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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 12 decembrie 2022, în şedinţa  extraordinară 

a Consiliului  Local  al municipiului Paşcani 

 

 Ora  10,0  

Consiliul Local a fost convocat în ședință extraordinară la data 12.12.2022, ora 10,00,  

prin Dispoziția Primarului Municipiului Pașcani nr. 1531/08.12.2022. Consilierii au fost anunțați 

telefonic și convocați prin poștă electronică. 

Doamna Irina Jitaru, secretar general al municipiului, deschide lucrările ședinței 

extraordinare din 12 decembrie 2022, constatând că este legal constituită, din 19 consilieri în 

funcție, fiind prezenți 16. 

Participă  la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Pașcani: domnul 

Marius-Nicolae Pintilie-primarul municipiului Pașcani, Cristian Rățoi – viceprimarul municipiului 

Pașcani, doamna  Jitaru Irina – secretarul general al Municipiului Pașcani, dl. Claudiu Mihai 

Bodoașcă-administrator public, dl. Daniel Bechir-manager interimar al Spitalului Municipal de 

Urgență Pașcani, șefi de serviciu, funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani, 

presa locală.  

 Doamna Irina Jitaru, secretar general al municipiului, dă cuvântul domnului 

președinte de ședință, consilier local Conache Eduard - Cătălin. 

  Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, dă citire Dispoziției 

Primarului nr. 1531 din 08.12.2022, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului 

Pașcani în ședința extraordinară în data de 12.12.2022, ora 10,00, cu proiectul ordinii de zi 

anexa nr. 1 la dispoziție. Precizează că aceasta a fost comunicată către toți consilierii. Supune 

la vot ordinea de zi, astfel cum a fost modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Pentru: 16 

 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. DEDIU MIHAI X   

5. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. NEMȚANU ALEXANDRU X   

8. OLARIU COSTEL-SORIN X   

9. PERȚU LILIANA X   

10. PINTILIE CIPRIAN X   

11. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

12. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   
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13. RĂȚOI CRISTIAN X   

14. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

15. STAMATIN COSTEL X   

16. VÎRLAN MIHAI X   

 

Ordinea de zi a fost aprobată. 

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

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 
PROIECT: ”Consolidarea capacității instituționale pentru reducerea riscului de infecții 
nosocomiale la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani prin dotarea cu echipamente de ultimă 
generație” 
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ   
Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională 
COMPONENTA: 12 - Sănătate 
INVESTIȚIA: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice 
Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 
nosocomiale 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

Avizele comisiilor: 

Comisia economică – aviz favorabil 

Comisia juridică – aviz favorabil 

Comisia învățământ – aviz favorabil 

   

 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții.  
 Domnul Bechir Daniel, manager al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani, 
precizează că infecțiile nozocomiale reprezintă o problemă, atât la nivel național, cât și 
mondial, atât în rândul pacienților, dar și al personalului medical. Precizează că achiziționarea 
acestor echipamente medicale reprezintă un câștig foarte mare pentru Spitalul Municipal de 
Urgență Pașcani, întrucât fiind echipamente de ultimă generație contribuie foarte mult la 
diminuarea procentului de infecții nozocomiale. Precizează că s-au făcut acele raportări, 
acestea făcându-se la numărul de teste pe numărul de pacienți externați și crede că 
aprobarea acestui proiect și obținerea finanțării va contribui foarte mult la reducerea 
procentului de infecții nozocomiale. Precizează că s-au raportat mai mult la MDR, adică la 
Multi Drog Rezistent, pentru că sunt bacterii sau viruși care rezistă la medicația uzuală 
utilizată și atunci există riscul ca să rămână fără antibiotice de rezervă. Precizează că aceste 
echipamente ajută, împreună, la reciclarea aerului în sălile de operație sau sălile de 
pansamente și produc această sterilizare a aerului prin diminuarea încărcăturii de germeni și, 
de asemenea, lămpile cu ultraviolete pot fi folosite și în prezența pacienților și a personalului 
medical și contribule foarte mult, cu peste 99% reducere a microbilor. Precizează că, din acest 
punct de vedere, i se pare foarte utilă implementarea acestui proiect. 
 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 
mulțumește consilierilor locali pentru prezența la această ședință, că sunt la o nouă ședință 
extraordinară, principalul motiv al convocării fiind acest proiect pe Axa C12, pentru aceste 
echipamente împotriva infecțiilor nosocomiale. Precizează că roagă pe președintele de 
ședință să rămână astăzi în zonă, în așa fel încât să se scoată această hotărâre de consiliu 
local, sperând că ea va trece de votul consilierilor, pentru că mâine sau poimâine se deschid 
axele și trebuie depus acest proiect.   
 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că profită de prezența managerului 
spitalului la această ședință și că dorește să îl întrebe când se va rezolva problema cu 
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numărul de paturi de la Primiri Urgențe pentru că sunt foarte puține paturi, sunt foarte mulți 
bolnavi și dacă se duce pe hol seara, va găsi oameni cu perfuzii pe scaune. Precizează că 
dumnealui crede că aceasta este una din problemele care trebuie rezolvată. 
 Domnul Bechir Daniel, manager al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani, 
precizează că la Spitalul Municipal există doar Compartiment de Primiri Urgențe, că nu este 
Unitate de Primiri Urgențe, așa cum există în spitalele mari, județene sau universitare. 
Precizează că speră să se rezolve această problemă dacă vor fi sprijiniți de către consiliul 
local în susținerea finanțării pentru un nou compartiment de primiri urgențe pentru care este 
un studiu de fezabilitate care va fi actualizat cu ajutorul Primăriei și speră să fie ajutați pentru 
a obține finanțare pentru că este foarte important.  
 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că dumnealui crede că diferența între 
„compartiment” și „unitate” este doar o chestiune juridică, dar numărul de bolnavi este același. 
 Domnul Bechir Daniel, manager al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani, 
precizează că este vorba și de numărul de personal medical și de numărul de paturi și de 
gradul spitalului. 
 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că problema reală este numărul de 
bolnavi care ajung la Primiri Urgențe și care este mult mai mare decât capacitatea spitalului. 
 Domnul Bechir Daniel, manager al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani, 
precizează că din acest motiv ar fi foarte important să obțină finanțarea pentru construirea 
unui nou Compartiment de Primiri Urgențe. 
 Se vorbește concomitent. 
 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că în anii 
din urmă s-a făcut un studiu de fezabilitate pentru extinderea acestui compartiment pentru a 
deveni Unitate de Primiri Urgențe, ceea ce presupune o construcție separată față de spitalul 
de acum, ca amplasare să fie în fața intrării de la Primiri Urgențe. Precizează că trebuie să 
facă studiul de fezabilitate, că dumnealui crede că aceasta este cheltuiala pe care trebuie să o 
facă primăria, dar construcția în sine, cheltuiala cu construcția, din punctul dumnealui de 
vedere, depășește capacitatea financiară a Municipiului Pașcani și trebuie să găsească 
finanțări de la Guvern sau din altă parte pentru că este vorba de multe milioane de lei sau de 
euro. Precizează că trebuie măcar să depună un astfel de proiect sau să realizeze acest 
proiect. Precizează că, după părerea dumnealui, acest proiect nu mai poate fi actualizat sau 
poate fi actualizat, dar oricum ar trebui să facă un proiect nou pentru că pe parte de risc la 
seism s-au schimbat foarte multe din normative, la fel și la ISU, așa că trebuie făcut aproape 
de la zero. Precizează că acest studiu de fezabilitate este făcut în urmă cu aproape 6 ani. 
 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că nu crede că este vreun consilier 
local care ar spune nu unui astfel de proiect.  
 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că astăzi 
Ministerul Sănătății este la un partid, poate peste 6 luni este la alt partid, dar nu mai contează 
pentru că împreună trebuie să meargă să lupte pentru comunitatea dumnealor. 
 Domnul Bechir Daniel, manager al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani, 
precizează că trebuie să se înțeleagă foarte bine un aspect, respectiv că există o anumită 
prioritizare a urgențelor, că sunt pe coduri de culori, adică dacă vine un accident rutier cu 
multiple victime și mai vine un stop cardio respirator sau un accident vascular, bineînțeles că 
ceilalți pacienți vor avea un timp mai mare de așteptare, până se vor rezolva urgențele 
primordiale. 
 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, precizează că oricum 
adresabilitatea se referă și la rezolvarea cazurilor minore care ar putea fi rezolvate de către 
medicii de familie. 
 Domnul Dediu Mihai, consilier local, întreabă care medic de familie mai este găsit 
după ora 18:00.  
 Se vorbește concomitent. 



4 
 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt alte 
înscrieri la cuvânt. Nefiind alte discuții, supune la vot proiectul. Întreabă cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 

Pentru: 16 

 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. DEDIU MIHAI X   

5. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. NEMȚANU ALEXANDRU X   

8. OLARIU COSTEL-SORIN X   

9. PERȚU LILIANA X   

10. PINTILIE CIPRIAN X   

11. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

12. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

13. RĂȚOI CRISTIAN X   

14. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

15. STAMATIN COSTEL X   

16. VÎRLAN MIHAI X   

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

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea publică a 

Municipiului Pașcani în proprietatea privată a Municipiului Pașcani a imobilului 

„Constructie atelier + sala sport” în suprafață de 288 mp, cu număr de inventar 651, 

identificat cu număr cadastral 64878-C4, situat în incinta Școlii „Iordache Cantacuzino” 

din str. Ștefan cel Mare, nr. 19, municipiul Pascani, judetul Iași, în vederea scoaterii din 

funcțiune, demolării și valorificării 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

Avizele comisiilor: 

Comisia economică – aviz favorabil 

Comisia juridică – aviz favorabil 

Comisia urbanism – aviz favorabil 

Comisia învățământ – aviz favorabil 

 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții. 

 Domul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că și aici 

sunt avansați cu proiectul, că astăzi sau mânine se va scoate la licitație execuția lucrărilor și 

speră să aibă succes, să aibă parte de oameni serioși care să vină să contracteze lucrările. 

Precizează că sumele sunt bune, că sunt actualizate la zi și dat fiind problema pe care o au la 

Piața Vale, precizează că, sincer, are emoții. Precizează către consilieri, dacă pot într-un fel 
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sau în altul, are rugămintea, în cazul în care au colaboratori sau firme de construcții serioase, 

să îi anunțe să consulte SEAP-ul pentru că licitația este publică. Precizează că ar trebui 

măcar să își facă datoria de a populariza acest subiect pentru că au nevoie de colaboratori 

serioși. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții. 

Nefiind alte discuții, supune proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

Pentru: 16 

 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. DEDIU MIHAI X   

5. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. NEMȚANU ALEXANDRU X   

8. OLARIU COSTEL-SORIN X   

9. PERȚU LILIANA X   

10. PINTILIE CIPRIAN X   

11. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

12. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

13. RĂȚOI CRISTIAN X   

14. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

15. STAMATIN COSTEL X   

16. VÎRLAN MIHAI X   

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi: 
 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 214/07.10.2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului „Creșterea eficienței energetice, clădiri rezidențiale, din Municipiul Pașcani 

– Investiția 2”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a 

cheltuielilor aferente acestuia 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz nefavorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

    

Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții 

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

Împotrivă? Abțineri? 
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Pentru: 16 

 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. DEDIU MIHAI X   

5. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. NEMȚANU ALEXANDRU X   

8. OLARIU COSTEL-SORIN X   

9. PERȚU LILIANA X   

10. PINTILIE CIPRIAN X   

11. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

12. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

13. RĂȚOI CRISTIAN X   

14. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

15. STAMATIN COSTEL X   

16. VÎRLAN MIHAI X   

 

Proiectul a fost aprobat. 

 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, mulțumește tuturor pentru 

participare și declară închise lucrările ședinței. 

Ședința se încheie la 10:14. 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    SECRETARUL GENERAL AL 
MUNICIPIULUI PAȘCANI, 

        Consilier local  
  Conache Eduard Cătălin                                          Irina Jitaru 
 


