U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Nr. 18066 din 20.12.2021.

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 20.12.2021 în cadrul şedinţei extraordinare, de îndată, a Consiliului
Local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi.
Consiliul local al Comunei Tomeşti este format din 17 membri în funcţie, din 17 membri
posibili, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1), nr. crt. 5 din O.U.G. NR. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul local este legal constituit, astfel cum rezultă din Ordinul Prefectului Județului Iași nr.
337/26.10.2020, privind îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Tomești;
Secretarul comunei constată că s-a îndeplinit corect procedura de convocare la lucrările şedinţei
extraordinare, de îndată, din data de mai sus, prin aducerea la cunoştinţa consilierilor locali, în scris și
prin mijloace electronice, despre data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei, conform art. 133 alin. (2) lit.
(a) și art. 134 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, în baza convocării cu nr. 18032 din 20.12.2021,
invitației cu nr. 18033 din 20.12.2021 precum și a Dispoziţiei Primarului comunei Tomeşti nr. 464 din
20.12.2021.
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. 18034 din 20.12.2021 și înștiințarea
pentru cetățeni înregistrată sub nr. 18035 din 20.12.2021, 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
20.12.2021, pe e mail sau whats app.
Secretarul general al Comunei Tomeşti efectuează apelul nominal al consilierilor locali şi
constată că la şedinţa extraordinară, de îndată, a Consiliului Local, din data mai sus menţionată,
participă 17 consilieri în funcţie, din totalul de 17, după cum urmează:
Numele şi prenumele
Beșleagă Ioan
Bîrleanu Pavel
Canură Alina-Mihaela
Chelban Gheorghiță Raimond
Craus Ionel
Herghelegiu Marius-Petronel
Iacob Liviu-Maricel
Miron Mihaela
Nane Dumitru
Palimariciuc Radu
Patrașcu Radu
Roman Vasile
Rus Cristian Mihail
Silvaș Vasile
Tarcan Mariana
Timofte Petru
Tololoi Alexandru
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Consiliul Local Tomeşti a fost convocat în şedinţă extraordinară, de îndată, în baza Notei de
fundamentare a primarului cu nr. 18031 din 20.12.2021 precum și a Dispoziției primarului cu nr. 464
din 20.12.2021.
Secretarul general al Comunei Tomeşti, constată că şedinţa extraordinară, de îndată, din
20.12.2021, este legal constituită pentru adoptare hotărâri cu majoritate calificată în conformitate cu
prevederile art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Președintele de ședință, doamna Tarcan Mariana, prezintă apoi proiectul ordinii de zi, pe care îl
supune aprobării Consiliului local.
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare, de îndată, din 20.12.2021.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local Tomești.
3. Prezentarea proiectelor de hotărâri:
3.1. Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18030 din 20.12.2021, cu privire la aprobarea:”achitării
cotizației comunei Tomești, județul Iași, de 20.000 lei la Grupul de Acțiune Locală GAL Poiana
Vlădicăi, pentru anul 2022”, inițiator proiect de hotărâre Viceprimarul Comunei Tomești, domnul
Pavel Bîrleanu;
4. Diverse. Prezentarea altor probleme, situaţii, opinii sau sugestii ale cetăţenilor etc. – răspund primar,
viceprimar, consilieri, secretar general comună, personal din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi: Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare, de
îndată, din 20.12.2021.
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 16 voturi pentru din 17 voturi
valabil exprimate. Nici un vot nu a fost împotrivă. A fost înregistrată o abţinere din partea domnului
consilier local Palimariciuc Radu. Domnul Palimariciuc Radu se abține de la exprimarea votului privind
aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare, motivat de faptul că nu a avut suficient timp pentru
lecturarea conținutului acestuia. Din aceste considerente, face precizarea că va vota procesul-verbal în
cadrul ședinței următoare a Consiliului Local Tomești.
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. 18030 din 20.12.2021, cu privire la
aprobarea:”achitării cotizației comunei Tomești, județul Iași, de 20.000 lei la Grupul de Acțiune
Locală GAL Poiana Vlădicăi, pentru anul 2022”, inițiator proiect de hotărâre Viceprimarul Comunei
Tomești, domnul Pavel Bîrleanu;
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18030 din 20.12.2021, cuprinde și următoarele
documente: Expunerea de motive înregistrată sub nr. 18028 din 20.12.2021, a viceprimarului Comunei
Tomești, domnul Bîrleanu Pavel, cu privire la aprobarea achitării cotizației comunei Tomești, județul
Iași, pe anul 2022, în sumă de 20.000 lei, pentru calitatea de membru fondator în cadrul Asociației
G.A.L. ”Poiana Vlădicăi”, referatul compartimentului de specialitate cu nr. 18029 din 20.12.2021, al
domnului Ciotină Ioan-Marius, șef birou financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
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primarului comunei Tomești, județul Iași, cu privire la achitarea cotizației comunei Tomești, județul
Iași, pe anul 2022, în sumă de 20.000 lei, pentru calitatea de membru fondator în cadrul Asociației
G.A.L. ”Poiana Vlădicăi”, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și avizele favorabile cu nr. 18037 din
20.12.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de
hotărâre de mai sus, avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
Domnul director executiv, Ciulei Liviu-Eduard, face precizarea că, în urma amânării
implementării unor proiecte de către U.A.T. Comuna Tomești, situație cauzată de majorările prețurilor
pentru materialele de construcții și de neprezentarea la licitație a ofertanților, este necesară achitarea
unei părți corespunzătoare cotizației către GAL Poiana Vlădicăi, pentru ca acesta să-și poată îndeplini
punctajele aferente Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Întrucât fondurile care au fost
accesate prin GAL nu au putut fi materializate prin implementarea unor proiecte, s-au produs întârzieri
pentru îndeplinirea unor coeficienți, adaugă domnul director executiv. Domnul director Ciulei LiviuEduar face trimitere în acest sens la proiectul care vizează construirea trotuarului, licitație la care, așa
cum a menționat anterior, nu s-a înscris niciun ofertant.
Domnul consilier local Palimariciuc Radu face precizarea că proiectul de hotărâre vizează, mai
curând, plata în avans a uei obligații bănești, motiv pentru care ar fi mai potrivită această exprimare.
În final domnul viceprimar Pavel Bîrleanu, a prezentat necesitatea și oportunitatea aprobării
proiectului de hotărâre de mai sus.
Alte discuții nu au fost.
Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotărâre nr. 18030 din 20.12.2021.
Proiectul de hotărâre nr. 18030 din 20.12.2021, a fost aprobat cu 17 voturi pentru din 17
voturi valabil exprimate. Nu au fost voturi împotrivă. Nu au fost abţineri.
A fost astfel adoptată Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomeşti nr. 192 din 20.12.2021 cu
privire la aprobarea”achitării cotizației comunei Tomești, județul Iași, de 20.000 lei la Grupul de
Acțiune Locală GAL Poiana Vlădicăi, pentru anul 2022”.
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.
Nu au fost discuții la punctul 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.
Alte discuții nu au mai fost la pct. Diverse.
Ordinea de zi fiind epuizată, alte probleme nemaifiind prezentate, preşedintele de şedinţă declară
lucrările şedinţei închise, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Funcţionare a
Consiliului Local al Comunei Tomești. Semnăturile preşedintelui de şedinţă şi ale secretarului comunei,
în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (13) și (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mariana Tarcan

3

Data: 20.12.2021

Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
NR. 18069 DIN 20.12.2021

Proces – verbal
de afişaj
Încheiat astăzi, 20 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 16.12.2021, aprobat
în ședința extraordinară, de îndată, a C.L. Tomești din data de 20.12.2021 (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.
17911 din 16.12.2021 şi conţine un număr de 18(optăsprezece) pagini.

Secretar general comună,
Jr. Mancaş Gabriel

Înt./red. MG
Ex. 2
Ds. 3/2021

1

