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MUNICIPIUL PAȘCANI 
CONSILIUL LOCAL 
 

 

MINUTA  
 

Ședinței ordinare din data de 28 aprilie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Pașcani 
 
 

Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară la data 28 aprilie 2022, ora 
13,00, prin Dispoziția Primarului nr. 709/21.04.2022. Consilierii au fost anunțați telefonic și 
convocați prin poștă electronică. 

Ședința ordinară începe la ora 13,20, se desfășoară în sala de ședințe a 
municipiului Pașcani și on-line prin intermediul aplicației electronice ZOOM. 

 
Participă următorii consilieri: 

                      

Nr.  Nume și prenume 

1 AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL 

2 CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN 

3 CONSTANTINESCU PETRONICA 

4 DEDIU MIHAI - on line 

5 HALDAN VASILE 

6 NEDELCU GABRIELA  

7 NEMȚANU ALEXANDRU  

8 OLARIU COSTEL-SORIN 

9 PANTAZI DUMITRU 

10 PERȚU LILIANA 

11 PINTILIE CIPRIAN 

12 PLEȘCAN MONICA-VASILICA 

13 PRODAN MIHAI-IONUȚ 

14 RĂȚOI CRISTIAN 

15 SPIRIDON MIHAELA-IULIA -on line 

16 STAMATIN COSTEL 

17 VÎRLAN MIHAI 

 
  

Participă  la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Pașcani: Cristian 
Rățoi – viceprimarul municipiului Pașcani care a preluat atribuțiile primarului municipiului 
Pașcani, domnul Paul-Iulian Apostol care a preluat atribuțiile secretarului general al 
Municipiului Pașcani conform Dispoziției Primarului nr. 681/14.04.2022, domnul Bodoașcă 
Mihai-Claudiu – administratorul public, directori ai instituțiilor subordonate Consiliului Local, 
directori, șefi de serviciu, funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani, 1 
cetățean,  presa locală. 
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Domnul Paul-Iulian Apostol supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței 

ordinare din 30.03.2022, care se aprobă cu 17 voturi pentru. 
 
Lucrările ședinței sunt conduse de domnul consilier Mihai Vîrlan.   
Domnul Mihai Vîrlan, președinte de ședință, supune la vot ordinea de zi, care se 

adoptă cu 17 voturi pentru.  
 
Ordinea de zi adoptată este următoarea: 
 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuțíe a bugetului de venituri 
și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim.I al anului 2022 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  
 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri 
și cheltuieli și al Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și 
alte surse de finanțare, al Municipiului Pașcani pentru anul 2022 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  
 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului Creditelor Interne  
pentru anul 2022 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 
 

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului centralizat al 
instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  
 

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli al Casei de Cultură „Mihail Sadoveanu”,  pentru anul 2022 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 
 

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului centralizat al 
instituțiilor și activităților finanțate din venituri propria și subvenții,  pentru anul 2022 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 
 
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în municipiul 
Paşcani pentru anul 2023 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 
 

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea burselor de merit pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Pașcani, pentru semestrul II al anului 
școlar 2021-2022 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  
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9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de atestare a persoanelor 

fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Viceprimarul municipiului Pașcani în 
calitate de consilier local 

 
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Contractului de Parteneriat între 

Municipiul Pașcani și Asociația Tineretul Ortodox Român, filiala Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Viceprimarul municipiului Pașcani în 
calitate de consilier local 

 
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Programului principalelor 

manifestări cultural – artistice pe anul 2022 al Casei Municipale de Cultură „Mihail 

Sadoveanu” Paşcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Viceprimarul municipiului Pașcani în 
calitate de consilier local 

 
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  ale Casei 
Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 
 

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
al municipiului Paşcani  nr. 90/31.05.2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Paşcani şi instituţiile şi 
serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al municipiului Paşcani, 
cu modificările şi completările ulterioare 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 
 

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local al Municipiului Paşcani pentru 
dezlipirea bunului imobil – teren parte din Teren Parc Municipal, număr inventar 412, 
imobil în suprafață de 43149  mp, nr. cad. 65426, proprietate publică a municipiului 
Pașcani, situat în str. Republicii, nr. 2, municipiul Pașcani, jud. Iași 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  
 

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local al Municipiului Paşcani pentru 
dezlipirea bunului imobil – teren parte din Teren aferent sediului DAC Pașcani, număr 
inventar 357, imobil în suprafață de 1000 mp, nr. cad. 2703/3, proprietate publică a 
municipiului Pașcani, situat în str. Moldovei, nr. 33, municipiul Pașcani, jud. Iași 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  
 

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local al Municipiului Paşcani pentru 
dezlipirea bunului imobil – teren parte din Teren aferent sediului DAC Pașcani, număr 
inventar 357, imobil în suprafață de 7.743 mp, nr. cad. 2703/1, proprietate publică a 
municipiului Pașcani, situat în str. Moldovei, nr. 33, municipiul Pașcani, jud. Iași 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  
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17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Paşcani  nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului 
Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafaţele de teren înscrise la poziţile 
350, 351, 352, 353, 354    

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  
 

18.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 
proprietăţii private a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin adăugarea numărului de inventar 1693   

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului 
situat în municipiul Pașcani, str. Moldovei, nr. 21 A, județul Iași, în suprafață de 3850 mp, 
număr cadastral 66050 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii: ”Proiect Tip – Construire Creșă  Mică” 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  
 
20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației imobilelor C1-magazie cu o 
suprafață construită de 93 mp, C2-centrală termică cu o suprafață construită de 30 mp, 
C3-anexă WC cu o suprafață construită de 55 mp și C4-local școală (grădiniță) cu o 
suprafață construită de 136,56 mp, în vederea demolării,  și a terenului aferent în 
suprafață de 1.271,00 mp,  proprietatea publică a municipiului Pașcani, situate în str. 
Dragoș Vodă, nr. 59, municipiul Pașcani, jud. Iași, Nr. Cad. 69147, 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  
 
21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale 
(casetele disponibile) având numerele: 10, 11, 43, 114, 115, 120/1, 121, 123 și 124, 
proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Hala Piața Vale, str. Ceferiștilor, nr. 
4, județul Iași 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  
 

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a terenurilor 
disponibile, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Piața Vale, str. 
Ceferiștilor, nr. 4, nr. cadastral 2683 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  

 
23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare a terenurilor şi clădirilor, 
proprietate publică a Municipiului Paşcani, având numerele cadastrale 65249, 65110 şi 
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64600, către Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Iordache Cantacuzino” 
Paşcani în scopul desfăşurării activităţii educaţionale  

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 

 
24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul 
privat al Municipiului Paşcani, a unor bunuri în vederea scoaterii din funcţiune, 
valorificării şi, după caz, a casării acestora 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 
 
25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construire 
locuințe colective, birouri, spații comerciale, împrejmuire” pe teren în suprafață de 1500 
mp, identificat cu nr. Cadastral 63105, situate în Calea Romanului nr.9, mun. Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 
 

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea Comisiei de organizare, elaborare și 

aprobare a programului pentru Ziua Municipiului Pașcani, Armonii de toamnă, Târgul de 

Crăciun, Revelion 2022, activități aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

34/11.02.2022 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Viceprimarul municipiului Pașcani în 
calitate de consilier local 
 
27.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 70/30.03.2022 privind acordul 
Consiliului Local al Municipiului Pașcani pentru dezlipirea bunului imobil-teren, parte din 
Teren RAGCL, număr inventar 962, imobil în suprafață de 10.885 mp, nr. cad. 66064, 
proprietate publică a municipiului Pașcani, situat în str. Moldovei nr. 21, municipiul 
Pașcani, jud. Iași 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  
 

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai-
iulie 2022 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  
 
 

PROIECTE SUPLIMENTARE 
 

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență pentru susținerea 
financiară, prin reprezentantul legal, a minorei Boboc Ștefania-Petra-Ioana, cu domiciliul  
în municipiul Pașcani, elevă la Liceul cu Program Sportiv Cetate Deva, jud. Hunedoara 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Viceprimarul municipiului Pașcani  
 

30.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier al domnului Nemțanu 
Constantin și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al municipiului 
Pașcani 
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Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Viceprimarul municipiului Pașcani  
 

31.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea chetuielilor conexe legate de obiectivul de 
investiții ”EXTINDERE ȘI DOTAREA AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL 
SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI” finanțat prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, 
Operațiunea A-Ambulatorii 

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

următoarele hotărâri: 
 

1. HOTĂRÂREA NR. 84 din 28.04.2022 privind modificarea și completarea Bugetului 
Creditelor Interne pentru anul 2022 

- a fost adoptată cu 17 voturi pentru 
 

2. HOTĂRÂREA NR. 85 din 28.04.2022 privind modificarea și completarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli al Casei de Cultură „Mihail Sadoveanu” pentru anul 2022 

- a fost adoptată cu 17 voturi pentru 
 

3. HOTĂRÂREA NR. 86 din 28.04.2022 privind aprobarea burselor de merit pentru elevii 
din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Pașcani, pentru semestrul II al 
anului școlar 2021-2022 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
Domnul Mihai Dediu a ieșit din ședință la ora 14,32, participarea sa fiind on line. 
 

4. HOTĂRÂREA NR. 87 din 28.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de atestare a 
persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
 

5. HOTĂRÂREA NR. 88 din 28.04.2022 privind aprobarea încheierii Contractului de 

Parteneriat între Municipiul Pașcani și Asociația Tineretul Ortodox Român, filiala Pașcani 

- a fost adoptată cu 14 voturi pentru 
- 2 voturi împotrivă (2 abțineri) 
 

6. HOTĂRÂREA NR. 89 din 28.04.2022 privind modificarea și completarea Programului 

principalelor manifestări cultural – artistice pe anul 2022 al Casei Municipale de Cultură 

„Mihail Sadoveanu” Paşcani 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
Hotărârea a fost adoptată cu amendament. 
 

7. HOTĂRÂREA NR. 90 din 28.04.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
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Hotărârea a fost adoptată cu amendament. 
 

8. HOTĂRÂREA NR. 91 din 28.04.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 90/31.05.2021 privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului 

municipiului Paşcani şi instituţiile şi serviciile publice de interes local din subordinea 

Consiliului Local al municipiului Paşcani, cu modificările şi completările ulterioare 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
 

9. HOTĂRÂREA NR. 92 din 28.04.2022 privind acordul Consiliului Local al Municipiului 

Paşcani pentru dezlipirea bunului imobil – teren parte din Teren Parc Municipal, număr 

inventar 412, imobil în suprafață de 43149 mp, nr. cad. 65426, proprietate publică a 

municipiului Pașcani, situat în str. Republicii, nr. 2, municipiul Pașcani, jud. Iași 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
 

10. HOTĂRÂREA NR. 93 din 28.04.2022 privind acordul Consiliului Local al Municipiului 

Paşcani pentru dezlipirea bunului imobil – teren parte din Teren aferent sediului DAC 

Pașcani, număr inventar 357, imobil în suprafață de 1000 mp, nr. cad. 2703/3, proprietate 

publică a municipiului Pașcani, situat în str. Moldovei, nr. 33, municipiul Pașcani, jud. Iași 

- a fost adoptată cu 10 voturi pentru 
- 6 voturi împotrivă (6 abțineri) 
 

11. HOTĂRÂREA NR. 94 din 28.04.2022 privind acordul Consiliului Local al Municipiului 

Paşcani pentru dezlipirea bunului imobil – teren parte din Teren aferent sediului DAC 

Pașcani, număr inventar 357, imobil în suprafață de 7.743 mp, nr. cad. 2703/1, 

proprietate publică a municipiului Pașcani, situat în str. Moldovei, nr. 33, municipiul 

Pașcani, jud. Iași 

- a fost adoptată cu 10 voturi pentru 
- 6 voturi împotrivă (6 abțineri) 
 

12. HOTĂRÂREA NR. 95 din 28.04.2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public 

al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafaţele de teren 

înscrise la poziţile 350, 351, 352, 353, 354    

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 

 
13. HOTĂRÂREA NR. 96 din 28.04.2022 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 adăugarea numărului de inventar 1693   
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- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 

 
14. HOTĂRÂREA NR. 97 din 28.04.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului situat în municipiul Pașcani, str. Moldovei, nr. 21 A, județul Iași, în 

suprafață de 3850 mp, număr cadastral 66050 și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii: ”Proiect Tip – Construire Creșă  Mică”   

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 

 
15. HOTĂRÂREA NR. 98 din 28.04.2022 privind schimbarea destinației imobilelor C1-

magazie cu o suprafață construită de 93 mp, C2-centrală termică cu o suprafață construită 

de 30 mp, C3-anexă WC cu o suprafață construită de 55 mp și C4-local școală (grădiniță) 

cu o suprafață construită de 136,56 mp, în vederea demolării,  și a terenului aferent în 

suprafață de 1.271,00 mp,  proprietatea publică a municipiului Pașcani, situate în str. 

Dragoș Vodă, nr. 59, municipiul Pașcani, jud. Iași, Nr. Cad. 69147, în scopul realizării unui 

drum de acces către cimitirul municipal Pașcani – Cartier Fântânele, Nr. Cad. 65511 și 

65521   

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
 

16. HOTĂRÂREA NR. 99 din 28.04.2022 privind închirierea prin licitație publică a spațiilor 
comerciale (casetele disponibile) având numerele: 10, 11, 43, 114, 115, 120/1, 121, 123 
și 124, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Hala Piața Vale, str. 
Ceferiștilor, nr. 4, județul Iași 

- a fost adoptată cu 14 voturi pentru 
- 2 voturi împotrivă (1 vot împotrivă și 1 abținere) 
 

17. HOTĂRÂREA NR. 100 din 28.04.2022 privind închirierea prin licitație publică a 
terenurilor disponibile, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Piața Vale, 
str. Ceferiștilor, nr. 4, nr. cadastral 2683 

- a fost adoptată cu 15 voturi pentru 
- 1 vot împotrivă  
 

18. HOTĂRÂREA NR. 101 din 28.04.2022 privind darea în administrare a terenurilor şi 
clădirilor, proprietate publică a Municipiului Paşcani, având numerele cadastrale 65249, 
65110 şi 64600, către Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Iordache 
Cantacuzino” Paşcani în scopul desfăşurării activităţii educaţionale 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
 

19. HOTĂRÂREA NR. 102 din 28.04.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public, 
în domeniul privat al Municipiului Paşcani, a unor bunuri în vederea scoaterii din 
funcţiune, valorificării şi, după caz, a casării acestora 

- a fost adoptată cu 15 voturi pentru 
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- 1 vot împotrivă 
 

20. HOTĂRÂREA NR. 103 din 28.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
pentru „Construire locuințe colective, birouri, spații comerciale, împrejmuire” pe teren 
în suprafață de 1500 mp, identificat cu nr. Cadastral 63105, situate în Calea Romanului 
nr.9, mun. Pașcani 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 

 
21. HOTĂRÂREA NR. 104 din 28.04.2022 privind nominalizarea Comisiei de organizare, 

elaborare și aprobare a programului pentru Ziua Municipiului Pașcani, Armonii de toamnă, 

Târgul de Crăciun, Revelion 2022, activități aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

34/11.02.2022 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
Hotărârea a fost adoptată cu amendament. 
 

22. HOTĂRÂREA NR. 105 din 28.04.2022 privind aprobarea îndreptării erorii materiale din 

cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 70/30.03.2022 privind 

acordul Consiliului Local al Municipiului Pașcani pentru dezlipirea bunului imobil-teren, 

parte din Teren RAGCL, număr inventar 962, imobil în suprafață de 10.885 mp, nr. cad. 

66064, proprietate publică a municipiului Pașcani, situat în str. Moldovei nr. 21, 

municipiul Pașcani, jud. Iași 

- a fost adoptată cu 15 voturi pentru 
- 1 vot împotrivă ( 1 abținere) 
 

23. HOTĂRÂREA NR. 106 din 28.04.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

perioada mai-iulie 2022 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 

Președinte de ședință pentru perioada mai-iulie 2022 va fi domnul consilier local 

Alexandru Nemțanu. 

 
24. HOTĂRÂREA NR. 107 din 28.04.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru 

susținerea financiară, prin reprezentantul legal, a minorei Boboc Ștefania-Petra-Ioana, cu 

domiciliul  în municipiul Pașcani, elevă la Liceul cu Program Sportiv Cetate Deva, jud. 

Hunedoara 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 

 
25. HOTĂRÂREA NR. 108 din 28.04.2022 privind încetarea mandatului de consilier al 
domnului Nemțanu Constantin și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului 
Local al municipiului Pașcani 

- a fost adoptată cu 15 voturi pentru 

Doamna Mihaela-Iulia Spiridon nu participă la vot. 
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26. HOTĂRÂREA NR. 109 din 28.04.2022 privind aprobarea chetuielilor conexe legate de 
obiectivul de investiții”EXTINDERE ȘI DOTAREA AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE 
DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI” finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv 
specific 8.1, Operațiunea A-Ambulatorii 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 

 
În intervalul orar 14,02-14,12 a fost pauză. 
 
Proiectele de hotărâre nr. 1, 2, 4, 6 și 7 de pe ordinea de zi adoptată au fost 

response.   
 
Au luat cuvântul: consilier local Monica-Vasilica Pleșcan, cetățeanul Romel 

Vântur, Costel-Sorin Olariu. 
 
Ședința ordinară se încheie la ora 15,35. 
 
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  
         Mihai Vîrlan                                                       Paul-Iulian Apostol 
                                                                        (conform D.P. nr. 681/14.04.2022) 

 
                                                     

 


