021 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 180 ml, aparținând domeniului public al Comunei
Tomești, Județul Iași, ocupat de Linie Electrică Subterană de Medie Tensiune (LES 20 Kv), în
lungime de 180 ml, pe durata existenței acesteia, în cadrul lucrării «Alimentare cu energie
electrică punct de lucru – service, amplasat în sat Tomești, str. Primăverii (fostă Bahlui), com.
Tomești, jud. Iași », conform documentației anexate”.
Subpct.3.15. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17619 din 10.12.2021, cu privire la
aprobarea: „realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: «EXTINDERE
CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI DOUĂ
NȘAMENTE PRM, ÎN SAT TOMEȘTI, STR. PRIMĂVERII (FOSTĂ BAHLUI), COM.
TOMEȘTI, JUD. IAȘI», pe cheltuiala beneficiarului T
Ș Ș
”, inițiator proiect de hotărâre
Viceprimarul Comunei Tomești, domnul Pavel Bîrleanu;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17619 din 10.12.2021, cuprinde și următoarele
documente: cererea înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 17046 din 02.12.2021, prin care solicită
aprobarea Consiliului Local Tomești pentru proiectul de investiție – „Extindere conductă de distribuție
gaze naturale presiune redusă și două branșaamente post reglare măsură”, amplasat în loc. Tomești, str.
Bahlui, jud Iași, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 17618 din 10.12.2021, 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, privind aprobarea „realizării lucrării pe
domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: «EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI DOUĂ BRANȘAMENTE PRM, ÎN SAT TOMEȘTI, STR.
PRIMĂVERII (FOSTĂ BAHLUI), COM. TOMEȘTI, JUD. IAȘI», pe cheltuiala beneficiarului T
Ș Ș
”, precum și avizele favorabile cu nr. 17849 din 16.12.2021 ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul consilier local Craus Ionel precizează că proiectul de hotărâre este avizat de comisii.
Domnul consilier local Palimariciuc Radu, intervine, cu mențiunea necesității aducerii lucrării la starea
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inițială de către constructor. Domnul primar precizează că starea în care se prezintă zonele afectate de
aceste lucrări, este și rezultatul recentelor precipitații.
Domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, 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. 17619 din 10.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 17619 din 10.12.2021, 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. 188 din
16.12.2021 cu privire la aprobarea”realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești,
județul Iași: «EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE
REDUSĂ ȘI DOUĂ BRANȘAMENTE PRM, ÎN SAT TOMEȘTI, STR. PRIMĂVERII (FOSTĂ
BAHLUI), COM. TOMEȘTI, JUD. IAȘI», pe cheltuiala beneficiarului cererii”.
Subpct.3.16. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17615 din 10.12.2021, cu privire la
aprobarea: „realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești, județul Iași: «EXTINDERE
NDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI BRANȘAMENTE
ÎN SAT TOMEȘTI, STR. VALEA LUPULUI, COM. TOMEȘTI, JUD. IAȘI, NR. CAD.
ȘI
», pe cheltuiala beneficiarilor M
L
, E
I
”, inițiator proiect de
hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17615 din 10.12.2021, cuprinde și următoarele
documente: cererea formulată de M
ă L
și E
I
, prin S.C. TERMOSANITAL
COMPANY S.R.L., înregistrată la Primăria Tomești sub nr. 17687 din 13.12.2021, prin care solicită
aprobarea Consiliului Local Tomești pentru proiectul de investiție – EXTINDERE CONDUCTĂ DE
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI BRANȘAMENTE PRM, ÎN SAT
TOMEȘTI, STR. VALEA LUPULUI, COM. TOMEȘTI, JUD. IAȘI, NR. CAD.
ȘI
,
referatul compartimentului de specialitate cu nr. 17614 din 10.12.2021, 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, privind aprobarea „realizării lucrării pe domeniul
public al comunei Tomești, județul Iași: «EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI BRANȘAMENTE PRM, ÎN SAT TOMEȘTI, STR. VALEA
LUPULUI, COM. TOMEȘTI, JUD. IAȘI, NR. CAD.
ȘI
», pe cheltuiala beneficiarilor
M
L
, E
I
, precum și avizele favorabile cu nr. 17850 din 16.12.2021 ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus.
Domnul consilier local Craus Ionel, precizează că proiectul de hotărâre este avizat de comisii.
Domnul consilier local Palimariciuc Radu intervine, cu mențiunea necesității aducerii lucrării la starea
inițială de către constructor. Domnul primar precizează că starea în care se prezintă zonele afectate de
aceste lucrări, este și rezultatul recentelor precipitații.
Domnul primar Ștefan Timofte, 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. 17615 din 10.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 17615 din 10.12.2021, 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. 189 din
16.12.2021 cu privire la aprobarea:„realizării lucrării pe domeniul public al comunei Tomești,
județul Iași: «EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE
REDUSĂ ȘI BRANȘAMENTE PRM, ÎN SAT TOMEȘTI, STR. VALEA LUPULUI, COM.
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Subpct.3.17. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17311 din 07.12.2021, cu privire la
aprobarea: ”modificării, în sensul rectificării pozițiilor 3, 4, 47 și 50 din Anexa la H.C.L. 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 înregistrat sub nr. 17311 din 07.12.2021, cuprinde și următoarele
documente: referatul compartimentului de specialitate cu nr. 17310 din 07.12.2021, al doamnei Marin
Carmela, inspector cu atribuții de cadastru și fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Tomești, cu privire la aprobarea modificării, în sensul rectificării pozițiilor 3, 4, 47
și 50 din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul
Iași”, proiectul de hotărâre cu nr. 17311 din 07.12.2021, întocmit de Primarul Comunei Tomeşti,
Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan cu privire la aprobarea: ”modificării, în sensul rectificării
pozițiilor 3, 4, 47 și 50 din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei
Tomești, Județul Iași”, conform documentațiilor anexate, sentința civilă nr. 11847/18.12.2020 a
Judecătoriei Iași, pronunțată în Dosarul nr. 15206/245/2020, precum și avizele favorabile înregistrate
sub numărul 17851 din 16.12.2021 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 141
alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Domnul primar precizează că, în urma anulării în instanță a titlurilor de proprietate emise pentru
unele școli, suprafețele aferente de teren trebuie să se reîntoarcă în domeniul public al comunei.
Domnul primar Ștefan Timofte, 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. 17311 din 07.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 17311 din 07.12.2021, 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. 190 din
16.12.2021 cu privire la aprobarea:”modificării, în sensul rectificării pozițiilor 3, 4, 47 și 50 din
Anexa la H.C.L. Tomești nr. 75/2013 privind domeniul public al Comunei Tomești, Județul Iași”.
Subpct.3.18. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17624 din 10.12.2021, cu privire la
aprobarea:”salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual angajat în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași și din instituțiile și serviciile
publice de interes local, pe compartimente funcționale, conform prevederilor legale în vigoare”,
inițiator proiect de hotărâre Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17624 din 10.12.2021, cuprinde și următoarele
documente:procesul-verbal cu nr. 17621 din 10.12.2021, de consultare a funcționarilor publici și a
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul
Iași și din instituțiile și serviciile publice de interes local, cu privire la aprobarea salariilor de bază
pentru funcționarii publici și personalul contractual angajat în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Tomești, județul Iași și din instituțiile și serviciile publice de interes local, pe
compartimente funcționale, conform prevederilor legale în vigoare”, referatul de specialitate înregistrat
sub numărul 17623 din 10.12.2021 al șefului biroului financiar – contabilitate, domnul Ciotină IoanPreşedinte de şedinţă,
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Marius, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tomești, prin care solicită
Consiliului Local al comunei Tomești aprobarea:”salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești,
județul Iași și din instituțiile și serviciile publice de interes local, pe compartimente funcționale,
conform prevederilor legale în vigoare”, 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 17852 din 16.12.2021 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, 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. 17624 din 10.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 17624 din 10.12.2021, 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. 191 din
16.12.2021 cu privire la aprobarea:”salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul
Iași și din instituțiile și serviciile publice de interes local, pe compartimente funcționale, conform
prevederilor legale în vigoare”.
Pct. 4. Prezentarea Raportului, înregistrat sub nr. 17620 din 10.12.2021, privind activitatea
Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară de la nivelul Comunei Tomești, Județul
Iași, pe anul 2021. Materialul a fost întocmit de doamna Tăbăranu Marinela–Daniela, inspector în
cadrul aparatului de specialitate al primarului, a fost adus la cunoștința consilierilor, urmând a fi anexat
la prezentul dosar de ședință. Alte discuții nu au fost la acest punct.
Pct.5. 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 se înscriu la cuvânt domnul primar Ștefan Timofte și domnul consilier local
Herghelegiu Marius-Petronel.
Domnul primar aduce cuvinte de mulțumire domnilor consilieri locali privind colaborarea care sa desfășurat în anul 2021, evidențiind principalele realizări care au fost înfăptuite pentru dezvoltarea
comunei și, implicit, pentru creșterea calității traiului locuitorilor comunei Tomești. Domnul Ștefan
Timofte amintește despre extinderea rețelei de canalizare pe patru străzi, extindere ce a fost realizată în
condiții dificile, despre dispensarul medical din satul Vlădiceni, a cărui predare către doamna doctor
care își va desfășura acolo activitatea, s-a efectuat deja, despre recepțiile realizate pentru trotuarul care
se întinde de la sala de sport din satul Tomești, precum și despre inaugurarea centrului de zi, proiect
realizat prin fonduri europene, festivitate care va avea loc în ziua de miercuri a săptămânii următoare.
Cu ocazia acestui din urmă eveniment, va fi organizată și o serbare, adaugă domnul primar.
Domnul consilier local Rus Mihail Cristian ridică problema luminilor stradale, existând solicitări
din partea unor locuitori ai comunei pentru creșterea numărului de lămpi. Domul primar intervine,
precizând că au fost puse lămpi noi, la momentul actual nefiind altele pe stoc. De asemenea, precizează
că, în situația finanțării proiectelor depuse pentru iluminatul stradal, lămpile din cartier se vor putea
reloca.
Domnul consilier local Herghelegiu Marius Petronel pune în discuție necesitatea existenței unor
stații pentru încărcarea mașinilor electrice. Domnul primar evocă discuțiile purtate cu reprezentanții
companiei „Electromagnetica”, în urma cărora se vizează instalarea a patru stații, cu următoarele
localizări aferente: 1 stație la piață, 1 stație la sala de sport din satul Tomești, 1 stație la sediul primăriei
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și 1 stație la primăria nouă, care se va edifica. Domnul Ștefan Timofte aduce la cunoștință informațiile
furnizare de către reprezentatul „Electromagnetica” în ceea ce privește necesitatea exitenței a 72
kW/stație cu două alimentări. În aceste condiții, raportându-ne la sala de sport, unde va fi amplasată și
casa de cultură, instalarea unei asemenea stații cu greu ar putea fi pusă în practică. De asmenea, domnul
primar pune în discuție problema costurilor cu energia electrică pe care aceste stații le implică. Astfel,
domnul Ștefan Timofte precizează că prevederile legale conferă două posibilități: fie stațiile vor fi
gestionate de primărie, măsură care va fi inclusă într-un plan național, fie stațiile pot fi concesionate
unei societăți care își va lua angajamentul gestionării acestora, urmând ca aceste firme să suporte
costurile generate de consumul de energie electrică.
Domnul consilier local Herghelegiu Marius Petronel intervine, precizând că o posibilă soluție
pentru dificultățile generate de costurile mari identificate, o poate constitui lipirea la posturile trafo,
existând deja două supradimensionate în cartierul de blocuri din satul Tomești. Domnul primar
menționează că, împreună cu reprezentanții E-On, se vor analiza posibilele variante care pot fi puse în
aplicare.
De asemenea, domnul consilier local Herghelegiu Marius Petronel, pune în discuție
eventualitatea condiționării emiterii de avize de către autoritățile locale, pentru noile proiecte de
construcții, de construirea acestor stații. Domnul director general menționează că nicărieri în țară nu
există această practică. În anul 2021 abia au apărut măsuri destinate doar încurajării populației spre
utilizarea acestor mașini electrice.
Domnul consilier local Palimariciuc Radu propune ca autoritatea publică să își asume un
anjamanet ce constă în constuirea de stații de încărcare, odată cu atingerea unui număr mai crescut de
mașini electrice care vor exista în proprietatea locuitorilor comunei Tomești.
Domnul consilier local Craus Ionel reamintește despre poblema câinilor fără stăpân care se
regăsesc în cartierul de blocuri „Ștefan cel Mare și Sfânt”, precum și despre problema canalelor pluviale
care trebuie curățate.
Alte discuții nu au mai fost la pct. Diverse.
Ordinea de zi fiind epuizată, alte probleme nemaifiind prezentate, preşedintele de şedinţă
declară lucrările şedinţei închise, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si
Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Tomești. Semnăturile preşedintelui de şedinţă şi ale
secretarului comunei, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (13) și (14) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
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U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
NR. 17914 DIN 16.12.2021

Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 16 decembrie 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 10.12.2021, aprobat
în ședința ordinară a C.L. Tomești din data de 16.12.2021 (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.
17561 din 10.12.2021 şi conţine un număr de 3(trei) pagini.
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