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MUNICIPIUL PAȘCANI 
CONSILIUL LOCAL 
 

 

MINUTA 
 

Ședinței ordinare din data de 31 august  2021 a Consiliului Local al Municipiului Pașcani 
 
 

Consiliul Local a fost convocat în ședință  ordinară la data 31 august 2021, ora 
10,00,  prin Dispoziția Primarului nr. 1001/25.08.2021. Consilierii au fost anunțați telefonic 
și convocați prin poștă electronică. 

Ședința ordinară începe la ora 10,10 și se desfășoară în sala de ședințe a 
municipiului Pașcani. 

 
Participă următorii consilieri: 

                       

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL 

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN 

3. CONSTANTINESCU PETRONICA 

4. DEDIU MIHAI 

5. HALDAN VASILE 

6. MACOVEI VLAD-ANDREI 

7. NEDELCU GABRIELA 

8. NEMȚANU CONSTANTIN 

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online 

10. PANTAZI DUMITRU 

11. PERȚU LILIANA 

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA 

13. PINTILIE CIPRIAN 

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ 

15. RĂȚOI CRISTIAN 

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA 

17. STAMATIN COSTEL - online 

18. VÎRLAN MIHAI 

19. ZAGAN DAN 

 
Participarea online are loc prin intermediul aplicației electronice ZOOM. 
Participă  la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Pașcani: domnul 

Marius-Nicolae Pintilie – primarul municipiului Pașcani, domnul Paul-Iulian Apostol – care a 
preluat atribuțiile secretarului general al Municipiului Pașcani prin Dispoziția Primarului nr. 
1003/26.08.2021, domnul Bodoașcă Mihai-Claudiu – administratorul public, directori, șefi de 
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serviciu, funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani, dl. Dumitru Chiuariu –
SC CLP Ecoserv SRL Pașcani, dl. Vlasie din partea SC Apavital SA Iași, reprezentant Urbioled, 
d-na Pădurariu Aurelia –director medical și d-na Gabor Jana – director economic la SMUP,  
presa locală. 

Domnul Paul-Iulian Apostol deschide lucrările ședinței ordinare arătând că sunt 
prezenți 19 consilieri locali, 17 cu prezență fizică și 2 consilieri locali prezenți online. 
Supune la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din 30.07.2021, care se adoptă cu 19 
voturi pentru. 

Lucrările ședinței sunt conduse de domnul  consilier Constantin Nemțanu. 
Domnul Marius-Nicolae Pintilie, primarul municipiului Pașcani, retrage de pe 

ordinea de zi următorul proiect de hotărâre: 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației imobilelor C2-magazie cu o 
suprafață construită de 93 mp, C3-centrală termică cu o suprafață construită de 30 mp, 
C4-anexă WC cu o suprafață construită de 44 mp și C5-local școală cu o suprafață 
construită de 136,56 mp, din curtea Școlii „Ion Creangă”, în vederea casării, și a 
terenului aferent în suprafață de 1.271,05 mp , Nr. Cad. 64767, proprietatea publică a 
municipiului Pașcani, situate în str. Dragoș Vodă, nr. 52, municipiul Pașcani, jud. Iași, în 
scopul realizării unui drum de acces către cimitirul municipal Pașcani – Cartier 
Fântânele, Nr. Cad. 65511 și 65521 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
   
Având în vedere prezența reprezentanților instituțiilor publice, operatorului de 

apă și a celui pe iluminat public, președintele de ședință propune modificarea ordinii de zi în 
sensul discutării la început a proiectelor de hotărâre nr. 8,9,14 și 18. Se supune la vot 
modificarea ordinii de zi, care e adoptată cu 19 voturi pentru. Se supune la vot ordinea de zi 
modificată, care se adoptă cu 19 voturi pentru.   

Ordinea de zi votată e următoarea: 
 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Paşcani  nr. 6/26.01.2021 privind  numirea reprezentanţilor Consiliului 

Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Paşcani, cu modificările și 

completările ulterioare 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Paşcani  nr. 72/27.04.2021  privind  aprobarea organigramei și a statului 

de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Paşcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani în cadrul “Proiectului Regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2012-2020“ 
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Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic și actualizarea 
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea, 
extinderea și creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în 
municipiul Pașcani” 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii(sursa E) pe anul 2021 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Pașcani nr. 78 din data de 27.05.2020 privind stabilirea tarifelor pentru 
activitațile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice aferente 
serviciului de salubrizare, inclusiv a serviciilor conexe pentru închirierea utilajelor 
societății terțelor persoane, prestate de S.C. CLP ECOSERV S.R.L în Municipiul Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
   

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de curăţare şi 
transportul  zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora  pe timp de 
polei sau de îngheţ, activități aferente Serviciului Public de Salubrizare, prestate de  
S.C. CLP ECOSERV S.R.L., având ca asociat unic Municipiul Pașcani, prin Consiliul Local 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
  

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  organigramei și a statului de funcții ale S.C. CLP 
ECOSERV S.R.L pentru anul 2021 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și 
Programul de Investiții pentru anul 2021 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pașcani   

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli  al 
Municipiului Pașcani pentru anul 2021 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea participării societății S.C. CLP ECOSERV 
S.R.L la licitația organizată de către Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., în 
vederea achiziționării a două mijloace de transport-autobuze aparținând fostului 
operator de transport public local-R.A.G.C.L. Pașcani   

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani  
 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 130 din 20.12.2011 privind însuşirea 
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proprietăţii private a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin actualizarea datelor la numerele de inventar 758, 759, 762, 769, 781 și 
782 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a terenurilor 
disponibile, situate în Piața Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4 , proprietate publică a 
Municipiului Pașcani, județul Iași 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la aplicarea prevederilor Capitolului II din OUG nr. 
69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările și completările 
ulterioare, și aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor 
bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al 
Municipiului Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor financiare ale Clubului Sportiv 
Municipal Pașcani, structură cu personalitate juridică, de drept public în subordinea 
Consiliului Local al municipiului Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a 
municipiului Pașcani și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al comisiei 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 106 din 31.05.2013 privind 
aprobarea Ghidurilor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Municipiului 
pașcani, alocate pentru susținerea unor activități nonprofit de interes general 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Cristian Rățoi în calitate de consilier 
local 
 
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Acordul de 
Împrumut nr. 289 din 17 septembrie 2002 încheiat între Ministerul Finanțelor Publice și 
Consiliul Local al Municipiului Pașcani privind Proiectul privind infrastructura municipală 
în domeniul alimentării cu apă 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
   

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Clubul Sportiv Municipal Pașcani, 
structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public în subordinea Consiliului 
Local al municipiului Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
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În urma analizării și discuțiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost 

adoptate următoarele hotărâri: 
 

1. HOTĂRÂREA NR. 127 din 31.08.2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Paşcani  nr. 6/26.01.2021 privind  numirea 

reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal 

Paşcani, cu modificările și completările ulterioare 

                    - a fost adoptată cu 19 voturi pentru, cu un amendament   
2. HOTĂRÂREA NR. 128 din 31.08.2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Paşcani  nr. 72/27.04.2021  privind  aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Paşcani 

- a fost adoptată cu 19 voturi pentru  

3. HOTĂRÂREA NR. 129 din 31.08.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pașcani în cadrul 
“Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, 
în perioada 2012-2020“ 

- a fost adoptată cu 19 voturi pentru 

4. HOTĂRÂREA NR. 130 din 31.08.2021 privind aprobarea proiectului tehnic și 
actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: 
„Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat 
public în municipiul Pașcani” 

- a fost adoptată cu 19 voturi pentru 
5. HOTĂRÂREA NR. 131 din 31.08.2021 privind  rectificarea Bugetului centralizat al 
instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii(sursa E) pe 
anul 2021 

- a fost adoptată cu 19 voturi pentru 
6. HOTĂRÂREA NR. 132 din 31.08.2021 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 78 din data de 27.05.2020 privind stabilirea 
tarifelor pentru activitațile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice 
aferente serviciului de salubrizare, inclusiv a serviciilor conexe pentru închirierea 
utilajelor societății terțelor persoane, prestate de S.C. CLP ECOSERV S.R.L în Municipiul 
Pașcani 

- a fost adoptată cu 10 voturi pentru 
- 8 voturi împotrivă 
Domnul Macovei Vlad-Andrei nu a participat la vot întrucât nu era în sala de 

ședințe la momentul votului. 
7. HOTĂRÂREA NR. 133 din 31.08.2021 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de 
curăţare şi transportul  zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora  
pe timp de polei sau de îngheţ, activități aferente Serviciului Public de Salubrizare, 
prestate de  S.C. CLP ECOSERV S.R.L., având ca asociat unic Municipiul Pașcani, prin 
Consiliul Local 

- a fost adoptată cu 10 voturi pentru 
- 9 voturi împotrivă 
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8. HOTĂRÂREA NR. 134 din 31.08.2021 privind  organigramei și a statului de funcții ale 
S.C. CLP ECOSERV S.R.L pentru anul 2021 

- a fost adoptată cu 10 voturi pentru 
- 9 voturi împotrivă 

9. HOTĂRÂREA NR. 135 din 31.08.2021 privind  aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2021 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pașcani   

- a fost adoptată cu 10 voturi pentru 
- 8 voturi împotrivă 
Domnul Haldan Vasile nu a participat la vot întrucât nu era în sala de ședințe la 

momentul votului. 
10. HOTĂRÂREA NR. 136 din 31.08.2021 privind rectificarea Bugetului local de venituri și 
cheltuieli  al Municipiului Pașcani pentru anul 2021 

- a fost adoptată cu 19 voturi pentru 
11. HOTĂRÂREA NR. 137 din 31.08.2021 privind  aprobarea participării societății S.C. 
CLP ECOSERV S.R.L la licitația organizată de către Management Reorganizare Lichidare 
Iași S.P.R.L., în vederea achiziționării a două mijloace de transport-autobuze aparținând 
fostului operator de transport public local-R.A.G.C.L. Pașcani   

- a fost adoptată cu 10 voturi pentru 
- 8 voturi împotrivă 
Domnul Olariu Costel-Sorin a anunțat că nu participă la vot. 
S-a votat la ora 12,22. 

12. HOTĂRÂREA NR. 138 din 31.08.2021 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 
la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 130 din 20.12.2011 privind 
însuşirea proprietăţii private a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin actualizarea datelor la numerele de inventar 758, 759, 
762, 769, 781 și 782 

- a fost adoptată cu 18 voturi pentru 
- 1 vot împotrivă(1 abținere) 

13. HOTĂRÂREA NR. 139 din 31.08.2021 privind închirierea prin licitație publică a 
terenurilor disponibile, situate în Piața Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4 , proprietate publică 
a Municipiului Pașcani, județul Iași 

- a fost adoptată cu 19 voturi pentru 
14. HOTĂRÂREA NR. 140 din 31.08.2021 cu privire la aplicarea prevederilor Capitolului II 
din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările și completările 
ulterioare, și aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor 
bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al 
Municipiului Pașcani 

- a fost adoptată cu 18 voturi pentru 
- 1 vot împotrivă(1 abținere) 

15. HOTĂRÂREA NR. 141 din 31.08.2021 privind aprobarea Normelor financiare ale 
Clubului Sportiv Municipal Pașcani, structură cu personalitate juridică, de drept public în 
subordinea Consiliului Local al municipiului Pașcani 

- a fost adoptată cu 10 voturi pentru 
- 9 voturi împotrivă(8 împotrivă și 1 abținere) 
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16. HOTĂRÂREA NR. 142 din 31.08.2021 privind constituirea Comisiei locale de ordine 
publică a municipiului Pașcani și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare 
al comisiei  

- a fost adoptată cu 18 voturi pentru 
Desemnarea  consilierilor locali care să facă parte din această comisie s-a făcut prin 

vot secret. Consilierii locali desemnați sunt Conache Eduard-Cătălin,Rățoi Cristian și Dediu 
Mihai. 

Proiectul de hotărâre cu nominalizările făcute a fost adoptat prin vot deschis. 
Domnii Stamatin Costel și Olariu Costel-Sorin nu participă la votul secret. 
Domnul Olariu Costel-Sorin nu participă la votul deschis pe proiect, deoarece nu este 

prezent online la dezbaterea acestui proiect de hotătâre. 
17. HOTĂRÂREA NR. 143 din 31.08.2021 privind modificarea Hotărârii nr. 106 din 
31.05.2013 privind aprobarea Ghidurilor de finanțare nerambursabilă din fondurile 
publice ale Municipiului pașcani, alocate pentru susținerea unor activități nonprofit de 
interes general 

- a fost adoptată cu 18 voturi pentru 
Desemnarea  consilierilor locali care să facă parte comisia de evaluare s-a făcut prin 

vot secret. Consilierii locali desemnați sunt Vîrlan Mihai și Perțu Liliana, iar cei desemnați 
pentru comisia de contestații sunt Constantinescu Petronica și Pintilie Ciprian. 

Proiectul de hotărâre cu nominalizările făcute a fost adoptat prin vot deschis. 
Domnii Stamatin Costel și Olariu Costel-Sorin nu participă la votul secret. 
Domnul Olariu Costel-Sorin nu participă la votul deschis pe proiect, deoarece nu este 

prezent online la dezbaterea acestui proiect de hotătâre. 
18. HOTĂRÂREA NR. 144 din 31.08.2021 privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la 
Acordul de Împrumut nr. 289 din 17 septembrie 2002 încheiat între Ministerul Finanțelor 
Publice și Consiliul Local al Municipiului Pașcani privind Proiectul privind infrastructura 
municipală în domeniul alimentării cu apă 

- a fost adoptată cu 18 voturi pentru 
Domnul Olariu Costel-Sorin nu participă la votul deschis pe proiect, deoarece nu este 

prezent online la dezbaterea acestui proiect de hotătâre. 
19. HOTĂRÂREA NR. 145 din 31.08.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de 
funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Clubul Sportiv Municipal 
Pașcani, structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public în subordinea 
Consiliului Local al municipiului Pașcani 

- a fost adoptată cu 10 voturi pentru 
- 9 voturi împotrivă ( 8 împotrivă și 1 abținere) 
Hotărârea a fost adoptată cu 5 amendamente. 
 
Au fost pauze în intervalele orare 10,22-10,30 pentru reconectarea dlui Olariu 

Costel-Sorin prin intermediul aplicației electronice ZOOM și între 12,28-12,47 pentru 
pregătirea buletinelor de vot necesare votului secret de la punctele 16 și 17 de pe ordinea 
de zi adoptată. 

 
Au adresat interpelări următorii consilieri locali: Gabriela Nedelcu, Mihai Dediu 

și Costel-Sorin Olariu. 
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Ședința ordinară se încheie la ora 13,45. 
 
În conformitate cu dipozițiile art.10 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, minuta se va publica la sediul Consiliului Local al 
Municipiului Pașcani și pe pagina de internet. 
  
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI PAȘCANI, 
       Consilier local  
Constantin Nemțanu                                                         Paul-Iulian Apostol 
                                           cu atribuții de secretar general conform DP 1003/26.08.2021 


