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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 31 august 2021, în şedinţa  ordinară 

a Consiliului  Local  al municipiului Paşcani 

 

 Ora  10,10  

Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară la data 31.08.2021, ora 10,00,  prin 

Dispoziția Primarului Municipiului Pașcani nr. 1001/25.08.2021. Consilierii au fost anunțați 

telefonic și convocați prin poștă electronică. 

Ședința ordinară a început la ora 10,10  și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei 

Pașcani. 

Domnul Apostol Paul Iulian, șef serviciu al Serviciului Adminsitrație Publică care a 

preluat atribuțiile specifice ale secretarului general al municipiului Pașcani, conform 

Dispoziției Primarului municipiului Pașcani nr. 1003/26.08.2021, deschide lucrările ședinței 

ordinare din 31 august 2021, constatând că este legal constituită, din 19 consilieri în funcție, 

fiind prezenți 19. Participă online la ședință domnii consilieri locali Olariu Costel Sorin și 

Stamatin Costel. Participarea online la ședință este asigurată 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, 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. 

Lucrările ședinței sunt conduse de către domnul consilier local Nemțanu Constantin. 

Înainte de a da cuvântul președintelui de ședință, domnul Apostol Paul Iulian, supune 

la vot următorul proces verbal: 

- procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Pașcani din 

data de 30.07.2021, care se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

Pentru: 19 

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. HALDAN VASILE X   
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6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

 Domnul Apostol Paul Iulian, care a preluat atribuțiile specifice ale secretarului 

general al municipiului Pașcani, dă cuvântul domnului președinte de ședință, domnul 

Nemțanu Constantin. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, acordă cuvântul Primarului 

municipiului Pașcani, domnul Pintilie Marius Nicolae. 

 Domnul Pintilie Marius Nicoale, Primarul municipiului Pașcani, precizează că 

retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației imobilelor C2- 

magazine cu o suprafață construită de 93 mp, C3- central 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 afferent în suprafață de 1.271,05 mp, Nr. Cad. 64767, proprietate 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, motivând că este o problemă la acesta, întrucât după ce s-a elaborate 

proiectul, cei de la Urbanism au spus că adresa pentru locația Dragoș Vodă, pentru școala 

Ion Creangă nu este nr. 52, este altă adresă acolo și altă carte funciară și deci, este greșit. 

Precizează că se va corecta proiectul și la următoarea ședință de consiliu local se va veni cu 

el în fața consilierilor. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, dă citire Dispoziției Primarului 

nr. 1001 din 25.08.2021, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani în 

ședința ordinară în data de 31.08.2021, ora 10,00, cu proiectul ordinii de zi anexa nr. 1 la 

dispoziție. Precizează că ordinea de zi a fost comunicată către toți consilierii locali și având în 

vedere prezența reprezentanților instituțiilor publice, operatorului de apă și a celui pe iluminat 

public, 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. 

 Pentru: 19 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 
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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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

Propunerea a fost aprobată. 
   

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, supune la vot ordinea de zi 

astfel cum a fost modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Pentru: 19 

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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   
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18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Ordinea de zi a fost aprobată. 

 

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

 

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 

 

Avizele comisiilor: 

Comisia economică – aviz favorabil 

Comisia juridică – aviz favorabil 

Comisia învățământ – aviz favorabil 

 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții la proiect. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că în titlul hotărârii 

este trecut „Spitalul Municipal Pașcani” și ar trebui trecut „Spitalul Municipal de Urgență 

Pașcani”. Face un amendament în acest sens, de a se înlocui sintagma „Spitalul 

Municipal Pașcani” cu sintagma „Spitalul Municipal de Urgență Pașcani”.  

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, supune la vot 

amendamentul domnului Conache Eduard Cătălin. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

 Pentru: 19 

 Împorivă: 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   
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14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

Amendamentul a fost aprobat. 

 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, acordă cuvântul doamnei 

doctor Pădurariu Aurelia, director medical în cadrul Spitalului Municipal de Urgență 

Pașcani. 

 Doamna dr. Pădurariu Aurelia, director medical al Spitalului Municipal de 

Urgență Pașcani, precizează că este dumneaei prezentă astăzi la ședința consiliului 

local întrucât, domnul manager Bechir se află în concediu și este delegată în locul 

dumnealui. Precizează că are funcția de director medical interimar de doi ani, fiind 

numită cu două luni înainte de instaurarea pandemiei. Precizează că va vorbi despre al 

doilea subiect de pe ordinea de zi, respectiv despre organigrama spitalului și va face 

unele precizări. Referitor la Consiliul de adminsitrație, precizează că primăria a propus 

unele modificări cu care dumnealor sunt de acord.  

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că este vorba de 

niște modificări care vin în virtutea legii, pentru că cei de la DSP și-au schimbat 

reprezentanții. Precizează că aceasta este modificarea care se face prin acest proiect. 

 Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că dumnealui și-ar fi 

dorit ca astăzi pe organigramă să fie și acele posturi pe care spitalul le-a solicitat la un 

moment dat. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, spune domnului Olariu 

Costel Sorin că nu sunt încă la proiectul de hotărâre care privește organigrama 

spitalului și că sunt la proiectul care privește consiliul de administrație al spitalului. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă mai sunt și 

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

Împotrivă? Abținere? 

 Pentru: 19 

 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   
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9. OLARIU COSTEL-SORIN - online X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

  

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

 

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 

 

Avizele comisiilor: 

Comisia economică – aviz favorabil 

Comisia juridică – aviz favorabil 

Comisia învățământ – aviz favorabil 

 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, acordă cuvântul doamnei 

doctor Pădurariu Aurelia, director medical al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani. 

 Doamna dr. Pădurariu Aurelia, director medical al Spitalului Municipal de 
Urgență Pașcani, precizează că în vechea conducere existatau, ca și în prezent, 3 
compartimente – compartimentul de achiziții, compartimentul A.T.A. și compartimentul 
tehnic, iar domnul Răileanu a avut o funcție de conducere, fiind coordonator șef al 
tuturor acestor 3 compartimente. Precizează că dumnealor, anul acesta, au în derulare 
un proces de acreditare conform standardelor ANMCS, adică standarde ale Agenției 
Naționale în Managementul Calității în Sănătate și acesta presupune, pentru a fi corecți 
și legali, ca acest compartiment de achiziții să fie transformat, de fapt reorganizat, într-
un birou de achiziții, conform a două Hotărâri de Guvern existente deja – 395 din 2016 
și 834 din 2011. Precizează că domnul Răileanu și-a depus dosarul de pensionare și 
conform acestor două hotărâri și conform standardelor ANMCS, pe care dumnealor ca 
spital în decurs de acreditare, trebuie să le îndepliniească, s-a numit în locul dumnealui 
care s-a pensionat, doamna Dogaru Liliana pe parte de achiziții, care are o vechime de 
15 ani în spitalul municipal în același compartiment, iar pentru Serviciul A.T.A. – 
Aprovizionare Transport și Administrativ și Compartimentul Tehnic, a fost numit domnul 
Hogaș Octavian, care are de asemenea, o vechime de peste 20 de ani în același 
compartiment în cadrul spitalului municipal. Precizează că, costurile suplimentare sunt 
de 5% la salariu pentru ambele persoane, respectiv 200 de RON. Precizează că nu 
este vorba despre un nou post, nu este nici o angajare în plus și nu presupune decât o 
reorganizare în care, în locul unei persoane care a avut 3 funcții de coordonare pentru 
că nu a avut indemnizație pentru aceste funcții, se deleagă doamna Dogaru pentru 
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Compartimentul de Achziții, care se transformă în Birou de Achiziții și domnul Hogaș 
Octavian pentru celelalte două compartimente – Tehnic și A.T.A. . Precizeză că, în 
urma celor 9 controale care au avut loc în cursul anului precedent, controale efectuate 
de Corpul Ministerului Sănătății, de Corpul DSP-ului, ultimul fiind recent, în urmă cu 
două săptămâni, fiind un control tematic la nivel național, în care au fost evaluate toate 
spitalele din țară, având în vedere contextul pandemiei și au fost recomandări în acest 
sens, în care domnul Răileanu la momentul respectiv avea foarte multe funcții de 
coordonare. Precizează că și în urma controlului ISU au fost recomandări de desfacere 
a acestor două ramuri, în sensul de a se numi personal, în speță domnul Hogaș pentru 
compartimentul Tehnic și A.T.A. și pe altcineva la Achiziții și au numit-o pe doamna 
Dogaru care este din acel compartiment.  
 Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că ar fi vrut să vadă în 

această organigramă și acele posturi propuse de domnul manager Bechir. Precizează 

că, dacă se vor uita pe organigramă, Spitalul Municipal Pașcani are normate 772 de 

posturi, din care sunt vacante 273, adică ocupate 499, aceasta însemnând mai puțin de 

2 treimi. Precizează că nu poate să nu observe dubla măsură în ceea ce privește faptul 

că Spitalul Municipal Pașcani funcționează cu mai puțin de 2/3 din personalul normat și 

când se uită la CLP ECOSERV imediat i se aprobă acele costuri care, procentual 

vorbind, sunt de 10-15%.  Precizează că vorbește de aceiași manageri interimari și că 

domnului Bechir i s-a respins cererea respectivă atunci când a avut nevoie de persoal 

pentru funcționarea mai corectă a spitalului, iar celor de la CLP numai dintr-o clipire li se 

aprobă. Precizează că ambii sunt manageri interimari. Precizează că dumnealui 

observă dubla măsură. Precizează că va vota această organigramă dar a vrut să arate 

că, Consiliul Local pentru unii este mumă și pentru unii ciumă. Precizează că dorește să 

aducă aminte că urmează și se preconizează că va veni valul următor de pandemie și 

pandemia nu se combate cu măturătorii de pe stradă. 

 Domnul Haldan Vasile, consilier local, precizează că, din câte a înțeles, deși 

salariile pentru întreg anul au fost bugetate, finanțarea nu este asigurată în contractele 

încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate. Precizează că dorește să știe dacă există 

cumva o sursă sau de unde va lua Spitalul banii.  

 Doamna dr. Păduraru Aurelia, director medical al Spitalului Municipal de 

Urgență Pașcani, precizeză că salariile au mai multe surse: de la Ministerul Sănătății, 

prin contractul cu CAS-ul, prin DSP și din activitatea medicală, acestea fiind sursele de 

bani pentru salariile personalul din cadrul spitalului. Precizează că dumnealor au preluat 

Spitalul cu 25% deficit de personal pentru că 10-15% din personalul medical de la orice 

nivel s-a pensionat și s-au pensionat și cadrele medicale auxiliare. Precizează că acest 

deficit de personal s-a acutizat și că pe perioada pandemiei a fost foarte greu. 

Precizează Spitalul Municipal de Urgență Pașcani este, după Spitalul Spiridon, al doilea 

cel mai mare ca și dimensiune. Mai departe prezintă unele situații dificile cu care s-au 

confruntat în perioada pandemiei din cauza lipsei de personal și prezintă pe scurt 

modalitate de lucru și de organizare a echipelor medical și modul în care se face 

comunicarea cu celalalte instituții implicate în actul de sănătate; subliniază faptul că 

resursa umană este vitală. Aduce în discuție modul în care s-au descurcat în perioada 

pandemiei și realizările pe care le-au făcut în această perioadă referitor la modernizarea 

spitalului. 
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 Domnul Haldan Vasile, consilier local, precizează că întrebarea dumnealui a 

fost referitoare la cifre, adică care ar fi necesarul pentru salarii asigurat din sursele pe 

care le au. Precizează că dumnealui nu are nimic cu ce precizate de doamna doctor și 

că nu a prezentat nici o cifră și că dumnealui este economist, nu doctor. 

 Doamna dr. Pădurariu Aurelia, director medical al Spitalului Municipal de 

Urgență Pașcani, precizează că salariile sunt asigurate în totalitate. 

 Doamna Gabor Jana, director economic al SMUP, precizează că la întocmirea 

bugetului inițial, în aprilie, Spitalul a ținut cont de cele 67 de angajări pentru care s-au 

prevăzut 300 de mii de lei în buget și sunt asigurate salariile până la sfârșitul anului cu, 

inclusiv, angajările care vor fi.  

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că, în concluzie, trebuie 

deblocată situația aceasta cu angajările. 

 Doamna dr. Pădurariu Aurelia, director medical al Spitalului Municipal de 

Urgență Pașcani, precizează că trebuie resursă umană. Precizează că cere, în numele 

Spitalului, sprijinul Consiliului Local pentru utilitățile care vor veni la iarnă și care îi 

îngrijorează pentru că, așa cum a aflat din presă, a crescut prețul la gaz, electricitate și 

apă. Precizează că ar dori să fie sprijiniți pentru plata utilităților.  

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, întreabă dacă aceste posturi care se 

doresc a fi scoase la concurs sunt bugetate. 

 Doamna dr. Pădurariu Aurelia, director medical al Spitalului Municipal de 

Urgență Pașcani, răspunde că da. 

 Doamna Gabor Jana, director economic al SMUP, precizează că sunt prevăzuți 

300 de mii de lei în bugetul actual pentru angajările viitoare pentru că se știa că se vor 

penisona unele cadre medicale. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, Primarul municipiului Pașcani, precizează că 

s-a scos la concurs postul pentru manager al SMUP și în momentul în care acest 

demers a început, după o săptămână sau două a primit adresă din partea Spitalului prin 

care li s-a solicitat să se dea drumul la 60 de angajări. Precizeză că numărul de 

personal este același de anul trecut și deficitul de personal este de ani de zile. 

Precizează că dumnealui, în principiu, este de acord cu aceste angajări, dar fiindcă sunt 

în plin proces de selectare a unui manager, a considerat ca mai întâi să vadă dacă se 

înscrie cineva la concursul de manager, iar următorul manager, în baza proiectului pe 

care îl va prezenta în fața Consiliului de Administrație de la Spital, va stabili necesarul 

de angajări. Precizează că a considerat că este bine să se ia de la capăt, mai întâi cu 

conducerea Spitalului, după care celelalte angajări. Precizează că din păcate la 

concursul de managere nu s-a calificat nimeni sau nu a venit nimeni și în perioada 

următoare se va merge cu o soluție de interimat, conducerea interimară putând veni cu 

propuneri pentru angajări și vor primi OK-ul din partea dumnealui. Precizează că acolo 

unde au fost situații de ieșire la pensie precizează că dumnealui a mai spus că este de 

acord ca imediat să se facă angajări. Precizează că nu s-a întârziat decât o lună de zile 

și că săptămâna aceasta sau cealaltă, pentru că pe data de 14 expiră mandatul 

interimar, sau poate chiar și înainte dacă se va lua o decizie cu cei de acolo, noua 

conducere va face o nouă propunere și din punctul dumnealui de vedere nu sunt 

probleme. 
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 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că domnul primar a făcut 

o afirmație cumva durereoasă spunând că s-a întârziat o lună. Precizează că boala nu 

întârzie și că dacă Spitalul are nevoie de angajări, spune domnului primar să dea 

drumul la angajări și să nu aștepte să vine un anume doctor pe care îl preferă 

dumnealui. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, spune doamnei 

Nedelcu că nu are nici o legătură și că situația Spitalului de acum nu este mai gravă 

decât era acum un an de zile și că este la fel și că nu sunt pe un motiv de criză acum și 

a considerat că o lună de zile nu este un capăt de țară și că nu are nici o legătură cu 

abordarea dumnealor, împreună, față de Spital și toți cei de la Spital se bucură de 

respectul dumnealor, al Consiliului Local și al Primăriei. Precizează că a explicat de ce 

a gândit în felul acesta și a declarat și acum că într-o săptămână sau două, dacă se 

face o propunere, în principiu, este de acord și că acum a primit și un răspuns de la 

doamna director economic, dacă cele 60 de posturi erau bugetate. Precizează că nu a 

venit acum o lună de zile această explicație, dar a primit-o acum și dacă cele 60 de 

posturi sunt bugetate înseamnă că din punct de vedere financiar lucrurile sunt în regulă. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, întreabă pe doamna dr. Pădurariu 

Aurelia dacă dumnealor, cei din Consiliul Local, trebuie să aprobe angajările de la Spital 

în situația în care posturile sunt bugetate. 

 Doamna dr. Pădurariu Aurelia, director medical SMUP, precizează că sunt în 

subordinea UAT-ului Pașcani și că trebuie avizul Primarului și al Consiliului Local. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă mai sunt 

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

hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 19 

 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   
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16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

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

 

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“ 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

  

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, acordă cuvântul domnului 

Vlasie Gheorghe, reprezentant al S.C. Apavital S.A. Iași. 

Domnul Vlasie Gheorghe, reprezentant al S.C. Apavital S.A. Iași, precizează 

că, în măsura în care sunt întrebări, dumnealui stă la dispoziție pentru a răspunde. 

Referitor la proiect, precizează că acesta specifică, având în vedere întregul proiect al 

celor de la Apavital, care sunt investițiile care vizează municipiul Pașcani. Precizează 

că a mai fost aprobat acest proiect în prima parte a anului trecut când s-au făcut 

informări cu privire la fiecare stradă referitoare la investiții, iar prin acest proiect se 

realizează o sumarizare a acestor investiții. Precizează că dacă e vreo solicitare de 

informare suplimentară pe care dumnealui o poate furniza, stă la dispoziție și acum și 

ulterior. 

Domnul Vîrlan Mihai, consilier local, precizează că dorește să întrebe de ce 

atunci când s-a făcut studiul de fezabilitate, pe anumite suburbii au prevăzut toate 

străzile, iar pe altele doar două sau trei străzi. 

Domnul Vlasie Gheorghe, reprezentant al S.C. Apavital S.A. Iași, precizează 

că, criteriile după care s-a lucrat au fost cele ale necesității. Precizează că atunci când a 

venit Apavital în Pașcani cele mai mari nevoi le avea suburbia Blăgești pentru că se știa 

că va fi o perioadă îndelungată și a fost propusă pentru investiții suburbia Blăgești. 

Precizează că dacă e să se uite la suburbiile care au nevoie de investiții, ar fi Gâșteștiul 

numai că acolo apa, chiar dacă era puțină, era potabilă și nu punea în pericol locuitorii 

și din acest motiv suburbia Gâștești a fost plasată în lista investițiilor din proiect. 

Precizează că în restul suburbiilor, în limita bugetelor existente, pentru că nevoia 

Pașcaniului este satisfăcută prin acest proiect undeva la 80%, maxim 90%, pe partea 

de apă, iar nevoile de investiții, în ceea ce privește canalizarea, dacă se ia în calcul 

inclusiv estimarea duratei de viață a conductelor din zona urbană, este satisfăcută până 
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la maxim 20-25%. Precizează că aceasta înseamnă că există nevoi semnificative de 

investiții în continuare în rețelele de apă și mai ales în cele de canalizare. 

Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că Gâșteștiul a fost 

prevăzut integral și cu canalizare pentru că întâi trebuie să se facă canalizarea, dar s-au 

prins la pachet apa și canalizarea.  

Domnul Vlasie Gheorghe, reprezentant S.C. Apavital S.A., precizează că în 

2017 – 2018, după varianta inițială a studiului de fezabilitate s-a schimbat legislația și a 

devenit dominantă componenta de canalizare care era obligatorie acolo unde se 

intenționa realizarea rețelelor de alimentare cu apă. 

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, întrebă când începe efectiv 

implementarea proiectului. 

Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, întreabă pe domnul Vlasie în ce fază 

sunt cu documentația pentru achiziții. 

Domnul Vlasie Gheorghe, reprezentant al SC Apavital SA, precizează că în 

acest moment le mai trebuie două avize și că probabil în termen de 1-3 săptămâni 

acestea vor veni și după aceea documentația va fi urcată pe SICAP. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt alte 

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

Abținere? 

 Pentru: 19 

 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   
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Proiectul a trecut. Se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi. 

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 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

  

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții. 

 Domnul Mîrț Iacob, funcționar public al Primăriei Pașcani, precizează că este 

vorba despre iluminatul public și că valoarea investiției este mai mică decât ceea ce s-a 

licitat și prin acest proiect se realizează actualizarea sumelor. Precizează că valoarea 

este mai mică cu 30.000 de lei.  

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, întreabă de ce așa de târziu. 

 Domnul Mîrț Iacob, funcționar public al Primăriei Pașcani, precizează că s-au 

obținut foarte greu avizele de la Eon. 

 Se vorbește concomitent. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că dorește să întrebe pe 

domnul Pintilie când va semna ordinul de începere al lucrărilor. 

 Domnul Mîrț Iacob, funcționar public în cadrul Primăriei Pașcani, precizează că 

se va semna imediat ce va intra în vigoare prezenta hotărâre. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, Primarul municipiului Pașcani, precizează că 

ordinul de începere se va semna cât de repede și că din punctul dumnealui de vedere 

nu există nici un fel de restricție sau ceva cu care să împiedice să se înceapă cât mai 

repede acest proiect. Precizează că din partea Primăriei s-au făcut toate demersurile 

pentru obținerea avizelor. Precizează că așteaptă horărârea consilierilor locali și că 

dacă se va putea, dumnealui și de mâine va semna ordinul de începere. Precizează că 

nu s-a blocat nimic la Cabinetul Primarului. 

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă mai sunt 

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

Abținere? 

 Pentru: 19 

 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. DEDIU MIHAI X   

5. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi: 

 

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 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

 Comisia învățământ – aviz favorabil 

   

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții la acest proiect de hotărâre. Nefiind alte discuții la acest proiect de hotărâre, îl 

supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? 

 Pentru: 19 

 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   



14 
 

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi: 

 

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 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

  

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții la acest proiect de hotărâre. 

 Domnul Haldan Vasile, consilier local, precizează că dumnealui nici în cadrul 

Comisiei Economice nu a fost de acord și aduce aminte că în urmă cu un an sau doi 

când a fost pe ordinea de zi un astfel de proiect, dumnealui nu l-a votat datorită faptului 

că tarifele sunt deja mai mari decât la alte primării din țară. Precizează că roagă pe 

toată lumea să se orienteze la tarifele practicate la Iași, la Roman, la Târgu Neamț, 

unele dintre ele fiind la jumătate față de cele practicate la Pașcani. Mai dă exemplu de 

Mediaș din județul Sibiu, care are un areal aproximativ ca orașul Pașcani și chiar și 

Sfântul Gheorghe. Mai departe prezintă tarifele practicate în orașele enumerate, 

comparativ cu ceea ce se propune pentru orașul Pașcani. Precizează că nu știe de 

unde s-au orientat domniile lor. Precizează că sunt diferențe foarte mari care nu se 

justifică. Precizează că le-a fost motivat faptul că nu ajung banii din cauza măririi de 

salarii pentru personal, dar veniturile societății sunt de 150 de mii din măturat plus 70 de 

mii din transport și 17500 din dezinsecțe, dezinfecție și deratizare, fiind un total de 

237500 de lei, iar necesarul de salarii fiind de 200 de mii de lei, iar diferența fiind 

folosită pentru întreținere sau plata datoriilor. Precizează că, dacă întradevăr s-au mărit 

salariile cu 10%, chiar dacă se pune această mărire pe seama vechii conduceri, există 
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alte metode prin care pot crește veniturile și nu musai creșterea tarifelor, în situația în 

care nu există posibilitatea de a alege o societate sau alta. Precizează că în mediul 

privat nu se pot mări prețurile la nesfârșit, dar aici există o tendință generală de a se lua 

bani cât mai mulți de la bugetul local. Precizează că este problema dumnealor, dar 

dumnealui nu este de acord cu acest proiect. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, Primarul municipiului Pașcani, precizează că 

nu își dorește nimeni să plătească ceva în plus față de cât face, dar totuși este 

societatea Consiliului Local și creșterile propuse sunt de aproximativ 10% față de ceea 

ce era, iar referitor la ceea ce a prezentat domnul Haldan, dacă prețurile sunt mari, 

acestea sunt mari și de anul trecut și de acum 2 ani. Precizează că aceasta este 

societatea Consiliului Local, că este într-un proces de  perfecționare și invită și pe 

domnii consilieri să participe la acest proces de perfecționare pentru că în calitate de 

consilieri locali au la dispoziție oricând la orice fel de informație în așa fel încât să mai 

facă o analiză pe prețuri, pe organigramă, pe ceea ce se face, pe unde se mătură și 

cum se mătură. Precizează că dumnealui consideră că trebuie făcută această 

actualizare de prețuri pentru că acolo s-au mărit salariile și conducerea interimară de 

acum și-a asumat acestă mărire pentru că trebuie să aibă oameni cu care să facă 

curățenie în oraș, iar următoarea justificare ar fi pe măriri de utilități, cheltuielile cu gazul 

și curentul, cheltuieli care în perioada următoare vor afecta și bugetul local. Precizează 

că dumnealui crede că această creștere nu ar trebui să fie deloc, dar aceasta nu este 

mare și asigură funcționalitatea și continuabilitatea acestui serviciu și de aceea a lucrat 

împreună cu conducerea de la SC CLP Ecoserv SRL pe aceste tarife, că are 

săptămânal ședințe cu dumnealor pentru ca, dacă primesc acești bani de la consiliul 

local, să presteze munca corectă. Precizează că nu se plătește ceea ce nu se face. 

Precizează că a discutat cu domnul Viceprimar și cu cei de la Unitatea de Monitorizare 

a acestor servicii pentru ca să se plătească ceea ce se face și ceea ce nu se face să nu 

se plătească. Precizează că în perioada următoare vor fi alte proiecte pe ordinea de zi, 

în așa fel încât să se optimizeze această societate și să nu se trezează cu ea într-un 

faliment într-un an, doi sau trei. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că dorește să întrebe pe 

domnul director manager interimar, pentru că au și director și manager conform 

informațiilor de la Registrul Comerțului, ce suprafață de măturat are municipiul Pașcani 

în momentul de față. 

 Domnul Chiuariu Dumitru, director SC CLP ECOSERV SRL Pașcani, 

precizează că există, cu tot cu frecvențe, 4,7 milioane de metri pătrați într-o lună la 

măturat, iar la întreținere undeva la 10200 de metri pătrați. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, întreabă pe domnul Primar dacă nu 

consideră că ar trebui reevaluate aceste suprafețe. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

asta spunea și dumnealui, că are ședințe săptămânale cu reprezentanții societății și că 

a început cumva cu serviciul de dezinsecție, că după aprobarea tarifelor în consiliul 

local, s-a început dezinsecția și s-a pus pe liste fiecare stradă pe care s-a mers, ordinea 

în care s-a făcut dezinsecția și vor începe să verifice suprafețele de acolo și vor face 

tabele centralizatoare, că a împărțit orașul pe sectoare și crede că în cursul săptămânii 
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următoare să închidă subiectul dezinsecției în așa fel încât domnii consilieri, când vor 

vota bugetul pe anul următor, să vadă exact ce metri pătrați de dezinsecție se fac, câți 

pentru deratizare, consilierii locali vor aproba și frecvența lucrărilor. Precizează că la fel 

va proceda și pentru curățenie. Precizează că vor fi o serie de modificări prezentate de 

dumnealui, în calitate de inițiator în așa fel încât să se știe care este frecvența, pe care 

stradă se mătură. Precizează că pare banal, dar spațiul verde dintre trotuar și stradă nu 

este trecut la întreținere. Precizează că acum cei de la Ecoserv trec și îl ridică dar nu 

sunt plătiți pentru treaba aceasta. Precizează că trebuie făcute foarte clar și transparent 

aceste măsurători și să vină în fața consiliului local cu ele pentru a ști consilierii locali ce 

se plătește, pe care sectoare și care este frecvența. Precizează că, astăzi, contractul de 

delegare, așa cum a fost făcut este foarte general. Precizează că la străzi sunt trecute 

aproximativ 10 hectare dar nu este trecut din ce anume sunt formate. Precizează că 

dumnealui vrea să intre în amănunt pentru ca cei din consiliu să aibă cunoștință de 

cauză. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, întreabă pe domnul director cum justifică 

diferența de preț de la Pașcani față de cea de la Iași la măturat. 

 Domnul Chiuariu Dumitru, director SC CLP ECOSERV SRL, precizeză că 

atunci când se prezintă tarifele trebuie specificat dacă acestea sunt cu TVA sau fără 

TVA. Prezintă apoi prețurile care s-au practicat înainte și cele care se propun prin 

proiectul de hotărâre și specifică faptul că dumnealui a fundat prețurile pe vechile 

prețuri. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

nu este o surpriză acum această majorare și că fundamentarea prețurilor se face pe 

baza unei fișe unde se văd componentele. Precizează că probabil cei de la Iași, având 

mult mai mult personal, împart altfel costurile și că la Pașcani aceasta este situația. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că s-a făcut 

comparație cu tarifele din alte orașe și că poate această comparație este îndreptățită, 

dar nu poate constitui un argument pentru că la baza proiectului stă o notă de 

fundamentare și comparațiile ar trebui făcute cu notele de fundamentare de la Pașcani 

și notele de fundamentare de la orașele date ca exemple. Precizează că este vorba 

despre o schemă de calcul care a fost folosită de către această societate și în mandatul 

trecut și acum nu s-a modificat schema de calcul ci s-a venit cu această majorare. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că în primăvară nu se dădea 

ordin de începere a lucrărilor de măturat și se motiva că sunt mari prețurile și acum se 

vine cu ele majorate. Precizează că se bucură că într-un fel se dă dreptate vechiului 

director. 

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că rămâne surprins de 

afirmația domnului Pintilie și că vine cu acest proiect de hotărâre în calitate de inițiator, 

pentru că în urmă cu 2-3 ședințe în urmă, când s-a aprobat schimbarea organigramei, 

la întrebare expresă a dumnealui dacă se vor modifica tarifele, domnul Pintilie a spus că 

nu va modifica tarifele. Precizează că vor verifica procesele verbale și vor vedea că 

domnul Pintilie a spus că nu se va veni cu modificarea tarifelor și că vor veni cu o 

reorganizare, cu un nou management și că vor încerca să eficientizeze activitatea de la 

Ecoserv. 
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 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că aceste tarife au 

fost aprobate la momentul delegării. 

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că atunci a fost aprobată 

schema de calcul, nu aceste tarife. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că acum se vine 

cu o majorare, dar schema de calcul a fost aprobată la momentul delegării. 

 Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, administrator public, spune domnului Pantazi 

că așa este că au spus că nu vor modifica tarifele, dar vechea conducere, în ultima lună 

de mandat au semnat un contract de muncă prin care au marit salariile și au acordat 

bonuri de masă. 

 Domnul Mihai Dediu, consilier local, precizează că salariile s-au redus fără 

acordul sindicatului. 

 Se vorbește concomitent. 

 Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, administrator public, precizează că de aceea 

au trebuit să vină cu majorarea tarifelor, pentru că s-a mers pe nota de fundamentare 

făcută de vechea administrație. Precizează că aceste tarife sunt aceleași care se 

aprobau în fiecare an și că înainte se plătea și ceea ce nu se mătura. Precizează că 

acum se propune un preț corect pentru cât se mătură. 

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, întreabă pe domnul Bodoașcă de unde 

știe că se plătea fără să se măture. 

 Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, administrator public, răspunde că din 

procesle verbale. 

 Se vorbește concomitent. 

 Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că va fi împotrivă la 

toate proiectele care vizează CLP Ecoserv. Precizează că este de acord cu cele spuse 

de către domnul Haldan. Precizează că dumnealui și-a pierdut încrederea în noua 

conducere a societății din momentul în care domnul manager i-a spus că deratizarea va 

avea o eficiență de 100% în condițiile în care dumnealui va proceda la doar jumătate 

din activitatea de deratizare, făcând doar 2 etape din cele 4 de deratizare. Precizează 

că din punct de vedere managerial, domnul manager este sub nivelul mării. Precizează 

că din nou este o problemă vis a vis de dubla măsură, pentru că vechiului manager îi 

erau refuzate chiar și facturile și actualului manager interimar i se permite chiar să 

reorganizeze. Întreabă dacă managerului interimar i se permite să fie manager și pe 

viitor. Face comparație cu situația de la Spitalul Municipal Pașcani unde conducerea 

este tot interimară și nu poate face nimic pentru că nu i se permite, iar managerul de la 

Ecoserv poate face orice. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, precizează că va supune 

proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? 

 Pentru: 10 

 Împotrivă: 8  

 Domnul Macovei Vlad – Andrei nu participă la vot întrucât nu se află în sală la 

momentul votării. 
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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. HALDAN VASILE  X  

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA  X  

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online  X  

10. PANTAZI DUMITRU  X  

11. PERȚU LILIANA  X  

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN  X  

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ  X  

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi: 

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 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

     

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții la acest proiect de hotărâre. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că dorește să atragă atenția că 

trebuie să se miște destul de repede cu tot ce ține de dezăpezire și să nu mai ajungă în 

situația de anul trecut pentru că mai sunt 2 luni până când există posibilitatea de a se 

începe dezăpezirea. Precizează că vechiul director a trimis o adresă încă din luna 

aprilie prin care a cerut consiliului să se facă aceste modificări, fiind vorba despre 

licența. Precizează că deja sunt în luna septembrie. Precizează că a dorit să 

atenționeze consiliul local pentru că nu dorește să vină iarna și să nu aibă utilaje 

suficiente. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că în 

perioada următoare va veni în fața consiliului local pentru a face o achiziție nouă de 
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utilaje mari pentru a nu mai sta pe varianta de închiriere. Precizează că ideea este să 

aibă tot timpul un utilaj dispozinibil, pregătit cu care să poată face față sezonului rece. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că dorește să întrebe pe 

domnul director când estimează că va obține licența pentru dezăpezire și dacă este 

vreo modificare față de proiectul vechii conduceri a SC CLP Ecoserv SRL Pașcani. 

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

precizează că va obține licența după acest proiect de hotărâre și că sunt modificate prin 

acest proiect unele fișe de calcul fiind unele diferențe de 2-3 procente în plus sau în 

minus, fiind cam aceleași tarife propuse și de vechea administrație.  

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, întreabă de ce acest proiect nu a fost 

pe masa consilierilor locali mai devreme, pentru că vechea conducere depusese la 

ANRSC întreaga documentație pentru acreditarea și licențierea serviciului, aveau un 

tarif calculat la ore și ANRSC a spus că este greșit pentru că trebuie la metri și se revine 

atât de târziu cu acest proiect, în condițiile în care în luna a 4-a au fost mai multe 

solicitări către consiliul local. Precizează că din ce știe dumneaei întreaga documentație 

depusă la ANRSC a expirat. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

dumnealui și-ar fi dorit ca tariful la dezăpezire să fie mai mic și să se facă pe oră, într-un 

fel sau în altul. Precizează că la drumuri naționale și drumuri județene tariful este pe 

oră. Precizează că aceasta este legislația și trebuie să se conformeze și la uat-uri tariful 

este pe metru pătrat. Precizează că într-o lună de zile se va rezolva și cu licența pentru 

că a avut o comunicare cu cei de la ANRSC. Precizează că se vor rezolva și că nu sunt 

într-o situație de criză. 

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

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

este pentru? Împotrivă? Abținere? 

 Pentru: 10 

 Împotrivă: 9 

 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. HALDAN VASILE  X  

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA  X  

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online  X  

10. PANTAZI DUMITRU  X  

11. PERȚU LILIANA  X  

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN  X  

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ  X  
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15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi: 

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 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz nefavorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

    

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții. 

Domnul Dediu Mihai, consilier local, întrebă pe domnul viceprimar dacă 

dumnealui consideră că pentru curățenie este mai eficientă folosirea unui utilaj sau 

folosirea a zece persoane, precizând că se referă la locurile unde se poate face 

curățenie cu un utilaj. Întreabă pe domnul manager interimar al SC CLP Ecoserv SRL 

câte persoane se angajează efectiv. 

Se vorbește concomitent. 

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

precizează că din totalul măturat, se face aproximativ 70% mecanizat pentru restul fiind 

folosiți oameni. 

Domnul Rățoi Cristian, viceprimarul municipiului Pașcani, întreabă pe domnul 

Dediu cum crede că se poate interveni cu utilaj pe lângă rigole și pe lângă borduri. 

Se vorbește concomitent. 

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

precizează că la măturat sunt 20 de persoane la măturat manual, plus alte 4 persoane 

la măturat mecanizat. 

Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că din nou se bucură să audă 

că tot ceea ce este de la vechiul manager este bun.  

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

precizează că sunt mai mulți oameni la mecanizare conform noii organigrame pentru că 

așa se cere și prin contractul de delegare. 

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că este surprinsă că 

astăzi domnul director spune altceva pentru că ieri, în comisia juridică a spus cu totul 

altceva. 

Se vorbește concomitent. 

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, spune domnului Chiuariu că un 

management eficient nu se face prin creșteri de tarif și angajari noi. Precizează că 

trebuiau găsite soluții astfel încât să se eficientizeze activitatea dacă așa s-a considerat, 
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că nu a fost eficientizată activitatea anterior. Precizează că așa este simplu pentru orice 

director, să i se dea bani mai mulți și să se angajeze oameni mai mulți. 

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt și alte 

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

pentru? Împotrivă? Abținere? 

 Pentru: 10 

 Împotrivă: 9 

 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. HALDAN VASILE  X  

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA  X  

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online  X  

10. PANTAZI DUMITRU  X  

11. PERȚU LILIANA  X  

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN  X  

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ  X  

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 9 de pe ordinea de zi: 

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 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz nefavorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

   

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții legate de acest subiect. 

Domnul Dediu Mihai, consilier local, întreabă de ce nu s-a votat în ședința 

precedentă bugetul. 
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Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că a 

spus atunci justificarea, dar domnul Dediu nu a fost atent. 

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, spune domnului Dediu că 

nici dumnealui nu a votat. 

Se vorbește concomitent. 

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că bugetul se votează 

foarte târziu și nu știe cum funcționează societatea fără buget aprobat și întreabă pe 

domnul director ce are prevăzut pe lista de investiții. 

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

precizează că sunt doar ratele la autobuze. 

Se vorbește concomitent. 

Domnul Dediu Mihai, consilier local, întreabă cum participă societatea la licitație 

dacă nu au trecute pe lista de investiții autobuzele. 

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

precizează că se va face rectificare. 

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că s-ar fi așteptat ca 

măcar un utilaj să asigure dezăpezirea și că trebuiau căutate soluții în momentul în care 

s-a făcut acest buget care a fost făcut cu participarea directă a domnului Primar care s-

a implicat direct, și să se regăsească pe lista de investiții acel utilaj pentru dezăpezire 

despre care vorbea domnul Primar. 

Se vorbește concomitent. 

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizeză că se demarează o 

procedură de licitație care durează și iarna nu așteaptă ca dumnealor să voteze peste o 

lună sau două să modifice lista de investiții. 

Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că 4 ani a 

așteptat. 

Se vorbește concomitent.  

Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, administrator public, spune doamnei 

Nedelcu că s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani și acolo 

nu era trecută nici o sumă pentru Ecoserv pentru a li se da pentru investiții. Precizează 

că nu puteau trece pe lista de investiții neavând buget. Precizează că acum nu au și că 

au mai făcut niște rectificări între niște capitole și s-au mai dat bani la CSM, dar dacă 

vor avea surse de finanțare în plus, vor face o rectificare și vor prinde și acel utilaj pe 

lista de investiții. Precizează că din fonduri proprii, CLP-ul, la ora actuală, nu își permite 

să facă investiții chiar dacă ar fi vrut să facă. Precizează că din păcate vechea 

administrație a plecat cu bonusurile de 50 de mii de lei care puteau fi puși pe lista de 

investiții.  

Se vorbește concomitent. 

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că va începe școala și 

întreabă dacă s-a stabilit modalitatea de subvenționare sau decontare a transportului 

pentru elevi. Precizează că anul trecut, după modificarea legislației s-a scris foarte clar 

că elevii au gratuitate și s-a refuzat plata către Ecoserv a constravalorii serviciului 

efectuat. Întreabă cum se va proceda cu elevii, dacă vor plăti integral biletul sau dacă li 

se va deconta. 
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Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, adminsitrator public, precizează că facturile 

celor de la Ecoserv pentru transport au fost refuzate la plată pentru că erau greșite și se 

raportau la o altă lege. Precizează că pe acest subiect sunt în instanță. Precizează că 

pentru anul acesta s-au probat normele care reglementează transportul elevilor și 

decontrarea se face de către școli, de către minister prin intermediul școlilor. Precizează 

că uat-urile nu sunt parte în această decontare și că vor vedea cum se desfășoară 

lucrurile după prima lună de zile și dacă este nevoie să se intervină cu o compensare, 

consiliul local va hotărî, dacă vor avea și buget. 

Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că nu poate să nu 

remarce că domnul manager de la Ecoserv a venit cu avocatul, dat fiind faptul că 

administratorul public intervine în această discuție ce privește bugetul și acest lucru îi 

întărește încă o dată ideea că domnul manager s-a dus la 1000 de metri sub nivelul 

mării. Precizează că nu înțelege de ce administratorul public vorbește despre bugetul 

celor de la Ecoserv.  

Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, spune domnului 

Olariu ca înainte să își dea cu presupusul și să caracterizeze lumea, ar trebui să întrebe 

și să înțeleagă … 

Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, intervine și spune domnului Primar 

că nu l-a întrebat pe dumnealui și nu așteaptă nici un răspuns. Precizează că așteaptă 

mult mai multe alte răspunsuri pe care domnul Primar nu dorește să i le dea și le dă 

numai unde îi convine dumnealui. Precizează că nu dorește să audă nici o pledoarie 

pentru că s-a săturat de minciuni și roagă ca domnul Primar să lase ipocrizie deoparte. 

Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

este de datoria dumnealui, pentru că sunt într-o ședință publică, să explice care este 

situația și să nu rămână în aer niște neadevăruri pentru că nu este corect. Precizează 

că la Comparimentul de Monitorizare Servicii nu mai au pe nimeni, iar domnul 

Bodoașcă are dispoziție de primar prin care trebuie să se ocupe de acest compartiment 

până când acolo vor angaja personal. Precizează că domnul Bodoașcă este pe deplin 

îndreptățit să vorbească despre acest subiect pentru că se ocupă de el.  

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? 

 Pentru: 10 

 Împotrivă: 8 

 Abțineri: 0  

 Domnul Haldan Vasile nu a participat la vot întrucât nu se afla în sală la 

momentul votării. 

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. HALDAN VASILE - - - 

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   
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7. NEDELCU GABRIELA  X  

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online  X  

10. PANTAZI DUMITRU  X  

11. PERȚU LILIANA  X  

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN  X  

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ  X  

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 10 de pe ordinea de zi: 

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 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

 Comisia învățământ – aviz favorabil 

  

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții la acest proiect. 

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, roagă inițiatorul să aducă precizări 

pentru acest proiect. 

Doamna Grigoraș Ana, șef serviciu al Serviciului Buget Funanciar Contabilitate, 

precizează că, întrucât nu a fost atât de mare activitate la centru de vaccinare unde s-

apreconizat 1,5 milioane de lei la începutul anului și s-au cheltuit 400 de mii de lei, s-au 

făcut economii și acum se încearcă redistribuirea banilor pentru școlile din municipiul 

Pașcani și pentru plata unor facturi la Apavital pentru apa meteorică, la bănci și coșuri și 

telecomunicații. 

Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, administrator public, precizează că în 

ultimele 2 luni, facturile de la Apavital sunt, una de 180 de mii de lei și una de 150 de 

mii de lei și acestea trebuie plătite către cei de la Apavital, iar în ceea ce privește 

școlile, față de ceea ce a fost prevăzut inițial ca și finanțare complementară, au mai 

venit niște solicitări în valoare de 150 de mii, bani pe care i-au prevăzut să îi dea școlilor 

pentru a începe anul cum trebuie la 13 septembrie. Precizează că alte modificări nu 

sunt.  

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt alte 

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

pentru? Împotrivă? Abținere? 
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 Pentru: 19 

 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 11 de pe ordinea de zi: 

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 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz nefavorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

    

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții la acest proiect de hotărâre. 

Domnul Dediu Mihai, consilier local, întreabă când are loc licitația. 

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

că astăzi. 

Domnul Dediu Mihai, consilier local, întreabă pe domnul Primar dacă, în trecut, 

când era administratorul unei societăți, un angajat avea voie să cheltuie din banii 

societății fără să întrebe administratorul sau consiliul de administrație. Precizează că nu 

înțelege cum s-au înscris la această licitație de vreme ce nu au girul Consiliului Local.  
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Domnul Chiuariu Dumitru, director al SC CLP Ecoserv SRL Pașcani, 

precizează că astăzi participă la această licitație. 

Domnul Dediu Mihai, consilier local, întrebă cum participă și cum s-au înscris la 

ea fără să întrebe consiliul de administrație. Precizează că participă la o licitație ilegală 

pentru că nu au nici o hotărâre și azi dacă se va da o hotărâre în Consiliul Local, 

aceasta mai durează câteva zile până va produce efecte. Precizează că nu trebuie să 

se uite la valoarea aparent mică a ceea ce se dorește a se achiziționa, respectiv niște 

autobuze total poluante. Precizează că este surprins de colegii de la PNL care tot timpul 

au susținut că doresc mijloace de transport electrice, performante, nepoluante și acum 

doresc să achiziționeze mijloace de transport cu norme de poluare mai în spate și în 

plus aceste mijloace de transport pentru a putea circula pe drumurile publice presupun 

niște cheltuieli uriașe. Precizează că sunt total degradate și ruginite și sunt state de 2 

ani de zile. Precizează că nu se știe cât va costa revizia care va trebui făcută la ele. 

Precizează că decât să se achiziționeze așa ceva ar trebui să achiziționeze un vehicul 

nou, în leasing. Precizează că dorește să i se răspundă la întrebarea în virtutea cărei 

legi s-a înscris societatea la licitație, fără să ceară acordul Consiliului Local. 

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

precizează că i se pare un preț foarte bun și are nevoie de măcar încă un autobuz 

pentru a-l avea de rezervă. 

Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că a 

avut discuția cu domnul Chiuariu în urmă cu 2-3 săptămâni. Precizează că aceste 

autobuze nu sunt aduse de la Prahova sau din China, acestea fac parte din parcul auto 

al municipiului Pașcani, parc auto administrat de RAGCL. Precizează că acum se aduc 

niște autobuze care erau la RAGCL, la noul operator. Precizează că sunt la fel de vechi 

cum erau și cele de anul trecut. 

Se vorbește concomitent. 

Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

autobuzele sunt la fel de vechi, au doar un an în plus. Precizează că același autobuz 

care a rămas la RAGCL, RAGCL-ul fiind tot al Consiliului Local, și nu se face decât să 

se participe la o licitație cu acordul Consiliului Local pentru a se plăti acele valori 

minime, fiind vorba de 7000 de euro pentru două autobuze pentru a ajunge la noul 

operator să le folosească ca rezervă. Precizează că sunt situații în care sunt 5 autobuze 

și 4 curse, iar dacă se strică un autobuz și prin ghinion, se mai strică unul, nu vor putea 

explica cetățenilor din suburbie care nu vor putea ajunge la școală, că nu vor să 

cumpere un autobuz cu 3-4 mii de euro. Precizează că părerea dumnealui este că 

aceasta este o oportunitate să întregească parcul auto. Precizează că toate autobuzele 

de la Ecoserv, operatorul din subordinea consiliului local, sunt vechi, dar aceasta este 

situația acum și este păcat să nu întregească parcul auto acum.  

Domnul Dediu Mihai, consilier local, solicită să se consemneze în procesul 

verbal ora la care se va vota acest proiect de hotărâre. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

dumnealui a considerat, fiindcă licitația presupune în primul rând o participare, apoi o 

achiziție, să întrebe Consiliul Local pentru a vedea ce părere are și dacă votul ar fi 

negativ este clar că demersurile ulterioare, în sensul de a merge efectiv la licitație, 
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eventual să pluseze dacă acolo este cineva care concurează nu se mai întâmplă și nu 

vor merge mai departe. Precizează că, cu toate acestea, administratorul unei societăți 

are posibilitatea să participe pentru că nu este nicăieri o lege care să spună că este 

interzisă participarea la licitație. Precizează că legea spune că achiziția trebuie să fie 

aprobată de Consiliul Local. Precizează că după participarea la achiziție, în cazul în 

care va câștiga licitația, va veni din nou în fața consiliului local pentru a întreba dacă 

sunt de acord să le cumpere la prețul rezultat. Precizează că dumnealui așa vede 

lucrurile, că achizțiile trebuie votate de consiliul local și că participarea la licitație poate 

să o facă și administratorul prin puterile date de consiliul local și nu a făcut decât un 

demers pentru a fi mai transparent cu dumnealor, pentru a le ști punctul de vedere și 

pentru a ști dacă domnul director va merge mai departe pe subiectul acesta sau nu.  

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, întreabă dacă licitația este cu strigare 

și până la ce sumă este mandatat domnul director să participe. 

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

precizează că licitația începe de la 17 mii de lei și a înțeles că sunt singurii care s-au 

înscris și nu va merge mai departe de 20 de mii de lei.  

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că nu poate să nu 

remarce la domnul Pintilie inconscvența, pentru că atunci când au achiziționat 

autobuzele pentru CLP, RAGCL-ul intrase în faliment pentru că s-a delegat serviciul și 

erau într-o situație în care toate fondurile erau sub sechestru și au găsit această 

variantă de a achiziționa autobuzele și domnul Pintilie a spus că sunt sicrie pe roți, că 

se pune sănătatea și siguranța pășcănenilor în pericol și acum propune să se 

achiziționeze niște autobuze mai vechi. Precizează că este ora 12 și ceva și dumnealor 

trebuie să voteze un proiect privind aprobarea participării la licitație. Întreabă cum să 

aprobe dumneaei ceva care se întâmplă acum. Precizează că domnul Primar a spus că 

nu era nevoie de acordul consiliului local și întreabă de ce s-a mai venit cu acest 

proiect. Precizează că trebuia să convoace Consiliul Local într-o ședință extraordinară 

și să vină cu acest proiect privind aprobarea participării la licitație. Precizează că 

dumneaei consideră că la acest proiect este total ilegal votul pentru că lucrurile deja se 

întâmplă, societatea s-a înscris la licitație fără acordul Consiliului Local, participă la 

licitație fără acordul Consiliului Local și crede că acest proiect nu își mai are rostul.  

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează 

referitor la atitudinea dumnealui că dacă ar fi să vorbească despre reînoirea parcului 

auto pot vorbi despre alte variante de a achiziționa vehicule mai noi și mai performante, 

dar acum este vorba despre aceleași autobuze pe care Municipiul Pașcani le-a folosit 

până acum. Precizează că nu vorbește despre a cumpăra niște autobuze noi din altă 

parte. Precizează că de aceea a făcut precizarea la început că este vorba despre 

același parc auto. Precizează că din punctul dumnealui de vedere este bine că a 

întrebat consiliul local ce părere are despre această licitație, față de alte dăți când s-a 

făcut contractu pe leasing sau de închiriere a autobuzelor și care nu au fost în consiliul 

local. Precizează că nu crede că există un exces de transparență și nu crede că este o 

problemă că a venit cu acest proiect în fața consiliului local, aceștia putând spune nu și 

în funcție de votul consiliului local se va alege dacă se va merge mai departe pentru a le 
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achiziționa sau nu. Precizează că a spus și domnul director că nu s-a înscris nimeni și 

deci nu îi împiedică nimeni să cumpere aceste 2 autobuze la prețul de 7 mii de euro. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că acum licitația este în 

desfășurare și chiar dacă se vota înainte de ora 12 era greșit pentru că hotărârea își 

produce efectul după ce este trimisă la prefectură și adusă la cunoștință publică. 

Precizează că dumneaei îi pare rău dar dacă domnul primar întradevăr și-ar fi dorit 

acest lucru, trebuia să îi convoace într-o ședință extraordinară. Precizează că domnul 

Primar nu ar trebui să subestimeze pe toți consilierii locali pentru că pe dumnealor îi 

pune să voteze ceva care nu își mai are rostul să fie votat pentru că se întâmplă deja. 

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

precizează că licitația începe la ora 12 și sunt mai multe active scoase la licitație. 

 Se vorbește concomitent. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că nu este făcută 

comunicarea către prefectură și către cei implicați în proiect. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, spune domnului director Chiuariu că a spus 

ieri în cadrul ședințelor pe comisii că aceste autobuze se achiziționează pentru curse 

ocazionale și acum spune că se achiziționează pentru a fi pentru linie și îi spune să se 

hotărască pentru că legislația este diferită pentru fiecare situație în parte. 

 Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, adminsitrator public, precizează că se simte 

obligat să aducă la cunoștință câteva aspecte și că sunt societăți din subordinea 

Consiliului Local care sunt în faliment și care au desemnat un administrator special care 

are obligația de a apăra interesele municipalității. Precizează că nu trebuie să se creadă 

că aceste două autobuze au fost luate fără consultare. 

 Se vorbește concomitent. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, spune domnului Bodoașcă că este domnul 

manager de la Ecoserv în sală și că nu l-a întrebat pe dumnealui nimic.  

 Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, adminsitrator public, spune doamnei 

Nedelcu că atunci când s-au achiziționat celelalte autobuze prin leasing nu s-a cerut 

acceptul Consiliului Local. 

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că nu s-a cerut acordul 

Consiliului Local pentru că au fost bugetate. 

 Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, administrator public, precizează că ultima 

rată pentru acele autobuze a fost plătită în luna septembrie și atunci RAGCL a devenit 

proprietar. Precizează că apoi s-a mers cu autobuzele la RAR în luna octombrie pentru 

a putea fi înmatriculate pe RAGCL de către administratorul special de acolo. Precizează 

că acele autobuze trebuie luate cumva de acolo pentru că poartă valoarea ratelor 

ultimilor 5 ani de zile. Precizează că sunt înscriși la masa credală cu suma de 

aproximativ 100 de mii de lei și a discutat să se facă o compensare dar din păcate nu s-

a putut face pentru că municipiul Pașcani este pe locul 4 la masa credală și ar trebui 

îndestulați ceilalți creditori. Precizeză că la fel va trebui ca municipiul Pașcani să 

răscumpere mai multe bunuri de la societățile din subordine care sunt în faliment.  

Precizează că vor veni în consiliul local tot timpul și vor aduce la cunoștință faptul că vor 

să cumpere ce este al dumnealor.  
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 Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, întreabă pe domnul director, pentru 

că în Comisia de Urbanism l-a întrebat câți sunt înscriși la lucitație și i-a răspuns că în 

jur de 3 sau 4, iar astăzi a venit în fața dumnealor și a spus că sunt singurii înscriși la 

licitație. Precizează că domnul Chiuariu a transmis că va folosi autobuzele într-un scop 

și astăzi spune cu totul altceva. Îl întreabă dacă se schimbă de la o zi la alta pentru că 

nu mai înțelege. Roagă să i se spună și suma pe care o au disponibilă pentru această 

licitație. 

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

precizează că nu dumnealui a spus ci domnul Conache.  

 Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că domnul Chiuariu l-a 

aprobat pe domnul Conache. 

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

precizează că nu avea de unde ști dumnealui câți sunt înscriși la licitație pentru că nu a 

știut nimic până la data licitației. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că au fost mai 

multe persoane care s-au interesat. 

 Se vorbește concomitent. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că nu avea nimeni 

de unde ști câți s-au înscris până la momentul licitației. Precizează că de la 

adminsitratorul judiciar s-au interesat și alte persoane și a presupus că s-au înscris și la 

licitație. 

 Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că dorește să i se 

spună suma. 

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

precizează că sunt dispuși să meargă până la suma de 50 de mii de lei. 

 Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, întreabă de unde s-a ajuns la suma 

aceasta. 

 Se vorbește concomitent. 

 Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că dumnealui din ce a 

înțeles de la domnul director, știe că licitația are loc la ora 12 și domnul director este în 

ședință. Îl întreabă când va participa la ședință. 

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

precizează că la ora 12 începe dar că se licitează mai întâi alte active.  

 Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, întreabă pe domnul Primar, pentru 

că a spus la începutul discuțiilor că dumnealui a considerat de cuviință să întrebe pe 

consilierii locali și să ceară aprobarea acestora în vederea participării la licitație, cum a 

făcut lucrul acesta dacă societatea s-a înscris deja la licitație. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că a 

răspuns mai devreme. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, spune domnului director că nu știe 

cum a ajuns dumnealui la acest plafon de 50 de mii. Precizează că această societate 

este în subordinea Consiliului Local și tot ceea ce vizează bugetarea, bugetul și 

activitatea societății trebuie avizat de Consiliul Local. Precizează că un proiect de 

hotărâre pentru participarea la această licitație putea să fie făcut în termen pentru că 



30 
 

acum se desfășoară licitația și că  tot prin proiect de hotărâre trebuia fixată suma 

maximă. Îl întreabă pe domnul Chiuariu dacă are un reprezentant care participă în acest 

moment la această licitație. 

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

precizează că desigur. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, întreabă cu ce mandat a plecat și din 

partea cui și unde se va opri ca și sumă pentru că suma se poate duce la 100 de mii.  

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

nu se cumpără nimic și că, Consiliul Local va fi consultat în momentul în care se va 

câștiga vreo licitație, câștigarea nu implică neapărat și achiziția. Precizează că este de 

datoria oricărui director sau administrator sau primar să vină cu propuneri în fața 

consiliului local. Precizează că propunerea de achiziție urmează să fie făcută. 

Precizează că se amestecă un pic lucrurile și că acum discută doar participarea, iar 

propunerea de achiziție va veni după aceea către consiliul local și vor putea spune că s-

a licitat prea mult și nu merită și că nu le cumpără, iar dacă sunt la prețul bun, să le 

cumpere. Precizează că decizia pentru achiziție aparține Consiliului Local, dar orice 

director și orice executiv face o primă analiză și apoi vine în fața decidentului pentru a 

hotărâ lucrurile importante referitoare la achiziții.  

 Domnul Haldan Vasile, consilier local, precizează că domnul Primar parțial are 

dreptate, că încă nu se face achiziția, dar e clar știut că pentru a participa la o licitație se 

depune o garanție de 10% pe care, dacă nu achiziționezi bunul, se pierde bunul licitat, 

deci licitația te obligă.  

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

este de datoria dumnealui să găsească o soluție în așa fel încât să aibă o rezervă 

pentru acest sistem de transport și fiindcă a încercat din cealaltă săptămână să facă o 

compensare cu cei de la firma de licitație și această compensare le-a fost refuzată, 

fiindcă a avut o săptămână de zile în care a trebuit să convoace ședința de consiliu 

local și a pus acest proiect pe ordinea de zi, dacă în cazul în care vor avea de plătit 

2000 de lei taxa de participare, declară public acum că o va suporta din salariul 

dumnealui în așa fel încât societatea să nu aibă de suferit. Precizează că nu a venit 

decât să caute o soluție să nu cadă într-un impas.  

 Se vorbește concomitent.  

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că observă o 

oarecare efervescență din partea consilierilor de la PSD, efervescență pe care nu și-au 

manifestat-o în mementul în care fostul manager de la Ecoserv a luat decizii fără a veni 

în Consiliul Local, cum ar fi momentul în care s-au acordat compensații financiare fără 

acordul Consiliului Local sau momentul în care s-a mers la licitații fără acordul 

Consiliului Local. Precizează că atunci nu a mai văzut aceiași dorință de respectare a 

legii.  

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, spune domnului Conache că acele 

lucruri au fost bugetate, iar acum nu este nici un leu bugetat pentru a se face achiziția.  

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că se face o 

confuzie și că nu se face nici o achiziție, ci se participă la o licitație.  

 Se vorbește concomitent. 
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 Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că se uită și nu îi vine a 

crede și are impresia că se uită la un film sf sau ceva de genul pentru că efectiv nu 

poate înțelege un singur lucru, cum unii care aveau acum câteva luni niște principii vis a 

vis de acest proiect și votau împotriva achiziționării acelor 5 autobuze euro 4 și erau 

considerate niște conserve, fier vechi și așa mai departe și astăzi le spune cu un glas 

duios, blând că acel fier vechi, dacă este șlefuit puțin poate deveni o tinichea de 

mărgăritar. Precizează că dumnealui nici nu va vota acest proiect de hotărâre pentru că 

se va retrage câteva secunde pentru că nu poate vota așa ceva. Precizează că are 

impresia că este într-un film cu proști, când ieri cineva le spunea ceva….  

 Se vorbește concomintent. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 10 

 Împotrivă: 8 

 Domnul Olariu Costel Sorin nu a participat la vot la acest proiect de hotărâre. 

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. HALDAN VASILE  X  

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA  X  

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online - - - 

10. PANTAZI DUMITRU  X  

11. PERȚU LILIANA  X  

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN  X  

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ  X  

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

  

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că dorește să se 

consemneze în procesul verbal ora la care s-a exercitat votul. 

 Domnul Apostol Paul, funcționar public cu atribuții de secretar general, 

precizează că a consemnat faptul că votul s-a exercitat la ora 12:22. 

Se trece la punctul numărul 12 de pe ordinea de zi: 
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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 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 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

   

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

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

pentru? Împotrivă? Abținere? 

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 1 (1 abținere) 

   

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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online   X 

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 13 de pe ordinea de zi: 
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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 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

  

 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: 19 

 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 14 de pe ordinea de zi: 
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 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 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

  

 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: 18 

 Împotrivă: 1 (1 abținere) 

 

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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online   X 

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi: 
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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 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia învățământ – aviz favorabil 

  

 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: 18 

 Împotrivă: 1 (1 abținere) 

   

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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online   X 

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 16 de pe ordinea de zi: 
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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 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

  

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, roagă să se facă 

propunerile. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, precizează că propune 

din partea grupului PNL – PRO România pe domnul Conache Eduard Cătălin și domnul 

Rățoi Cristian. 

 Domnul Pintilie Ciprian, consilier local, precizează că din partea grupului PSD 

propun pe domnul Dediu Mihai și pe domnul Olariu Costel Sorin. 

 Domnul Apostol Paul Iulian, funcționar public cu atribuții de secretar general, 

precizează faptul că persoanele care participă online la această ședință nu vor participa 

la votul secret de la acest proiect de hotărâre. De asemenea, precizează modalitate de 

exercitare a votului, specificând că se va trece DA în dreptul persoanei care este dorită 

a face parte din comisie. Precizează că buletinele de vot care vor avea și DA și NU vor 

fi considerate NULE. 

 Se ia o pauză pentru întocmirea buletinelor de vot. 

 Se procedează la exercitarea votului secret. Consilierii locali sunt strigați nominal 

de către domnul Apostol Paul Iulian și li se înmânează câte un buletin de vot cu care se 

merge în cabina de vot care se află pe hol.  

 După exercitarea votului, acestea au fost numărate de către domnul Apostol Paul 

Iulian, în prezența a câte unui reprezentant din partea fiecărui partid, rezultatul fiind 

următorul: 

 Domnul Conache Eduard Cătălin – 10 

 Domnul Rățoi Cristian – 9 

 Domnul Dediu Mihai – 9 

 Domnul Olariu Costel Sorin – 8 

 Domnul Apostol Paul Iulian, funcționar public care a preluat atribuțiile de 

secretar, precizează că vor face parte din comisia de ordinea publică domnii Conache 

Eduard Cătălin, domnul Rățoi Cristian și domnul Dediu Mihai, fiind reprezentanți ai 

Consiliului Local, pe lângă ceilalți membri dați de lege. 

 Domnul Apostol Paul Iulian, funcționar public care a preluat atribuțiile de 

secretar, precizează că domnul Olariu Costel Sorin a anunțat că va lipsi o perioadă din 

cadrul ședinței și că nu va participa la vot. 
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 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre cu propunerile votate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 Domnul Olariu Costel Sorin nu participă la vot. 

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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online - - - 

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 17 de pe ordinea de zi: 

 

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 – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia învățământ – aviz favorabil 

 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, roagă să se facă 

propunerile. 
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 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că are un 

amendament. Precizează că amendamentul constă în corectarea Anexei nr. 2 a 

proiectului și să se treacă denumirea corectă a comisiei, astfel: „ Comisia de soluționare 

a contestațiilor cu privier la proiecte de finanţare nerambursabile din fondurile publice 

ale municipiului Paşcani alocate pentru sustinerea unor activităţi nonprofit de interes 

general” 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, supune la vot 

amendamentul domnului Conache Eduard Cătălin. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?  

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 Domnul Olariu Costel Sorin nu participă la vot. 

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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online - - - 

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

Amendamentul a fost aprobat. 

 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, precizează că propune 

din partea grupului PNL – PRO România pe domnul Vîrlan Mihai pentru comisia 

prevăzută la Anxa nr. 1 a proiectului și doamna Constantinescu Petronica pentru 

comisia prevăzută la Anexa nr. 2 a proiectului. 

 Domnul Pintilie Ciprian, consilier local, precizează că din partea grupului PSD 

propun pe Perțu Liliana pentru comisia prevăzută la Anxa nr. 1 a proiectului și domnul 

Pintilie Ciprian pentru comisia prevăzută la Anexa nr. 2 a proiectului. 

 Domnul Apostol Paul Iulian, funcționar public cu atribuții de secretar general, 

precizează faptul că persoanele care participă online la această ședință nu vor participa 

la votul secret de la acest proiect de hotărâre. De asemenea, precizează modalitate de 
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exercitare a votului, specificând că se va trece DA în dreptul persoanei care este dorită 

a face parte din comisie. Precizează că buletinele de vot care vor avea și DA și NU vor 

fi considerate NULE. 

 Se ia o pauză pentru întocmirea buletinelor de vot. 

 Se procedează la exercitarea votului secret. Consilierii locali sunt strigați nominal 

de către domnul Apostol Paul Iulian și li se înmânează câte un buletin de vot cu care se 

merge în cabina de vot care se află pe hol.  

 După exercitarea votului, acestea au fost numărate de către domnul Apostol Paul 

Iulian, în prezența a câte unui reprezentant din partea fiecărui partid, rezultatul fiind 

următorul: 

 Domnul Vîrlan Mihai – 11 voturi pentru     

 Doamna Constantinescu Petronica –  10 voturi pentru 

 Doamna Perțu Liliana – 14 voturi pentru 

 Domnul Pintilie Ciprian – 14 voturi pentru  

 Domnul Apostol Paul Iulian, funcționar public care a preluat atribuțiile de 

secretar, precizează că cei patru membri propuși și votați vor face parte din comisiile 

prevăzute prin proiectul de hotărâre. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre cu propunerile votate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 Domnul Olariu Costel Sorin nu participă la vot. 

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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online - - - 

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 18 de pe ordinea de zi: 
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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 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

  

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

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

Abțineri? 

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 Domnul Olariu Costel Sorin nu participă la vot. 

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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online - - - 

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 19 de pe ordinea de zi: 
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18. 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 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz nefavorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

   

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții la acest proiect de hotărâre. 

Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că prin raportul de 

specialitate întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate 

au fost găsite unele neconcordanțe în cuprinsul proiectului de hotărâre și dorește să fac 

amendamentele necesare, astfel încât proiectul să fie corectat. Precizează că sunt niște 

greșeli de redactare care nu vizează fondul proiectului de hotărâre. Precizează că 

dorește să facă 5 amendamente.  

Amendamentele propuse au fost următoarele: 

1. La anexa nr. 3 a proiectului de hotărâre, la art. 7 alin. 3 și alin. 8 alin. 2 se 

va radia sintagma „2021” urmând să rămână sintagma „Clubul Sportiv Municipal”; 

2. La anexa nr. 3 a proiectului de hotărâre la art. 8 alin. 1 se va radia 

sintagma „general” urmând să rămână sintamgma „manager”; 

3. La anexa nr. 2 a proiectului de hotărâre – Statul de funcții - se va corecta 

denumirea compartimentului Economico – Financiar – Administrativ; 

4. La anexa nr. 2 a proiectului de hotărâre – Statul de funcții – se va corecta 

numărul de compartimente pentru a corespunde cu nr. criteriu conform noii anexe pe 

care a prezentant-o consilierilor locali; 

5. La anexa nr. 2 a proiectului de hotărâre – Statul de funcții – se va 

completa cu studii generale nivelul studiilor ce figurează în Compartimentul Financiar – 

Administrativ pentru funcțiile de ADMINISTRATOR, MUNCITOR CALIFICAT, 

MUNCITOR NECALIFICAT, BUCĂTAR, ÎNGRIJITOR, conform legii cadru nr. 153/2017. 

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, a supus pe rând 

amendamentele la vot, rezultatul fiind același pentru toate amendamentele propuse, 

după cum urmează: 

Pentru: 10 

Împotrivă: 8  

Abțineri: 0 

Domnul Olariu Costel Sorin nu a participat la vot.   

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. DEDIU MIHAI  X  

5. HALDAN VASILE  X  

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA  X  

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN – online - - - 

10. PANTAZI DUMITRU  X  

11. PERȚU LILIANA  X  

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN  X  

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ  X  

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL – online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

Amendamentele au fost aprobate. 

Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că acest proiect al 

regulamentului a fost schimbat în proporție destul de mare față de ceea ce s-a discutat 

în consiliul de administrație al Clubului Sportiv Municipal Pașcani. Precizează că acest 

proiect nu vizează altceva decât exact ceea ce s-a întâmplat și la CLP Ecoserv, și 

anume vizează un singur om, înlăturarea directorului. Precizează că nu s-a luat în 

calcul că nu există până în momentul de față o dovadă certă că se înlocuiește actualul 

director pentru incompetență. Precizează că se înlocuiește domnul Mandric și că 

dumnealui din acest motiv s-a opus și în cadrul Consiliului de Adminsitrație al CSM 

Pașcani. Precizează că nu știe dacă organigrama era normal să fie pusă ca o anexă. 

Roagă să se consemneze în procesul verbal de ședință că se va întâmpla exact ca la 

SC CLP Ecoserv SRL Pașcani și că eventualele pagube aduse prin obligarea de plată a 

două salarii, unul de director și unul de manager, să revină în sarcina consilierilor locali 

care vor vota acest proiect de hotărâre. Precizează că din punctul dumnealui de vedere 

acest proiect de hotărâre nu își are rostul în momentul de față. 

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că nu va vota acest 

proiect pentru că, practic, regulamentul este luat copy paste din altă parte și nu are nici 

o legătură cu realitatea de la Clubul Sportiv Municipal Pașcani. Dă exemplul din articolul 

8 unde scrie că Clubul Sportiv Municipal Pașcani are în structura sa următoarele 

compartimente: Atletism, arte marțiale, baschet, box, canotaj, culturism, fitness, dans 

sportiv, fotbal, handbal, sport pentru persoane cu handicap, sport pentru toți, șah, tenis 

de masă și roagă să se spună care este corelația cu organigrama și statul de funcții 

când pe Compartimentul Sportiv au 3 instructori sportivi cu studii medii și 3 antrenori cu 

studii medii. Întreabă ce înseamnă și cine va face sportul pentru persoane cu handicap. 

Precizează că acesta este un aspect și așa cum spune și colegul dumneaei, domnul 

Dediu Mihai, dumnealor (referindu-se la colegii din PNL) s-au antepronunțat, cel puțin 

domnul Conache, prin adresa înaintată Consiliului Local prin care solicită clar demiterea 

directorului actual Mandric Bogdan, fără să aibă nici un atribut de control, domnul 
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Conache nefiind nici auditor, nici reprezentant al Curții de Conturi și a făcut o adresă 

adresată Consiliului Local imediat după ce a preluat președenția Consiliului de 

Administrație cu scopul de a îl demite pe domnul Mandric. Precizează că după reacțiile 

din spațiul public s-au gândit că este o chestie ilegală și au cosmetizat acest proiect și 

scopul principal este demiterea actualei conduceri și așa cum a mai spus, se va vedea 

la sfârșit, că vor mai urma și alții. Precizează că nu se urmărește performanța și 

îmbunătățirea activității ci, sub intenția de a face fapte bune, se ascunde și altceva. 

Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că doamna 

Nedelcu face o confuzie destul de mare între secțiile cu care Clubul Sportiv Municipal 

funcționează și cele care sunt trecute în Certificatul de Identitate Sportivă, acolo fiind 

trecute toate cele 20 de secții pentru că așa a fost aprobat în anul 2013 de către 

Ministerul Tineretului și Sportului. Referitor la cele două hotărâri de CA al CSM Pașcani 

nu au nici o legătură la momentul de față cu acest proiect. Precizează că acest proiect a 

fost lucrat timp de 4 luni de zile, atât de membri de la CSM Pașcani, cât și de către 

funcționari din Primărie și tocmai lipsa de funcționalitate, lipsa personalului specializat 

de la acest club a dus la aceste întârzieri și la faptul ca acest proiect să necesite 

modificări. Precizează că dumnealui poate să asigure că nu se urmărește decât 

creșterea funcționalității și obținerea de performanță. 

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, precizează că a revenit 

domnul Olariu Costel Sorin și îi acordă cuvântul. 

Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că la CSM întâlnește 

aceiași situație unde, fără a avea un manager care să fi câștigat un concurs se schimbă 

acolo regulile pentru eficientizare și de dragul nu știe cui, deși la Spital nu s-a putut. 

Precizează că la toate proiectele, nu doar la acesta, se face un soi de supracontrol în 

sensul că orice manager ar veni, orice plan de management ar avea, va trebui să 

ajungă de fiecare dată la mâna consiliului local indiferent de cum gândește el. 

Precizează că astăzi dumnealor trebuia să fi avut viziunea unui manager care să spună 

ce vrea să facă la CSM și consiliul local să aprobe sau nu. Precizează că trebuie lăsată 

o oarece libertate pentru că dumnealui vede situația de la CSM ca la FCSB unde 

domnul Becali pune antrenorul și el ia deciziile. 

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt alte 

discuții. Nefiind alte discuții, supune la vot proiectul cu amendamentele aprobate. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 10 

 Împotrivă: 9 (8 împotrivă și 1 vot abținere) 

  

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. HALDAN VASILE  X  

6. MACOVEI VLAD-ANDREI  X  
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7. NEDELCU GABRIELA  X  

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN - online   X 

10. PANTAZI DUMITRU  X  

11. PERȚU LILIANA  X  

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN  X  

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ  X  

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul Diverse: 

 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, roagă să se facă 

înscrierile la acest punct. 

 S-au înscris: doamna Nedelcu Gabriela, domnul Pantazi Dumitru. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, întreabă în ce stadiu este 

proiectul care a fost depus pe Axa 13 privind construirea Grădiniței noi, 

amenajarea parcului și a terenului aferent lângă Școala Iordache Cantacuzino. 

Precizează că a fost acel proiect de hotărâre votat și că urma să se voteze 

contractul de finanțare. 

 Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, adminsitrator public, precizează că s-a 

făcut totul din partea Primăriei Pașcani și s-a trimis la București și că acum nu 

mai depinde de dumnealor ci de cei de la București. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilieri local, precizează că a doua 

întrebare vizează Școala Iordache Cantacuzino, pentru că sunt foarte mulți 

părinți care întreabă dacă școala va începe în locația respectivă. Întreabă dacă 

s-a finalizat procedura de licitație privind restul de lucrări și dacă în acest 

moment se lucrează și care este termenul pentru executarea lucrărilor. 

 Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, administrator public, precizează că nu 

va începe pe 13 septembrie șocala la Iordache Cantacuzino și speră să termine 

în semestrul al 2lea. Precizează că în cursul zilei de astăzi se va semna 

contractul pentru restul lucrărilor de executat. Precizează că are termen 12 luni, 

dar speră să termine mai devreme.  

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că elevii de la 

Școala Iordache Cantacuzino vor fi nevoiți să se deplaseze în cele 3 unități 

școlare, dar mai ales cei care vor învăța la Școala Ion Creangă, dacă se are în 

vedere să li se asigure transportul în această perioadă pentru că va veni sezonul 

rece și dacă s-a rezolvat problema trotuarelor care sunt foarte degradate. 
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 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, 

precizează că vor încerca să repare trotuarele în această toamnă, iar referitor la 

transport, deocamdată nu au această posibilitate, dar dacă se achiziționează 

acele autobuze poate se va găsi o posibilitate. Precizează că, în principiu, nu ar 

avea ceva împotrivă, dar trebuie găsită posibilitatea practică pentru a se face. 

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, spune domnului Pintilie că în 

urmă cu o săptămână a ținut o conferință de presă la Căminul Cultural Lunca 

Pașcani unde l-a acuzat de calitatea proastă a lucrărilor de la acel obiectiv de 

investiții. Precizează că domnul Pintilie este primar și că a preluat și activ și 

pasiv, preactiv întreg patrimoniul UAT-ului Pașcani. Precizează că nu știe dacă 

dumnealui ar fi trebuit să pornească centralele pe perioada de iarnă astfel încât 

să nu ajungă în stadiul de degradare la care este acel obiectiv. Precizează că, la 

acel obiectiv de investiții, în ceea ce privește calitatea lucrărilor, acestea s-au 

făcut prin Compania Națională de Investiții, aceasta a avut diriginte de șantier, 

Primăria acolo a realizat doar sistematizarea, fosa septică, alei și ce a mai trebuit 

făcut pe partea de exterior și urma ca să fie finalizat branșamentul la rețelele 

electrice. Precizează că așa cum le-a lăsat dumnealui, în aceiași fază și stadiu 

se află și acum, dar se putea porni pe organizarea de șantier, centralele termice. 

Spune domnului Pintilie să nu mai dezinformeze opinia publică pentru că nu mai 

este în campanie electorală, ci este în exercițiul funcției și trebuie să își preia 

prerogativele de primar, nu acelea de opoziție. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, 

precizează că a ținut o conferință de presă de la Căminul Lunca, conferința de 

presă este filmată și roagă pe toată lumea să se uite la conferința dumnealui de 

presă și să urmărească dacă vreodată a pomenit numele Dumitru Pantazi ori 

dacă a acuzat fosta administrație. Precizează că dumnealui bănuiește că domnul 

Pantazi nu a văzut filmarea și cineva l-a informat și crede că cine i-a adus 

informația nu a fost corect. Precizează că, așa cum spune domnul Pantazi, nu 

Primăria Pașcani a făcut acea investiție, deci nu avea cum să acuze fosta 

adminsitrație sau fostul primar sau nominal pe Dumitru Pantazi. Precizează că 

dumnealui a spus doar că, calitatea lucrărilor făcute este proastă iar problema cu 

egrasia sau cu centralele de acolo nu se justifică pentru că dacă este mucegai 

doar pe latura din dreapta, nu este mucegai și pe latura din stânga. Precizează 

că dacă era o problemă de încălzire, era toată clădirea cu mucegai. Precizează 

că este o singură problemă pe latura de la nord care, din punctul dumnealui de 

vedere este o problemă de construcție pentru că apa de pe acoperiș nu se 

scurge unde trebuie și când ajunge jos la fundație nu este deviată și nu este 

îndepărtată de construcție. Precizează că nu l-a acuzat pe domnul Pantazi.  

Precizează că a făcut toate demersurile pentru a face racordarea acestui obiectiv 

la utilități dar se lovește de aceiași problemă ca și la iluminatul public, pentru că 
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le mai trebuie un aviz și li se tot spune că nu se poate de la cei de la Delgaz 

Grid. Precizează că odată ce se vor termina aceste probleme de racord cu 

energia electrică, pentru că din proiectare rezultă o putere instalată foarte mare, 

iar ei nu sunt de acord sau nu pot să pună la dispoziție această putere instalată. 

Precizează că speră să depășească toate aceste probleme și vor încerca, până 

vor ieși din garanție, să repare clădirea unde trebuie reparată. Precizează că 

scopul dumnealui a fost doar ca să informeze publicul, pășcănenii despre situația 

de acolo fără a-l acuza pe domnul Pantazi și că dacă va trebui ca la anul să 

voteze ca niște bani să se ducă pe acest obiectiv pentru reparații, lumea să știe 

despre ce este vorba. 

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că dumnealui nu își 

amintește ca această investiție să fie însușită în proprietatea publică a 

municipiului Pașcani prin hotărâre a consiliului local. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că dorește să se pună la 

dispoziția consilierilor locali un spațiu unde să poată ține audiențe. 

 Domnul Pintilie Marius Nicoale, primarul municipiului Pașcani, 

precizează că oricând le va sta la dispoziție cu spațiu și dacă este nevoie de 

altceva le sunt la dispoziție pentru a-și face misiunea dumnealor. 

  

 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, mulțumește tuturor pentru 

prezență  și apoi declară închisă ședința. 

 

Ședința se încheie la 13:45. 

 

 

 

 

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 

 


