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MUNICIPIUL PAȘCANI 
CONSILIUL LOCAL 
 

 

MINUTA  
 

Ședinței extraordinare din data de 21 februarie 2023 a Consiliului Local al Municipiului 
Pașcani, ora 13,00 

 
 
 

Consiliul Local a fost convocat de îndată în ședință extraordinară la data 21 
februarie 2023, ora 13,00, prin Dispoziția Primarului nr. 538/21.02.2023. Consilierii au 
fost anunțați telefonic și convocați prin poștă electronică. 

Ședința extraordinară începe la ora 13,20 și se desfășoară în sala de ședințe a 
municipiului Pașcani și on-line prin intermediul aplicației TEAMS. 

 
Participă următorii consilieri: 

                      

Nr.  Nume și prenume 

1 AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL 

2 CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN 

3 CONSTANTINESCU PETRONICA 

4 GRIGORIU MIHAI-GABRIEL - online 

5 NEDELCU GABRIELA - online 

6 NEMȚANU ALEXANDRU 

7 OLARIU COSTEL SORIN 

8 PERȚU LILIANA 

9 PINTILIE CIPRIAN 

10 PLEȘCAN MONICA-VASILICA - online 

11 PRODAN IONUȚ MIHAI - online 

12 RĂȚOI CRISTIAN  

13 STAMATIN COSTEL - online 

14 VÎRLAN MIHAI 

 
Participă  la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Pașcani: Cristian 

Rățoi – viceprimarul municipiului Pașcani, doamna  Jitaru Irina – secretarul general al 
Municipiului Pașcani, funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani, domnul 
Rusu Gabriel – director Clubul Copiilor Pașcani și presa locală. 

Având în vedere că doamna Mihaela – Iulia Spiridon a anunțat telefon că nu poate fi 
prezentă la lucrările ședinței convocate de îndată în data de 21.02.2023, ora 13,00, dumneaei 
fiind președinte de ședință ales conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 
27/31.01.2023, doamna secretar general al municipiului Irina Jitaru, roagă membrii consiliului 
local să facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 
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Din partea consilierilor locali a fost propusă doamna Perțu Liliana. 
Doamna Irina Jitaru, secretar general al municipiului, supune la vot propunerea ca 

doamna Perțu Liliana să fie președinte de ședință pentru ședința extraordinară convocată de 
îndată din 21.02.2023.  

Propunerea a fost adoptată cu 14 voturi pentru. 
 
Președinte de ședință este doamna Perțu Liliana. Se supune la ordinea de zi și se adoptă 

cu 14 voturi pentru. 
 
Ordinea de zi adoptată este următoarea: 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE alegerea președintelui de ședință pentru ședința 

extraordinară, convocată de îndată, din 21 februarie 2023 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Viceprimarul Municipiului Pașcani, Cristian Rățoi, 

în calitate de consilier local 

  

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea parteneriatului încheiat între UAT 

Municipiul Pașcani și Clubul Copiilor Pașcani în vederea depunerii aplicației de finanțare 

pentru apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente 

digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat prin – 

Programul Național de Redresare și Reziliență -  Componenta C15, Educație 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Viceprimarul Municipiului Pașcani, Cristian Rățoi, 

în calitate de consilier local 

 
În urma analizării și discuțiilor purtate pe marginea ordinii de zi a fost adoptată 

următoarea hotărâre: 
1. HOTĂRÂREA NR. 30 din 21 februarie 2023, privind alegerea președintelui de 

ședință pentru ședința extraordinară, convocată de îndată, din 21 februarie 2023 

- a fost adoptată cu 14 voturi pentru 
 
2. HOTĂRÂREA NR. 31 din 21 februarie 2023, privind aprobarea parteneriatului 

încheiat între UAT Municipiul Pașcani și Clubul Copiilor Pașcani în vederea depunerii 

aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților 

conexe”, finanțat prin – Programul Național de Redresare și Reziliență -  Componenta 

C15, Educație 

- a fost adoptată cu 14 voturi pentru 
 

Ședința extraordinară se încheie la ora 13,25. 
În conformitate cu dipozițiile art.10 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, minuta se va publica la sediul Consiliului Local al 
Municipiului Pașcani și pe pagina de internet. 

  
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI PAȘCANI, 
       Consilier local  
        Perțu Liliana                                                       Irina Jitaru 


