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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 28 noiembrie 2022, în şedinţa  ordinară 

a Consiliului  Local  al municipiului Paşcani 

 

 Ora  09,13  

Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară la data 28.11.2022, ora 09,00,  prin 

Dispoziția Primarului Municipiului Pașcani nr. 1485/22.11.2022. Ordinea de zi a fost 

suplimentată prin Dispoziția Primarului nr. 1513/25.11.2022. Consilierii au fost anunțați 

telefonic și convocați prin poștă electronică. 

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

ordinare din 28 noiembrie 2022, constatând că este legal constituită, din 19 consilieri în 

funcție, fiind prezenți 19. 

Participă on-line la ședință doamna consilier local Nedelcu Gabriela prin intermediul 

aplicației electronice TEAMS. 

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

Pintilie-primarul Municipiului Pașcani, Cristian Rățoi – viceprimarul Municipiului Pașcani, Irina 

Jitaru-secretarul general al Municipiului Pașcani, directori, șefi de serviciu, funcționari publici 

din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani, dl. Claudiu-Mihai Bodoașcă -administrator public, 

dna Daniela Calistru-manager Casa de Cultură “Mihail Sadoveanu” Pașcani, dl. Tache Florin-

reprezentant legal SC Synesis Partners SRL București, presa locală.  

Înainte de a da cuvântul președintelui de ședință, doamna Irina Jitaru, secretar general 

al municipiului, supune la vot următoarele procese verbale: 

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

data de 31.10.2022, care se aprobă cu 18 voturi „pentru”. 

Pentru: 18 

Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

Domnul Pantazi Dumitru nu se afla în sală la momentul votului. 

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume Vot 
Pentru/ Împotrivă/ Abținere 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL X   

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN X   

3. CONSTANTINESCU PETRONICA X   

4. DEDIU MIHAI  X   

5. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. MACOVEI VLAD ANDREI X   

8. NEDELCU GABRIELA  X   

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN X   

11. PANTAZI DUMITRU - - - 

12. PERȚU LILIANA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

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

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

 

- procesul verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local al 

municipiului Pașcani din data de 18.11.2022, care se aprobă cu 18 voturi „pentru” și 1 vot 

împotrivă (1 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. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. MACOVEI VLAD ANDREI X   

8. NEDELCU GABRIELA X   

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN X   

11. PANTAZI DUMITRU   X 

12. PERȚU LILIANA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

15. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

16. RĂȚOI CRISTIAN X   

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

 

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

președinte de ședință, consilier local Conache Eduard - Cătălin. 

   

 Domnul Grigoriu Mihai Gabriel, președinte de ședință, dă citire Dispoziției Primarului 

nr. 1485 din 22.11.2022, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani în 

ședința ordinară în data de 28.11.2022, ora 09,00, cu proiectul ordinii de zi anexa nr. 1 la 

dispoziție. Precizează că ordinea de zi a fost suplimentată conform Dispoziției Primarului nr. 

1513/25.11.2022. Precizează că aceasta a fost comunicată către toți consilierii. Înainte de a 

supune la vot ordinea de zi, precizează că acordă cuvântul domnului Pintilie Marius Nicolae, 

primarul Municipiului Pașcani. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că dorește 

să retragă de pe ordinea de zi proiectul de hotărârea cu nr. 12 din anexa nr. 1 la Dispoziția 

Primarului nr. 1485/22.11.2022, motivat de faptul că trebuie corectată cartea funciară, adresa 

trecută nefiind cea corectă. 
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 Domnul Conache Eduard Cătălin, 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. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. MACOVEI VLAD ANDREI X   

8. NEDELCU GABRIELA X   

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN X   

11. PANTAZI DUMITRU X   

12. PERȚU LILIANA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

15. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

16. RĂȚOI CRISTIAN X   

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

 

Ordinea de zi a fost aprobată. 

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

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție a bugetului 
de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. al III-lea al anului 2022 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

Avizele comisiilor: 

Comisia economică – aviz favorabil 

Comisia juridică – aviz favorabil 

Comisia urbanism – aviz favorabil 

Comisia învățământ – aviz favorabil 

   

 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții.  
 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că revine la solicitarea pe care a 
făcut-o și la ședința anterioară, vis a vis prezentarea, la contul următor, a situației rămășițelor, 
a restanțelor la zi privind taxele și impozitele locale. Precizează că dumnealor au făcut o 
adresă vis a vis de taxele și impozitele locale și nu au primit nici un răspuns. Precizează că 
adresa a fost făcută și către Primărie și către Consiliul Local, dar nu au primit răspuns și că 
are nr. 1001 din 18.10.2022.  
 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, spune domnului 
Pantazi că știe că a semnat răspunsul pentru acea adresă, răspunsul dumnealui este formulat 
și este punctul dumnealui de vedere referitor la propunerea dumnealor, iar referitor la 
restanțe, precizează că le va comunica domnilor consilieri în cursul zilei de astăzi situația la zi. 
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 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt alte 
înscrieri la cuvânt. Nefiind alte discuții, supune la vot proiectul. Întreabă cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 

Pentru: 10 

 Împotrivă: 9 (9 abțineri)   

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume Vot 
Pentru/ Împotrivă/ Abținere 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL X   

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN X   

3. CONSTANTINESCU PETRONICA X   

4. DEDIU MIHAI    X 

5. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE   X 

7. MACOVEI VLAD ANDREI   X 

8. NEDELCU GABRIELA   X 

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN   X 

11. PANTAZI DUMITRU   X 

12. PERȚU LILIANA   X 

13. PINTILIE CIPRIAN   X 

14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

15. PRODAN IONUȚ-MIHAI   X 

16. RĂȚOI CRISTIAN X   

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

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

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local 

de venituri și cheltuieli și al Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la 

bugetul local și alte surse de finanțare, al Municipiului Pașcani, pentru anul 2022 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

Avizele comisiilor: 

Comisia economică – aviz favorabil 

Comisia juridică – aviz favorabil 

Comisia urbanism – aviz favorabil 

Comisia învățământ – aviz favorabil  

  

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

Nefiind alte discuții, supune proiectul de hotărâre la vot. 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   
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4. DEDIU MIHAI  X   

5. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. MACOVEI VLAD ANDREI X   

8. NEDELCU GABRIELA X   

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN X   

11. PANTAZI DUMITRU X   

12. PERȚU LILIANA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

15. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

16. RĂȚOI CRISTIAN X   

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

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

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea Bugetului 

centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 

pe anul 2022 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz nefavorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

 Comisia învățământ – aviz favorabil 

   

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

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

Împotrivă? Abțineri? 

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. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. MACOVEI VLAD ANDREI X   

8. NEDELCU GABRIELA X   

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN X   

11. PANTAZI DUMITRU X   

12. PERȚU LILIANA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   
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14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

15. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

16. RĂȚOI CRISTIAN X   

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

Proiectul a trecut. Se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi. 

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de colaborare a 

Clubului Sportiv Municipal Pașcani cu Clubul Copiilor Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia învățământ – aviz favorabil 

   

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

Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, roagă ca cineva să explice acest proiect.  

Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, precizează că odată cu 

mutarea Clubului Sportiv Școlar de la Iași la Pașcani, în subordinea Clubului Copiilor, printre 

direcțiile care au fost trasate de Ministerul Învățământului a fost și găsirea unui loc unde acest 

club să își desfășoare activitatea sportivă școlară și având în vedere că a existat un astfel de 

protocol înainte de mutarea Clubului de la Iași, ei au revenit cu această solicitare pentru că 

foarte mulți copii își continuă activitatea după ce termină activitatea la Clubul Sportiv Școlar, la 

Clubul Sportiv Municipal Pașcani și au propus această formă de colaborare care a fost 

aprobată în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Pașcani și astăzi au venit 

pentru a fi aprobată de către Consiliul Local Pașcani. 

Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, întreabă dacă a revenit Inspectoratul Școlar, 

pentru că dumnealui își amintește că în 2020 a mai fost o astfel de solicitare, Clubul de rugby 

de la Iași să fie transferat la Pașcani. Precizează că, practic, s-a revenit la acea cerere pentru 

că s-a transferat Clubul la Clubul Copiilor, iar Clubul Copiilor să desfășoare activitate sportivă 

la Clubul Sportiv Municipal Pașcani. Întreabă dacă în sensul acesta este proiectul. 

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

special cele 2 secții de la CSS, adică rugby și fotbal , care inițial au fost la „Unirea”, iar de la 

„Unirea” au ajuns la Clubul de la Iași, după care s-au făcut tot felul de diligențe în așa fel încât 

el să din nou la Pașcani, s-a găsit forma acceptabilă, cumva, și de către Ministerul 

Învățământului, ca el să ajungă la Clubul Copiilor, deci nu s-a mai întors la Liceul „Unirea”, ci 

la Clubul Copiilor. Precizează că prin acest protocol se crează cadrul legal și juridic de 

colaborare între cele două instituții. 

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

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

pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. MACOVEI VLAD ANDREI X   

8. NEDELCU GABRIELA X   

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN X   

11. PANTAZI DUMITRU X   

12. PERȚU LILIANA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

15. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

16. RĂȚOI CRISTIAN X   

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

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

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului  Strategic Instituțional al 

Municipiului Pașcani pentru perioada 2022-2026 elaborat în cadrul proiectului „Soluții 

integrate, mecanisme şi proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea 

strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani”-

Cod SMIS 136308” 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz nefavorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

   

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

Nefiind înscrieri la cuvânt, precizează că este un amendament la acest proiect, respectiv 

înlocuirea tabelului nr. 10 din Anexa nr. 1 cu cel care le-a fost comunicat consilierilor locali.  

Se vorbește concomitent. 

Domnul Tache Florin-reprezentant, legal SC Synesis Partners SRL București, 

precizează că la momentul la care a fost întocmită documentația nu a avut toate atribuțiile 

departamentelor de monitorizare și, ulterior, a completat tabelul cu aceste date, cu o serie de 

atribuții. Precizează că, de asemenea au fost făcute în plus anumite precizări și detalieri și din 

acest motiv au considerat că trebuie refăcut acest tabel.   

Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, precizează că inițial, acest 

tabel a fost completat cu denumirea unor departamente din Primărie care nu aveau atribuții de 

control și de monitorizare, că s-a revenit și în tabelul nou au fost trecute departamentele care 

ar putea să îndeplinească aceste atribuții.  

Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că sunt 3 

elemente esențiale care ar trebui să fie gata și vor fi realizate astfel încât orașul să atragă 
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foduri europene, aceste 3 elemente fiind Planul de Mobilitate, Strategia și acest Plan 

Strategic. Precizează că Planul Strategic este efectiv instrumentul Primăriei de punere în 

aplicare a strategiei generale a orașului. Precizează că face referire în special la activitatea 

Primăriei, se face o analiză la cum este structurată primăria acum, ce funcționează bine, ce nu 

funcționează bine, sunt propuse soluții în așa fel încât, îmbunătățind activitatea din interiorul 

primăriei, să reușească să pună în practică strategia de dezvoltare a municipiului. 

Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, spune la vot 

amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Pentru: 15 

 Împotrivă: 4 (4 abțineri)   

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume Vot 
Pentru/ Împotrivă/ Abținere 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL X   

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN X   

3. CONSTANTINESCU PETRONICA X   

4. DEDIU MIHAI    X 

5. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. MACOVEI VLAD ANDREI X   

8. NEDELCU GABRIELA X   

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN X   

11. PANTAZI DUMITRU   X 

12. PERȚU LILIANA   X 

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

15. PRODAN IONUȚ-MIHAI   X 

16. RĂȚOI CRISTIAN X   

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

Amendamentul a fost aprobat. 

 

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

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

fost amendat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Pentru: 15 

 Împotrivă: 4 (4 abțineri)   

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume Vot 
Pentru/ Împotrivă/ Abținere 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL X   

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN X   

3. CONSTANTINESCU PETRONICA X   

4. DEDIU MIHAI    X 

5. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. MACOVEI VLAD ANDREI X   

8. NEDELCU GABRIELA X   

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN X   
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11. PANTAZI DUMITRU   X 

12. PERȚU LILIANA   X 

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

15. PRODAN IONUȚ-MIHAI   X 

16. RĂȚOI CRISTIAN X   

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

 

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

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Paşcani  nr. 90/28.04.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Casei Municipale de Cultură „ Mihail Sadoveanu” Paşcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia învățământ – aviz favorabil 

 

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

la acest proiect. 

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, întreabă dacă se suplimentează posturile. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, precizează că nu, că se 

modifică niște funcții. 

 Domna Calistru Daniela, director al Casei de Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani, 

precizează că se modifică anumite funcții pentru că o parte din personalul de la Casa de 

Cultură au absolvit o formă de învățământ superior. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, întreabă dacă organigrama se face funcție de ce 

au absolvit oamenii. Întreabă ce vor face în situația în care cineva va absolvi doctoratul, dacă 

vor transforma postul pentru așa ceva. 

 Doamna Calistru Daniela, director al Casei de Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani, 

precizează că există prevedere legală care dă această posibilitate de modificare a 

organigramei.  

 Se vorbește concomitent. 

 Doamna Irina Jitaru, secretar general al municipiului, precizează că legea permite 

acest lucru, că nu obligă, dar permite. 

 Se vorbește concomitent.  

 Domnul Haldan Vasile, consilier local, intervine și precizează că postul poate fi 

ocupat și cu studii superioare și cu studii medii. 

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că dumnealui a pus întrebarea 

clar, dacă postul este de studii medii sau de studii superioare. Precizează că de la ideea 

aceasta se pornește.  

 Doamna Calistru Daniela, director al Casei de Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani, 

precizează că postul este de studii medii, dar cel angajat pe acest post a absolvit studii 

superioare și a făcut și studii de formare profesională de impresariat artistic. 
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 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că înseamnă că poate participa la un 

concurs pentru studii superioare.  

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că din 

punctul dumnealui de vedere și așa este o criză de personal și se încearcă să se aducă 

oameni buni și măcar pe cei pe care îi au aici trebuie să facă tot posibilul să îi păstreze și 

dacă legea permite să facă acest lucru, din punctul dumnealui de vedere este oportun ca să 

facă cumva să păstreze salariații pe care îi au, să lucreze în continuare pentru municipiu.  

 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, întreabă dacă mai sunt alte 

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

Împotrivă? Abțineri? 

Pentru: 16 

 Împotrivă: 3 (3 abțineri)   

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume Vot 
Pentru/ Împotrivă/ Abținere 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL X   

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN X   

3. CONSTANTINESCU PETRONICA X   

4. DEDIU MIHAI    X 

5. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. MACOVEI VLAD ANDREI   X 

8. NEDELCU GABRIELA X   

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN X   

11. PANTAZI DUMITRU   X 

12. PERȚU LILIANA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

15. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

16. RĂȚOI CRISTIAN X   

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

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

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Consiliului Local al Municipiului 

Paşcani pentru dezlipirea bunului imobil – teren în suprafață de 21.939 mp, înscris 

provizoriu în baza Legii nr. 7/1996 în Cartea Funciară nr. 68275 a municipiului Pașcani, 

situat în T 111, A 2226/1 (%CC2301, F2226/1, F2302), municipiul Pașcani, jud. Iași 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

 

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

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că, 

probabil, în perioada următoare vor mai avea astfel de proiecte pentru că acest teren este 



11 
 

rezervă la Comisia Locală de Fond Funciar și trebuie să facă titluri de proprietate pentru cei 

care solicită, dar așa a fost făcut Cadastrul Sistematic și discutând cu cei de la OCPI și de la 

Prefectură în momentul în care au avut ședințe de lucru pe subiectul fond funciar și au spus 

că se poate face o dezlipire, aceasta fiind hotărâtă de către Consiliul Local, nu de către 

Comisia Locală de Fond Funciar, atât timp cât în cartea funciară este trecut „Municipiul 

Pașcani”. Precizează că de aceea sunt astăzi cu acest proiect în fața consilierilor locali și că, 

probabil, în perioada următoare se va veni cu alte astfel de proiecte. Precizează că această 

rezervă nu este trecută în patrimoniul Municipiului Pașcani, nu sunt pe Cartea Albă, dar așa s-

a făcut Cadastrul Sistematic. Precizează că așa a zis Prefectura că este calea cea mai bună 

și sigură și, în consecință, au procedat la întocmirea proiectului de hotărâre. 

Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, întreabă dacă mai sunt alte 

înscrieri la cuvânt. 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. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. MACOVEI VLAD ANDREI X   

8. NEDELCU GABRIELA X   

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN X   

11. PANTAZI DUMITRU X   

12. PERȚU LILIANA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

15. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

16. RĂȚOI CRISTIAN X   

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi: 
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  8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea imobilului ”Construcție atelier + 

sala sport” în suprafață de 288 mp , cu număr de inventar 651, identificat cu număr 

cadastral 64878-C4,  din proprietatea publică a municipiului Pașcani și administrarea 

Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Iordache Cantacuzino” în proprietatea 

publică a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Pașcani, în vederea realizării obiectivului de investiții „Revitalizarea Municipiului 

Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii Publice 

urbane adiacente” 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

 

Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, întreabă dacă mai sunt alte 

înscrieri la cuvânt. 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. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. MACOVEI VLAD ANDREI X   

8. NEDELCU GABRIELA X   

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN X   

11. PANTAZI DUMITRU X   

12. PERȚU LILIANA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

15. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

16. RĂȚOI CRISTIAN X   

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 9 de pe ordinea de zi: 
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9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei la 

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

domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 

1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare 

la numărul de inventar 587 și adăugarea numerelor de inventar 1668 și 1669 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor:  

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

    

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

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, roagă ca cineva să explice acest proiect de 

hotărâre pentru că nu îi este clar.  

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că este 

vorba despre Cimitirul de la Gîștești, că a fost intabulat anul acesta sau anul trecut, s-au făcut 

mai multe loturi acolo și astăzi se actualizează inventarul pentru că era trecut pe o poziție în 

inventar și astăzi se actualizează inventarul în sensul că se pune pentru fiecare carte funciară 

câte o poziție. 

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

discuții. Nefiind alte discuții, supune la vot proiectul de hotărâre. Întreabă 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. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. MACOVEI VLAD ANDREI X   

8. NEDELCU GABRIELA X   

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN X   

11. PANTAZI DUMITRU X   

12. PERȚU LILIANA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

15. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

16. RĂȚOI CRISTIAN X   

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 10 de pe ordinea de zi: 
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10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - 

pentru „Construire locuință”, pe teren în suprafață măsurată de 548mp.,(508mp din 

acte) identificat cu nr. cadastral 68944,  situat în str. Gării nr.37, mun Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil  

   

Domnul Conahche Eduard Cătălin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții. 

Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, întreabă de ce s-a cerut PUD. 

Domnul Prisecarul Ovidiu Ciprian, șef serviciu Serviciul Urbanism și Amenajări 

Teritoriale, precizează că s-a cerut pentru că în acea zonă procentul de ocupare este de 15% 

și proprietarul a făcut solicitare pentru a se putea duce la un grad de ocupare de 30%. 

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

discuții. Nefiind alte discuții, supune la vot proiectul de hotărâre. Întreabă 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. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. MACOVEI VLAD ANDREI X   

8. NEDELCU GABRIELA X   

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN X   

11. PANTAZI DUMITRU X   

12. PERȚU LILIANA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

15. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

16. RĂȚOI CRISTIAN X   

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 11 de pe ordinea de zi: 
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11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - 

pentru „Construire locuinta P+M, anexa, imprejmuire, fântână, branșamente și 

racorduri, pentru terenul în suprafață de 750mp (identificat cu nr.  cadastral 66578) din 

suprafața totală de 3469mp”, mun Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani  
 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

    

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

discuții. Nefiind alte discuții, supune la vot proiectul de hotărâre. Întreabă 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. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. MACOVEI VLAD ANDREI X   

8. NEDELCU GABRIELA X   

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN X   

11. PANTAZI DUMITRU X   

12. PERȚU LILIANA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

15. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

16. RĂȚOI CRISTIAN X   

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

Proiectul a trecut. Se trece la punctul numărul 13 de pe ordinea de zi: 
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13. PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la modificarea și completarea Anexei 1 la 

Hotărârea nr. 34/11.02.2022 privind aprobarea Programului de activităţi culturale, 

sportive şi educative organizate la nivelul Municipiului Paşcani, în perioada februarie – 

decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Viceprimarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

    

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

discuții. Nefiind alte discuții, supune la vot proiectul de hotărâre. Întreabă 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. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

6. HALDAN VASILE X   

7. MACOVEI VLAD ANDREI X   

8. NEDELCU GABRIELA X   

9. NEMȚANU ALEXANDRU X   

10. OLARIU COSTEL-SORIN X   

11. PANTAZI DUMITRU X   

12. PERȚU LILIANA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

15. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

16. RĂȚOI CRISTIAN X   

17. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

18. STAMATIN COSTEL X   

19. VÎRLAN MIHAI X   

Proiectul a fost aprobat.  

Se trece la punctul Diverse: 

 

 Au adresat interpelări consilierii locali: Vasile Haldan, Mihai Dediu, Costel-Sorin 

Olariu, Ionuț Mihai Prodan, Mihai-Gabriel Grigoriu.  

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, invită pe toți consilierii 

să participe la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Naționale 1 Decembrie. 

 Domnul Haldan Vasile, consilier local, precizează că l-a rugat pe domnul Viceprimar 

și joi în cadrul ședinței Comisiei Economice, în capătul pasarelei peste calea ferată, pe drumul 
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înspre Iași, există o groapă care trebuie numai decât să fie astupată pentru că mai sunt 

câteva zile până pe data de 01 decembrie. Precizează că toată vara nu a făcut nimeni nimic, 

că acum a dispărut și semnalizarea acelei gropi și până nu este un accident acolo nu se 

intervine și nu știe de ce. 

 Domnul Rățoi Cristian, viceprimarul Municipiului Pașcani, precizează că este 

programat pentru a fi astupată. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, întreabă de ce s-au pus luminițe doar pe 

Esplanadă și la unele obiective din Zona Deal, iar în suburbii nu s-a pus nimic. Precizează că 

vin sărbătorile de iarnă pentru toți oamenii. Precizează că este de acord că nu trebuie să se 

exagereze cu luminile de sărbători, dar nici să se abandoneze total. 

 Domnul Pintile Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că anul 

acesta și-au propus să nu facă cheltuială mare cu iluminatul. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că ar fi trebuit să repare din 

instalațiile electrice pe care le au.  

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că la un 

moment dat, oricât ar încerca să repare din instalțiile vechi, acest lucru nu mai este posibil. 

Precizează că și-au propus să facă doar pe zona centrală și bineînțeles că toată lumea merită 

să aibă parte de luminițe de sărbători, dar deocamdată, dat fiind și criza energetică prin care 

trec, încercă într-un fel sau în altul să facă un pic de economie și de aceea și programul 

pentru aceste lumini de sărbători va fi de la 17:00 până la ora 24:00, adică pe prioada nopții 

acestea vor fi închise. Precizează că a discutat cu cei care fac instalațiile, în așa fel încât ele 

să poată fi decuplate de la iluminatul public, acesta să meargă toată noaptea, dar luminițile să 

fie oprite la ora 24:00. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că măcar în fața școlilor ar trebui să 

fie instalate și în fața bisericilor din suburbii. 

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

preluat problema domnului Dediu și că va încerca să găsească soluție. 

 Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că la un moment dat a fost o 

discuție vis a vis de un proiect de hotărâre în ceea ce privește emiterea avizelor teritoriale de 

funcționare pentru societățile din Pașcani. Precizează că domnul Primar a promis acum un an 

și ceva că va face acest regulament, pentru că aceste avize se emit în baza unui regulament. 

Precizează că din punctul dumnealui de vedere, astăzi, avizele se emit ilegal pentru că nu se 

emit în baza unei hotărâri a consiliului local. Referitor la proiectul de hotărâre avut pe ordinea 

de zi la punctul nr. 5, precizează că dacă de un an de zile nu s-a făcut nimic, în sensul că ar fi 

trebuit să aibă pe ordinea de zi acel regulament pentru avize, chestiunile care ar trebui 

implementate sunt doar niște hârtii care trebuie aruncate la gunoi. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că 

regulamentul există, că este cel vechi, aprobat în 2015. Precizează că acesta poate fi 

îmbunătățit și că, condițiile care sunt cerute pentru emiterea acordului de funcționare, sunt 

condițiile minime din lege. Spune domnului Olariu că dacă dorește să facă un proiect, să facă 

un amendament, poate oricând să aibă o astfel de inițiativă în Consiliul Local, pentru a 

schimba acest regulament, în sensul că să-l optimizeze, să îl îmbunătățească. Precizează că 

dumnealui nu are nimic împotrivă, dar deocamdată se emit acorduri de funcționare, dar doar 

pentru cei care îndeplinesc în totalitate condițiile minime prevăzute de lege. 

 Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, spune că domnul primar nu a făcut că nu 

a fost în stare și că ar trebui să facă domnii consilieri, dar nu i se pare corect, ci dumnealui ca 

administrație este cel care emite aceste acorduri și are obligația de a-l pune la punct. 

 Se vorbește concomitente. 
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 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează, referitor la aceste acorduri de 

funcționare, pentru că au mai fost semnalări și de la alți agenți economici, crede că scopul 

comun este ca agentul economic să își desfășoare activitatea pentru că, inevitabil, de acolo 

vin banii la bugetul local. Precizează că este adevărat că punctual s-au descoperit anumite 

lucruri care ar împiedica obținerea acordului de funcționare, în sensul că se desfășoară 

activitatea în unele clădiri care au fost modificate și nu s-a făcut proces verbal de recepție. 

Precizează că ar trebui să discute și să se simplifice aceste lucruri pentru că nu trebuie să fie 

o armă împotriva agenților economici. Precizează că orice societate comercială își desfășoară 

activitatea în baza unei autorizări primite de la Registrul Comerțului și acest acord de 

teritorialitate este prevăzut de lege, dar din punctul dumnealui de vedere nu este bun. 

Propune să se așeze și să gândească lucrurile pentru a fi cât mai puțin de umblat pentru că 

sunt situații când o societate deschide un punct de lucru și nu poate funcționa pentru că nu 

are acord de teritorialitate. 

 Domnul Pintilie Marius Nicoale, primarul Municipiului Pașcani, precizează că 

lucrurile sunt simple, în sensul că dacă la lege spune că trebuie autorizație ISU, trebuie să 

aibă o astfel de autorizație. Precizează că dumnealui îi pare rău că omul poate că nu a știut 

sau poate s-a trezit într-o situație în care trebuie să meargă să își facă autorizația ISU. 

Precizează că dacă este un restaurant și nu are acordul de la DSVSA, sau dacă este o frizerie 

și nu a avut până acum pentru că nu i s-a cerut autorizație de la DSP, omul vine, i se pune 

articolul de lege în față și i se spune ce trebuie să prezinte, omul rămâne surprins și spune că 

se va duce, dar că durează. Precizează că este OK, dar că nu a venit nimeni la nici un agent 

economic să pună presiune, să amendeze. Precizează că acum oamenii sunt informați, au 

timp de conformare pentru a-și face toate avizele și autorizațiile minim necesare și apoi să 

vină să depună. Precizează că nu toate cererile venite la primărie pe acest subiect sunt 

blocate. Precizează că se emit zilnic și prelungiri și acorduri noi, dar unii dintre ei nu se 

încadrează. Întreabă ce să facă în astfel de situații, dacă dumnealui sau funcționarul să 

semneze acolo, doar așa ca să se facă că nu văd că lipsește o autorizație. Precizează că nu 

este o tematică în care să se pună astăzi presiune pe cineva, în așa fel încât dacă nu are 

autorizație, de mâine să primească amendă. Precizează că încă sunt înțelegători. 

 Doamna Constantinescu Petronica, consilier local, precizează că și autorizarea la 

DSP și DSV durează câteva luni pentru că trebuie îndeplinite niște condiții.  

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că atunci când sunt depuse 

documentele la Primărie, deja sunt îndeplinite acele condiții, dar mai durează câte o jumătate 

de an până le verifică. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că în 30 

de zile ar trebui ca Primăria să răspundă celui care a depus documentația și au hotărât ca, 

dacă în 30 de zile de la depunere nu reușește să vină în completare cu ceea ce i s-a cerut la 

dosar, i se face răspuns înapoi și i se spune că nu se poate elibera acordul de funcționare 

pentru că de la dosar lipsesc documentele x, y, z. Precizează că aceasta înseamnă că din 

partea Primăriei s-a transmis cetățeanului care a depus cererea, ce trebuie să corecteze. 

 Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, întreabă pe domnul Primar dacă nu i se 

pare normal să aibă un regulament în care să i se spună clar cetățeanului ce îi trebuie. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, precizează că există acest 

regulament din decembrie 2015.  

 Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că în conformitate cu noile 

cereri apărute pentru acordul de funcționare, se cer documente care nu apar în acel 

regulament. 
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 Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează, vis a vis de comisia de 

analiză a situației din Piața Vale, că au făcut o adresă către domnul Primar să dispună în 

compartimentele vizate pentru a primi niște informații. Precizează că au primit o singură 

situație de la Serviciul Taxe și Impozite Local, cu încasările de la Piața Vale sau amestec, 

pentru că nu a înțeles, și acea situație este greșită. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că a dat 

dispoziție pentru numirea celor doi funcționari publici în completare la comisia consilierilor 

locali, le-a dat sarcină să furnizeze toate informațiile, dar din păcate i-au comunicat că, pe 

lângă volumul de muncă de săptămâna aceasta, pentru că au avut de pregătit și ședința 

ordinară, au în plus și această sarcină de a furniza informațiile către comisie. Precizează că în 

perioada următoare vor fi furnizate. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, roagă ca aceste informații 

să fie comunicate cât mai repede. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează, referitor 

la acele date incorecte furnizate comisiei, că vor încerca să le furnizeze pe cele corecte.  

 Domnul Grigoriu Mihai Gabriel, consilier local, referitor la acele tabele la care face 

trimitere domnul Prodan, întreabă cum de sunt greșite doar pe anul 2021 și atunci în minus. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că nu știe 

și că trebuie să aștepte informațiile corecte. Precizează că dumnealui nu crede în conspirații și 

crede că este doar o eroare umană. 

 

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

participare și declară închise lucrările ședinței. 

Ședința se încheie la 09:52. 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    SECRETARUL GENERAL AL 
MUNICIPIULUI PAȘCANI, 

        Consilier local  
  Conache Eduard Cătălin                                        Irina Jitaru 
 


