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MUNICIPIUL PAȘCANI 
CONSILIUL LOCAL 

 

MINUTA  
 

Ședinței ordinare din data de 31 ianuarie 2023 a Consiliului Local al Municipiului Pașcani 
 

Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară la data 31 ianuarie 2023, ora 
9,00, prin Dispoziția Primarului nr. 106/25.01.2023. Consilierii au fost anunțați telefonic și 
convocați prin poștă electronică. 

Ședința ordinară începe la ora 9,04 și se desfășoară în sala de ședințe a 
Municipiului Pașcani și online prin intermediul aplicației TEAMS. 

 
Participă următorii consilieri: 

                      

Nr.  Nume și prenume 

1 AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL- online 

2 CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN 

3 CONSTANTINESCU PETRONICA 

4 DEDIU MIHAI  

5 GRIGORIU MIHAI-GABRIEL 

6 MACOVEI VLAD ANDREI 

7 NEDELCU GABRIELA  

8 NEMȚANU ALEXANDRU 

9 OLARIU COSTEL-SORIN 

10 PANTAZI DUMITRU 

11 PERȚU LILIANA 

12 PINTILIE CIPRIAN 

13 PLEȘCAN MONICA-VASILICA 

14 PRODAN IONUȚ-MIHAI 

15 RĂȚOI CRISTIAN 

16 SPIRIDON MIHAELA-IULIA  

17 STAMATIN COSTEL 

18 VÎRLAN MIHAI 

 
Participă la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Pașcani: Marius-

Nicolae Pintilie-primarul Municipiului Pașcani, Cristian Rățoi – viceprimarul Municipiului 
Pașcani, Irina Jitaru-secretarul general al Municipiului Pașcani, dl. Claudiu-Mihai Bodoașcă -
administrator public, directori, șefi de serviciu, funcționari publici din cadrul Primăriei 
Municipiului Pașcani, dl. Dumitru Chiuariu-director general al SC CLP Ecoserv SRL Pașcani, 
doamna Cojocaru Mihaela-director al Bibliotecii Municipale „Leonard Gavriliu” Pașcani, 
doamna Calistru Daniela-manager al Casei de Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani, domnul 
Mandric Bogdănel-director al CSM Pașcani, presa locală. 
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Doamna Irina Jitaru, secretarul general, supune spre aprobare procesul-verbal al 
ședinței ordinare din 22.12.2022, care se aprobă cu 18 voturi pentru. 

Doamna Irina Jitaru, secretarul general, supune spre aprobare procesul-verbal al 
ședinței extraordinare din 27.12.2022, care se aprobă cu 18 voturi pentru. 

Doamna Irina Jitaru, secretarul general, supune spre aprobare procesul-verbal al 
ședinței extraordinare din 09.01.2023, care se aprobă cu 18 voturi pentru 

 
Lucrările ședinței sunt conduse de domnul consilier Eduard-Cătălin Conache. 
 
Domnul Eduard-Cătătălin Conache, președinte de ședință, supune la vot ordinea 

de zi, care se adoptă cu 18 voturi pentru. 
 
Ordinea de zi adoptată este următoarea: 
 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al 
Municipiului Pașcani și al programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul 
local și alte surse de finanțare, pe anul 2023 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Cantinei 
de Ajutor Social  Pascani pentru anul 2023 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului Creditelor Interne (Sursa C) și a 
Programului obiectivelor de investiții finanțate din credite, pentru anul 2023 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor  pe anul 2023 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și al 
Programului obiectivelor de investiții finanțate integral din venituri proprii, pentru anul 
2023, al Serviciului Administrația Piețelor  

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Bugetului centralizat al instituțiilor și 
activităților finanțate integral din venituri proprii (sursa E) și a Programului obiectivelor 
de investiții,  pe anul 2023  

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei 
obiectivelor de investiții, pentru anul 2023, ale Spitalului Municipal  de Urgență Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
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8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) 
al instituțiilor și a Listei obiectivelor de investiții,  pe anul 2023 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri  și Cheltuieli al 
Bibliotecii Municipale Pașcani pentru anul 2023 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a  Listei 
obiectivelor de investiții a Casei de Cultură “Mihail Sadoveanu”  Pașcani,  pentru anul 2023 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului 
Sportiv Municipal  Pașcani și a Listei Obiectivelor de Investiții pe anul 2023 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului centralizat al instituțiilor și 
activităților finanțate din venituri proprii și subvenții (Sursa G) și Lista obiectivelor de 
investiții, pe anul 2023 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 
Spitalului Municipal de Urgență Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani  

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
 
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Paşcani şi aprobarea de 
denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular în anul şcolar 2023-2024  

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  

 

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului principalelor manifestări  

cultural – artistice  pentru anul 2023 al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” 

Paşcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Viceprimarul municipiului Pașcani, în 

calitate de consilier local 

 

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită, către Parohia ”Adormirea 
Maicii Domnului” – Gâștești, a terenului în suprafață de 578 mp situat în intravilanul 
municipiului Pașcani, tarlaua 2, parcela 99/2, suburbia Gâștesti, strada Gâștești, județul 
Iași, proprietate publică a Municipului Pașcani, având număr de inventar 1668 și o valoare 
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de inventar de 42.642,53 lei, intabulat în Cartea funciară numarul 69348, cu număr 
cadastral 69348  

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 
 

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și de 
servitute către S.C. Delgaz Grid S.A. a terenului proprietate publică a municipiului Pașcani, 
în suprafață de 9,60 mp, pe lungimea de 450 ml, str. Gâşteşti, nr. CAD 65282, afectat de 
amplasarea stâlpilor pentru realizarea reţelei aeriene aferente proiectului „Alimentare cu 
energie electrică - locuința Știrbu Nicu amplasată în loc. Topile, com. Valea Seacă, județul 
Iași” 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 
 

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a terenului în suprafaţă totală de 600 
mp, situat în Municipiul Paşcani, str. Călugăreni, nr. 29, jud. Iasi, Nr. Cad. 69128, 
proprietate privată a Municipiului Paşcani, către persoanele fizice Azamfiri Vasile și 
Azamfiri Petronica 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 
 

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a terenului în suprafaţă totală de 600 
mp, situat în Municipiul Paşcani, str. Renașterii, nr. 13, jud. Iași, Nr. Cad. 67053, 
proprietate privată a Municipiului Paşcani, către persoanele fizice Tanasă Gheorghe și 
Tanasă Doina 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 
 

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a terenurilor 
disponibile delimitate în LOT 8 în suprafață de 12 mp, având o valoare de inventar de 
621,66 lei și respectiv LOT 11 având suprafață de 18 mp și o valoare de inventar de 932,49 
lei și LOT 12, având suprafață de 18 mp și o valoare de inventar de 932,49 lei, proprietate 
publică a Municipiului Pașcani, situate în strada Eugen Stamate, în vecinătatea platoului 
Piață Deal, nr. cadastral 64880, tronson 1, Municipiul Pașcani, județul Iași, în vederea 
amplasării unor chioșcuri stradale 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  

 
22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Actul Constitutiv și 
aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal  
Iaşi – ARSACIS, revizuite 2021 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani  

 
23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Pașcani nr. 267/22.12.2022 privind aprobarea înființării instituției muzeale cu 
personalitate juridică „Muzeul Municipal Pașcani”, cu sediul în Municipiul Pașcani, strada 
Aleea Parcului nr. 7, județul Iași 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 
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24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 80 din data de 27.05.2020 privind stabilirea 
tarifelor pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare aferente serviciului 
de salubrizare, prestate de S.C. CLP ECOSERV S.R.L în Municipiul Pașcani modificata si 
completata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 111 din data de 
19.07.2021 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 
 
25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 
februarie-mai 2023 

Inițiatorul proiectului de hotărâre -  Primarul municipiului Pașcani 
 
Domnul consilier local Costel-Sorin Olariu anunță că nu participă la votul niciunui 

proiect de hotărâre de pe ordinea d zi adoptată. 
 
În urma analizării și discuțiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate 

următoarele hotărâri: 
 

1. HOTĂRÂREA NR. 3 din 31.01.2023 privind aprobarea Bugetului local de venituri si 

cheltuieli al Municipiului Pașcani și al programului obiectivelor de investiții, cu finanțare 

de la bugetul local și alte surse de finanțare, pe anul 2023 

- a fost adoptată cu 17 voturi pentru 
 

2. HOTĂRÂREA NR. 4 din 31.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 

al Cantinei de Ajutor Social  Pascani pentru anul 2023 

- a fost adoptată cu 17 voturi pentru 
 

3. HOTĂRÂREA NR. 5 din 31.01.2023 privind aprobarea Bugetului Creditelor Interne (Sursa 

C) și a Programului obiectivelor de investiții finanțate din credite, pentru anul 2023 

- a fost adoptată cu 10 voturi pentru 
- 7 voturi împotrivă(7 abțineri) 

 

4. HOTĂRÂREA NR. 6 din 31.01.2023 privind aprobarea  Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor  pe anul 2023 

- a fost adoptată cu 17 voturi pentru 
 

5. HOTĂRÂREA NR. 7 din 31.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 

și al Programului obiectivelor de investiții finanțate integral din venituri proprii, pentru 

anul 2023, al Serviciului Administrația Piețelor 

- a fost adoptată cu 10 voturi pentru 
- 7 voturi împotrivă(7 abțineri) 
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6. HOTĂRÂREA NR. 8 din 31.01.2023 privind  aprobarea Bugetului centralizat al 

instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii (sursa E) și a Programului 

obiectivelor de investiții,  pe anul 2023 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
- 1 vot împotrivă(1 abținere) 

 

7. HOTĂRÂREA NR. 9 din 31.01.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

și a Listei obiectivelor de investiții, pentru anul 2023, ale Spitalului Municipal  de Urgență 

Pașcani 

- a fost adoptată cu 17 voturi pentru 
 

8. HOTĂRÂREA NR. 10 din 31.01.2023 privind aprobarea  Bugetului Integral Venituri 

Proprii (sursa F) al instituțiilor și a Listei obiectivelor de investiții,  pe anul 2023 

- a fost adoptată cu 17 voturi pentru 
 

9. HOTĂRÂREA NR. 11 din 31.01.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri  și 
Cheltuieli al Bibliotecii Municipale Pașcani pentru anul 2023 

- a fost adoptată cu 17 voturi pentru 
 

10. HOTĂRÂREA NR. 12 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
și a  Listei obiectivelor de investiții a Casei de Cultură “Mihail Sadoveanu”  Pașcani,  pentru 
anul 2023 

- a fost adoptată cu 10 voturi pentru 
- 7 voturi împotrivă(7 abțineri) 

 
11. HOTĂRÂREA NR. 13 din 31.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 
al Clubului Sportiv Municipal  Pașcani și a Listei Obiectivelor de Investiții pe anul 2023 

- a fost adoptată cu 10 voturi pentru 
- 7 voturi împotrivă(7 abțineri) 

 

12. HOTĂRÂREA NR. 14 din 31.01.2023 privind aprobarea Bugetului centralizat al 
instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții (Sursa G) și Lista 
obiectivelor de investiții, pe anul 2023 

- a fost adoptată cu 13 voturi pentru 
- 4 voturi împotrivă(4 abțineri) 

 

13. HOTĂRÂREA NR. 15 din 31.01.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani 

- a fost adoptată cu 17 voturi pentru 
 
14. HOTĂRÂREA NR. 16 din 31.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani 

- a fost adoptată cu 17 voturi pentru 
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15. HOTĂRÂREA NR. 17 din 31.01.2023 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Paşcani şi aprobarea 
de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular în anul şcolar 2023-2024 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
- 1 vot împotrivă(1 abținere) 

 

16. HOTĂRÂREA NR. 18 din 31.01.2023 privind aprobarea Programului principalelor 
manifestări  cultural – artistice  pentru anul 2023 al Casei Municipale de Cultură „Mihail 
Sadoveanu” Paşcani 

- a fost adoptată cu 10 voturi pentru 
- 7 voturi împotrivă(7 abțineri) 

 

17. HOTĂRÂREA NR. 19 din 31.01.2023 privind darea în folosință gratuită, către Parohia 
„Adormirea Maicii Domnului” – Gâștești, a terenului în suprafață de 578 mp situat în 
intravilanul municipiului Pașcani, tarlaua 2, parcela 99/2, suburbia Gâștesti, strada 
Gâștești, județul Iași, proprietate publică a Municipului Pașcani, având număr de inventar 
1668 și o valoare de inventar de 42.642,53 lei, intabulat în Cartea funciară numarul 69348, 
cu număr cadastral 69348  

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
Doamna consilier local Gabriela Nedelcu nu se afla în sală la momentul votului. 

 

18. HOTĂRÂREA NR. 20 din 31.01.2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de 
uz și de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A. a terenului proprietate publică a municipiului 
Pașcani, în suprafață de 9,60 mp, pe lungimea de 450 ml, str. Gâşteşti, nr. cad. 65282, 
afectat de amplasarea stâlpilor pentru realizarea reţelei aeriene aferente proiectului 
„Alimentare cu energie electrică - locuința Știrbu Nicu amplasată în loc. Topile, com. Valea 
Seacă, județul Iași” 

 - a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
Doamna consilier local Gabriela Nedelcu nu se afla în sală la momentul votului. 

 
19. HOTĂRÂREA NR. 21 din 31.01.2023 privind vânzarea directă a terenului în suprafaţă 
totală de 600 mp, situat în Municipiul Paşcani, str. Călugăreni, nr. 29, jud. Iași, Nr. Cad. 
69128, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către persoanele fizice Azamfiri Vasile 
și Azamfiri Petronica 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
- 1 vot împotrivă(1 abținere) 

 

20. HOTĂRÂREA NR. 22 din 31.01.2023 privind vânzarea directă a terenului în suprafaţă 
totală de 600 mp, situat în Municipiul Paşcani, str. Renașterii, nr. 13, jud. Iași, Nr. Cad. 
67053, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către persoanele fizice Tanasă 
Gheorghe și Tanasă Doina 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
- 1 vot împotrivă(1 abținere) 
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21. HOTĂRÂREA NR. 23 din 31.01.2023 privind închirierea prin licitație publică a 
terenurilor disponibile delimitate în LOT 8 în suprafață de 12 mp, având o valoare de 
inventar de 621,66 lei și respectiv LOT 11 având suprafață de 18 mp și o valoare de 
inventar de 932,49 lei și LOT 12, având suprafață de 18 mp și o valoare de inventar de 
932,49 lei, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în strada Eugen Stamate, în 
vecinătatea platoului Piață Deal, nr. cadastral 64880, tronson 1, Municipiul Pașcani, 
județul Iași, în vederea amplasării unor chioșcuri stradale 

- a fost adoptată cu 10 voturi pentru 
- 7 voturi împotrivă(7 abțineri) 

 

22. HOTĂRÂREA NR. 24 din 31.01.2023 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Actul 
Constitutiv și aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor 
de Apă Canal  Iaşi – ARSACIS, revizuite 2021 

- a fost adoptată cu 14 voturi pentru 
- 3 voturi împotrivă (2 voturi împotrivă, 1 abținere) 

 
23. HOTĂRÂREA NR. 25 din 31.01.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 267/22.12.2022 privind aprobarea înființării 
instituției muzeale cu personalitate juridică „Muzeul Municipal Pașcani”, cu sediul în 
Municipiul Pașcani, strada Aleea Parcului nr. 7, județul Iași 

- a fost adoptată cu 17 voturi pentru 
Hotărârea a fost adoptată cu un amendament. 

 

24. HOTĂRÂREA NR. 26 din 31.01.2023 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 80 din data de 27.05.2020 privind 
stabilirea tarifelor pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare aferente 
serviciului de salubrizare, prestate de S.C. CLP ECOSERV S.R.L în Municipiul Pașcani 
modificata si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 111 
din data de 19.07.2021 

- a fost adoptată cu 17 voturi pentru 
 
25. HOTĂRÂREA NR. 27 din 31.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
perioada februarie-mai 2023 

- a fost adoptată cu 16 voturi pentru 
- 1 vot împotrivă(1 abținere) 

Doamna consilier local Mihaela-Iulia Spiridon va fi președinte de ședință. 

 

În intervalul orar 11,31-11,46 a fost pauză. 
 
Au adresat interpelări consilierii locali: Gabriela Nedelcu, Mihai Dediu, Mihaela-

Iulia Spiridon, Costel-Sorin Olariu. 
 
Ședința ordinară se încheie la ora 12,59. 
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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  
  Eduard-Cătălin Conache                                                       Irina Jitaru 
 


