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ROMÂNIA 

JUDEȚUL  IAȘI 

MUNICIPIUL  PAȘCANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

P R O C E S       V E R B A L 

Încheiat, astăzi 03 septembrie 2021, în şedinţa  extraordinară convocată de îndată 

a Consiliului  Local  al municipiului Paşcani 

 

 Ora  09,10  

Consiliul Local a fost convocat de îndată în ședință extraordinară la data 03 

septembrie 2021, ora 09,00, prin Dispoziția Primarului nr. 1019/01.09.2021. Consilierii au fost 

anunțați telefonic și convocați prin poștă electronică. 

Ședința ordinară începe la ora 09,10 și se desfășoară în sala de ședințe a municipiului 

Pașcani. 

Domnul Paul-Iulian Apostol – care a preluat atribuțiile secretarului general al 

Municipiului Pașcani prin Dispoziția Primarului nr. 1003/26.08.2021, deschide lucrările 

ședinței extraordinare, convocată de îndată, din 03 septembrie 2021, constatând că este 

legal constituită, din 19 consilieri în funcție, fiind prezenți 10.   

Participă următorii consilieri: 
                       

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL 

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN 

3. CONSTANTINESCU PETRONICA 

4. NEMȚANU CONSTANTIN 

5. PLEȘCAN MONICA-VASILICA 

6. RĂȚOI CRISTIAN 

7. SPIRIDON MIHAELA-IULIA 

8. STAMATIN COSTEL - online 

9. VÎRLAN MIHAI 

10. 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 

serviciu, funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani, dl. Dumitru Chiuariu –

SC CLP Ecoserv SRL Pașcani,  presa locală. 

 Domnul Apostol Paul Iulian, dă cuvântul doamnei președinte de ședință, domnul 

Nemțanu Constantin. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă pe domnul Apostol 

Paul Iulian dacă are cunoștință de ce lipsesc consilierii locali din partea PSD și PMP. 
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 Domnul Apostol Paul Iulian, precizează că a fost comunicată și înregistrată o adresă 

la Consiliul Local Pașcani prin care membrii Consiliului Local Pașcani aparținând PSD și 

PMP au informat că nu vor participa la ședință. 

 Domnul Rățoi Cristian, viceprimarul municipiului Pașcani, aduce în discuție faptul că 

domnul Olariu Costel Sorin a avut un comportament nu tocmai civilizat la adresa consilierilor 

locali, jignindu-I și precizează că acest aspect ar trebui analizat în așa fel încât să nu se mai 

repete. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință a propus modificarea ordinii de 

zi, în sensul că proiectul de hotărâre nr. 2 de pe ordinea de zi să devină proiectul cu nr. 1 și  

dă citire Dispoziției Primarului nr. 1019 din 01.09.2021, privind convocarea de îndată a 

Consiliului Local al Municipiului Pașcani în ședința extraordinară în data de 03.09.2021, ora 

09,00, cu proiectul ordinii de zi anexa la dispoziție. Precizează că ordinea de zi a fost 

comunicată către toți consilierii locali și dacă sunt de acord va supune la vot. Ordinea de zi a 

fost aprobată cu 10 voturi pentru: 

 

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume Vot 
Pentru/ Împotrivă/ Abținere 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL X   

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN X   

3. CONSTANTINESCU PETRONICA X   

4. NEMȚANU CONSTANTIN X   

5. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

6. RĂȚOI CRISTIAN X   

7. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

8. STAMATIN COSTEL - online X   

9. VÎRLAN MIHAI X   

10. ZAGAN DAN X   

Se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi:  

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de 

venituri și cheltuieli și al Programului de Investiții pentru anul 2021 ale S.C. CLP 

ECOSERV S.R.L. Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisa urbanism – aviz favorabil 

 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții la acest proiect de hotărâre. Acordă cuvântul domnului Pintilie Marius Nicolae, 

Primarul municipiului Pașcani. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

dorește să spună câteva cuvinte legate de această ședință a consiliului local. 

Precizează că este un autobuz al RAGCL-ului care este scos la vânzare de către 

lichidator, iar acesta, din punctul dumnealui de vedere, trebuie să ajungă la operatorul 
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de transport. Precizează că scopul acestei achiziții de 4500 de euro este de avea un 

autobuz de rezervă în cazul în care unul sau două autobuze din parcul actual care 

există, se strică. Precizează că nu crede că trebuie să se facă multe comentarii având 

în vedere prețul de 4500 de euro și faptul că se asigură continuitatea serviciului de 

transport, specificând faptul că nu se cumpără un alt autobuz, nu se adaugă autobuze 

suplimentare în parcul auto, ci se ia un autobuz din vechiul parc auto al dumnealor și 

este adus lângă celelalte autobuze pe care le au. Precizează că în așa fel se 

recuperează și se plătește o valoare reziduală la el. Precizează că știe că lumea 

dorește autobuze moderne și performante și că acestea ar trebui să fie de mult timp la 

Pașcani și că probabil în anii următori vor avea proiect pe acest subiect pentru a accesa 

finanțări, dar acestea se pot face după realizarea Planului de Mobilitate Urbană. 

Precizează că nimeni nu va da bani pentru un parc auto nou fără acest Plan de 

Mobilitate Urbană. Precizează că până vor fi finanțări sau vor avea autobuze noi din altă 

parte, trebuie să asigure sistemul de transport funcțional. Precizează că acest autobuz 

are ITP – ul făcut, este într-o stare tehnică acceptabilă, dar la 4500 de euro nu se pot 

face multe pretenții. 

 Domnul Vîrlan Mihai, consilier local, precizează, referitor la ceea ce au spus 

membrii consiliului local din partea PSD, că ar dori să achiziționeze un autobuz vechi în 

condițiile în care în vechiul mandat au atras atenția că se iau niște autobuze la fel de 

vechi, că acest autobuz care s-a luat și care, de fapt, este al dumnealor, are un preț de 

6 ori mai mic decât autobuzele cumpărate cu 160 de mii de lei care sunt mai tinere cu 2 

ani și care au rulat atâția ani de zile în alte orașe, starea tehnică a lor fiind mai precară 

decât a celui pe care dumnealor îl aduc acum înapoi în parcul auto al orașului. 

Precizează că dumnealor nu au renunțat la proiectele privind achiziționarea de 

autobuze noi și performante. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că are o întrebare 

pentru domnul director al SC CLP Ecoserv SRL Pașcani, pentru a se stabili clar situația 

parcului auto de la operatorul de transport din Pașcani. Îl întreabă cu câte autobuze 

funcționează în momentul de față. 

 Domnul Chiuariu Dumitru, director al SC CLP Ecoserv SRL Pașcani, 

precizează că acum, din cele 5 autobuze sunt 4 pe traseu și unul de rezervă, iar din 

cele de pe traseu are două autobuze cu ceva probleme privind puterea de tracțiune, 

puterea motorului. Precizează că din 4 autobuze, 3 au ventilatoarele arse. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că dumnealui 

constată în momentul de față că sunt obligați să continue strategia vechii administrații și 

practic ceea ce fac dumnealor acum este o cârpeală pentru ca sistemul să funcționeze 

în continuare. Precizează că bugetul alocat este unul foarte mic, prețul de achiziție este 

infim față de prețurile care sunt practicate pe piață. Referitor la cel de-al doilea autobuz, 

precizează faptul că cel care a adjudecat licitația, a plusat la licitație față de oferta 

inițială și urmează să facă transport pe ruta Iași – Pașcani. 

 Domnul Pintilie Marius Nicoale, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

nu se plătește nimic din bugetul Primăriei Pașcani și că astăzi se aprobă achiziționarea 

din bugetul celor de la SC CLP Ecoserv SRL Pașcani.  
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Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt alte 

discuții la acest proiect. Nefiind alte discuții, supune la vot proiectul. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 10 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

  

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume Vot 
Pentru/ Împotrivă/ Abținere 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL X   

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN X   

3. CONSTANTINESCU PETRONICA X   

4. NEMȚANU CONSTANTIN X   

5. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

6. RĂȚOI CRISTIAN X   

7. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

8. STAMATIN COSTEL - online X   

9. VÎRLAN MIHAI X   

10. ZAGAN DAN X   

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării de către S.C. 

CLP ECOSERV S.R.L. a vehiculului adjudecat prin Procesul verbal de licitație 

Activ nr. 45 din data de 31.08.2021, întocmit de Management Reorganizare 

Lichidare Iași S.R.P.L. 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

  

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții la acest proiect.  

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că dorește să facă 

un amendament, respectiv eliminarea articolului nr. 3 din cadrul proiectului de hotărâre 

pentru că nu își mai are rostul, fiind aprobată rectificarea de buget  și a listei de investiții 

ale SC CLP Ecoserv SRL Pașcani mai devreme. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, supune la vot 

amendamentul. Cine este Pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 10 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0  

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume Vot 
Pentru/ Împotrivă/ Abținere 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL X   

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN X   
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3. CONSTANTINESCU PETRONICA X   

4. NEMȚANU CONSTANTIN X   

5. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

6. RĂȚOI CRISTIAN X   

7. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

8. STAMATIN COSTEL - online X   

9. VÎRLAN MIHAI X   

10. ZAGAN DAN X   

Amendamentul a fost aprobat.  

 

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții la acest proiect de hotărâre. Nefiind alte discuții, supune la vot proiectul de 

hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 Pentru: 10 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

  

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume Vot 
Pentru/ Împotrivă/ Abținere 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL X   

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN X   

3. CONSTANTINESCU PETRONICA X   

4. NEMȚANU CONSTANTIN X   

5. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

6. RĂȚOI CRISTIAN X   

7. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

8. STAMATIN COSTEL - online X   

9. VÎRLAN MIHAI X   

10. ZAGAN DAN X   

Proiectul a fost aprobat.  

 

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, mulțumește tuturor pentru 

prezență și declară închisă ședința. 

 

Ședința se încheie la 09:24. 

 

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 

 


