
RO M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TOMESTI

PROCES-VERBAL

            Incheiat astazi 28.03.2018  în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei
Tomesti .
             Şedinţa ordinară, a fost convocată prin Dispoziţia primarului comunei nr.35  din 
20.03.2018  în conformitate  cu prevederile art.39 (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată  , cu modificarile si completarile ulterioare .
             Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei Tomesti  prin afişare la
sediul Primăriei comunei Tomesti , precum şi la panourile  de afişaj din comuna Tomesti .
             Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 20.03.2018 conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei. 
             Şedinţa este publică şi se desfăşoară la Primăria comunei TOMESTI  .
             D-na  secretar  , Giurgiu Sanda   , declară deschise lucrările şedinţei informând
consilierii că, din cei 9 consilieri în funcţie , sunt prezenţi 9, sedinta fiind legal constituita .
              În continuare , informează consilierii că , la şedinţă participă  dl. VASIU
ADRIAN VIOREL -primarul comunei si functionarii publici angajati ai Primariei comunei
Tomesti . 
               Totodată, doamna Giurgiu Sanda, secretar al comunei Tomesti  reaminteşte 
consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, 
fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al
patrulea incluşi , are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor 
consiliului local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin.(1) sunt nule de
drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea 
poate fi introdusă de orice persoană interesată”.          
                Înainte de a intra în ordinea de zi, d-na secretar Giurgiu Sanda, , consultă
consilierii dacă au luat cunoştiinţă de conţinutul procesului verbal de la şedinţa anterioară .
Luând  la  cunoştiinţă  şi  nefiind  obiecţiuni  sau  observaţii,  supune  votului  deschis  al
consilierilor  procesul  verbal,  fiind  aprobat  cu  unanimitate  de   voturi  a  consilierilor
prezenţi.  
                 În continuare , d-na Giurgiu Sanda, secretarul comunei ,da cuvantul   d-lui
primar VASIU ADRIAN VIOREL sa  prezinte ordinea de zi
                 Dl. primar, prezintă următoarea  

ORDINE DE ZI  :

1.Proiect de hotarare  privind aprobarea  reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2018-2019 .
          Initiat de primar.

2.       Proiect  de  hotărâre privind  retragerea comunei Tomesti din calitatea de 
membru al  Asociatiei “Salvital “ Hunedoara .
          Initiat de primar.



3.       Proiect  de  hotărâre privind insusirea rezultatului inventarierii patrimoniului
public si privat al comunei Tomesti  pentru anul 2017.

          Initiat de primar.

4.       Proiectul  de hotarare privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a 
Riscurilor (PAAR)  in comuna Tomesti  pe anul 2018.
          Initiat de primar.

5.      Proiectul  de hotarare privind aprobarea Programului de achizitii publice pe 
anul 2018.

          Initiat de primar.

6.      Proiectul  de hotarare privind  stabilirea  unor normative proprii de cheltuieli 
ale  Primariei comunei Tomesti . 
         Initiat de primar

             Nefiind alte propuneri, care să îndeplinească condiţiile cerute de lege, pentru a 
putea fi înscrise pe ordinea de zi, supune votului deschis al consilierilor ordinea de zi, fiind
aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi.

                                 X                                                    X

                                                             X

             Continuând lucrările şedinţei ,
             
La  pct.  1  ,din  ordinea  de  zi ,  se  dă  cuvântul  d-lui.  primar  VASIU  ADRIAN
VIOREL  pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi celălalte
materiale ce-l însoţesc  , fiind urmat de dezbateri .
               Dl.consilier OPRISA SIMINEL  intreaba daca nu este posibil ca scoala sa 
functioneze in satul Tomesti, centru de comuna .
                D-l primar VASIU ADRIAN arata ca cel putin un an scoala va functiona in 
Obirsa ,acolo fiind un numar de 14 elevi , i Tomesti doar 4acestia vor fi transportati la 
Obirsa cu microbuzul scolar , iar din 2019 se spera ca la scoala din Tomesti sa se inscrie 
mai multi elevi si sa se redeschida .
               Nefiind alti înscrişi la cuvânt,  d-nul. BORZA TRAIAN, preşedintele de
şedinţă , supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre,  începând cu titlul
hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte , fiind aprobat cu 9  voturi „pentru” , fiind
adoptată hotărârea nr.12.

La  pct.  2  ,din  ordinea  de  zi ,  se  dă  cuvântul  d-lui.  primar  VASIU  ADRIAN
VIOREL  pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi celălalte
materiale ce-l însoţesc  , fiind urmat de dezbateri .
                 D-l primar VASIU ADRIAN arata ca din cauza bugetului destul de strans s-
ar face economie la buget si sunt deja comune, orase si municipii care s-au retras din 
Salvital .
                 Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. BORZA TRAIAN, preşedintele de 
şedinţă , supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre,  începând cu titlul 



hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte , fiind aprobat cu 9  voturi „pentru” , fiind 
adoptată hotărârea nr.13.

La  pct.  3  ,din  ordinea  de  zi ,  se  dă  cuvântul  d-lui.  primar  VASIU  ADRIAN
VIOREL  pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi celălalte
materiale ce-l însoţesc  , fiind urmat de dezbateri .
                  Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. BORZA TRAIAN, preşedintele de şedinţă
,  supune  votului  deschis  al  consilierilor  proiectul  de  hotărâre,   începând  cu  titlul
hotărârii,  urmând cu fiecare art.  în parte ,  fiind aprobat  cu 9 voturi „pentru” ,  fiind
adoptată hotărârea nr. 14 .

La  pct.  4  ,din  ordinea  de  zi ,  se  dă  cuvântul  d-lui.  primar  VASIU  ADRIAN
VIOREL  pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi celălalte
materiale ce-l însoţesc  , fiind urmat de dezbateri .             
               Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. BORZA TRAIAN, preşedintele de şedinţă ,
supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre,  începând cu titlul hotărârii,
urmând cu fiecare art. în parte , fiind aprobat cu 9  voturi „pentru” , fiind adoptată
hotărârea nr.15.

La  pct.  5  ,din  ordinea  de  zi ,  se  dă  cuvântul  d-lui.  primar  VASIU  ADRIAN
VIOREL  pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi celălalte
materiale ce-l însoţesc  , fiind urmat de dezbateri .
                 Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. BORZA TRAIAN, preşedintele de 
şedinţă , supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre,  începând cu titlul 
hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte , fiind aprobat cu 9  voturi „pentru” , fiind 
adoptată hotărârea nr.16.

La  pct.  6  ,din  ordinea  de  zi ,  se  dă  cuvântul  d-lui.  primar  VASIU  ADRIAN
VIOREL  pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi celălalte
materiale ce-l însoţesc  , fiind urmat de dezbateri .
                  Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. BORZA TRAIAN, preşedintele de şedinţă
,  supune  votului  deschis  al  consilierilor  proiectul  de  hotărâre,   începând  cu  titlul
hotărârii,  urmând cu fiecare art.  în parte ,  fiind aprobat  cu 9 voturi „pentru” ,  fiind
adoptată hotărârea nr. 17.

                    Epuizându-se problemele de pe ordinea de zi d-nul. BORZA TRAIAN,
preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei, mulţumind consilierilor  pentru
participare, după care urmează probleme diverse.
                    La diverse , secretarul comunei, solicita domnilor consilieri sa depuna raportul
activitatii pe anul 2017 si sa depuna declaratiile de avere si interese. 
                    Domnul primar solicita domnilor consilieri sa ajute primaria la curatenia de
primavara ,  sa atraga atentia cetatenilor sa curete santurile din fata caselor  ,  sa varuie
pomii  ,  sa curete malurile paraurilor din dreptul gospodariilor .  Sa discute cu cetatenii
despre riscul de a da foc la pasuni si fanete, ca sa nu se extinda focul .
              

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,
            BORZA TRAIAN                                                        GIURGIU SANDA




