
 
 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 
 Referitor la articolul intitulat „Inca un sef la Primaria Pascani, 7900 lei salariu pentru un 

post neocupat de 9 ani. 71 de dispozitii ciudate pentru majorarea salariilor”, semnat de către 

Cătălin Cojocaru și publicat pe site-ul www.bittv.info, în data de 7 ianuarie 2022, Primăria 

Municipiului Pașcani formulează următorul: 

 

DREPT LA REPLICĂ 

 

 În ceea ce privește postul de Șef serviciu administrativ facem precizarea că necesitatea unui 

astfel de post a fost recunoscută și de vechea administrație care a preferat să păstreze în 

organigramă postul de Director și în acelasi timp să delege atribuțiile postului unui salariat angajat 

pe post de maistru. 

Întrucat maistrul, ce avea atribuțiile postului, a ieșit la pensie la sfarsitul anului 2020 și, 

coincidență sau nu, a eliberat postul odată cu vechea administratie, atribuțiile acestuia au fost 

delegate administratorului public care, în Referatul prin care solicita transformarea funcției din 

Director în Șef serviciu și ocuparea acesteia prin concurs, a scos în evidență următoarele deficiențe 

constatate: 

• clădirile aflate în administrarea primăriei se află într-o stare accentuată de degradare, multe 

spații fiind nefuncționale. În același timp au fost găsite Procese verbale de control de la 

diferite instituții ale statului: I.S.U., Poliție, D.S.P. ș.a., prin care au fost date amenzi sau 

avertismente deoarece clădirile nu se încadrează în parametrii impuși de legislația în 

vigoare și nu respectă normele sanitare. Prin aceste Procese verbale de control s-a impus și 

conformarea la condițiile de funcționare în mod legal; 

• patrimoniul primăriei (clădiri, mijloace fixe, obiecte de inventar ș.a.m.d.) nu sunt cuprinse 

într-un program de mentenanță iar gestiunea acestora era facută prin intermediul unui 

salariat angajat pe postul de portar; 

• o parte din instalații nu aveau autorizațiile de funcționare emise de către I.S.C.I.R. (ex.: 

Liftul de la Biblioteca Municipală) sau de către Poliția Națională (Sistemul de supraveghere 

video al primăriei), acestea nefiind funcționale sau funcționând la limita legii; 

• un control deficitar al utilităților plătite de către primărie, prin faptul că unii chiriași nu 

plăteau utilitățile deoarece nu li s-au emis Note de decont sau plata ilegală a unor utilități 
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(ex.: Primăria avea încheiat contract de furnizare apă și gaz metan pentru un spațiu ce nu-i 

aparținea). 

 

Privitor la majorarea salariilor funcționarilor publici menționăm că această majorare a fost 

făcută printr-o Dispoziție comună emisă în luna august ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului 

Local Pașcani nr. 115 din 30.07.2021, ulterior fiind emise Dispozițiile individuale ce au fost 

publicate pe site. Majorările nu au fost extraordinare, drept urmare bugetul pentru salarii 

înregistrând excedent, dar în același timp au creat un relativ echilibru în ceea ce privește nivelul de 

salarizare pentru funcții similare din administrațiile locale. Drept consecință, din luna august nu au 

mai fost înregistrate cereri de transfer ale funcționarilor publici la alte primării. Cu toate aceste 

majorări, salariile din administrația publică a Municipiului Pașcani, sunt în continuare sub nivelul 

de salarizare al primăriilor din jur. 

Mai precizăm că, la sfârșitul anului 2021, numărul de salariați din administrația locală a fost 

mai mic decât numărul de salariați din administrația Dumitru Pantazi. 

 

 În consecință, apreciem că articolul dumneavoastră este redactat într-un mod tendențios, 

informațiile prezentate fiind incomplete sau false cu scopul de a denatura realitatea, și solicităm să 

publicați acest Drept la replică în aceleași condiții cu articolul invocat, în vederea rectificării 

informațiilor, deoarece acestea pot induce în eroare opinia publică. 

 

 

 

Purtător de cuvânt, 

Alexandru-Ionuț Dandu 

  

 


