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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 18 octombrie 2021, în şedinţa  extraordinară 

a Consiliului  Local  al municipiului Paşcani 

 

 Ora  13,05  

Consiliul Local a fost convocat în ședință extraordinară la data 18 octombrie 2021, ora 

13,00, prin Dispoziția Primarului nr. 1225/14.10.2021. Consilierii au fost anunțați telefonic și 

convocați prin poștă electronică. 

Ședința extraordinară începe la ora 13,05 și se desfășoară în sala de ședințe a 

municipiului Pașcani. 

Participă următorii consilieri: 

                       

Nr. Crt. Nume și prenume 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL 

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN 

3. CONSTANTINESCU PETRONICA 

4. DEDIU MIHAI 

5. MACOVEI VLAD - ANDREI 

6. NEDELCU GABRIELA 

7. NEMȚANU CONSTANTIN 

8. OLARIU COSTEL-SORIN 

9. PANTAZI DUMITRU 

10. PERȚU LILIANA 

11. PINTILIE CIPRIAN 

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA 

13. RĂȚOI CRISTIAN 

14. SPIRIDON MIHAELA-IULIA 

15. STAMATIN COSTEL 

16. VÎRLAN MIHAI 

  

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

Marius-Nicolae Pintilie – primarul municipiului Pașcani, doamna Irina Jitaru – secretarul 

general,  funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani, presa locală. 

Doamna Irina Jitaru deschide lucrările ședinței extraordinare arătând că sunt prezenți 

16 consilieri locali. 

Lucrările ședinței sunt conduse de domnul consilier Constantin Nemțanu. 
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Înainte de a se deschide lucrările ședinței, domnul Olariu Costel Sorin, precizează 

dorește să aducă în discuție o problemă administrativă pentru că este o nemulțumire nu numai 

a dumnealui, ci și a multor agenți economici referitoare la solicitarea acordului de funcționare. 

Precizează că pentru acest acord s-a cerut de câteva luni încoace obligativitatea de a aduce 

de la DSP, în condițiile în care dumnealui nu are nici o treabă cu așa ceva, să aducă 

documente precum că este autorizat sau ceva de genul acesta. Precizează că se ia această 

măsură fără ca, în prealabil, această măsură să fie verificată la DSP pentru că la acest 

moment nu are nimeni nici un document care să arate că DSP-ul pentru anumite coduri CAEN 

cere acest lucru. Precizează că se adresează domnului primar, în condițiile în care și 

dumnealui a fost, până a deveni primar, agent economic și cunoaște prea bine hățișul 

birocrației și autoritatea locală, în loc să ajute mediul economic îl încurcă și mai tare. 

Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că este o 

hotărâre de instanță pentru o speță cu un service situat pe strada Dragoș Vodă unde s-a 

anulat acordul de funcționare pe motiv că, clădirea în care se desfășoară activitatea nu a avut 

în autorizare îndeplinite cerințele ce țin de DSP. Precizează că nu vorbește despre activitatea 

în sine pentru că pentru service nu necesită autorizație de la DSP, dar clădirea în care se 

desfășoară activitatea trebuie să parcurgă aceste etape. Spune domnului Olariu că pentru 

lămuriri îi stă la dispoziție oricând și verbal și scris. Precizează că toți cei care au service 

trebuie să își desfășoare activitatea într-o clădire care este autorizată cu această condiționare, 

iar cei care au făcut de la început o autorizație de construcție pentru service, li se cere în 

certificatul de urbanism acordul de la DSP, iar cei care nu au de la început autorizație pe 

service și vor să schimbe destinația construcției trebuie să parcurgă aceleași etape ca și cum 

s-ar face o clădire de la început și să îndeplinească aceleași condiții. Precizează că instanța a 

hotărât în speța respectivă chiar acest lucru, atât timp cât acea clădire nu avea destinația 

schimbată pentru service, atunci a anulat și acordul de funcționare. Precizează că nu se cer 

niște lucruri suplimenare pentru autorizare, ci se verifică să nu mai fie spețe de genul acesta 

pentru clădiri, dacă sunt construite cu destinație specifică de reparații auto. 

Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că este foarte drăguț exemplul 

dat de domnul primar, dar dumnealui spune că nu este așa și se știe prea bine că acel service 

a fost închis pentru că în zona respectivă este o zonă de case și nu este zonă industrială. 

Precizează că în momentul în care nu este într-o zonă industrială este nevoie de acest acord 

de la DSP. Precizează că Primăria nu trebuia să îi dea acordul de funcționare. Precizează că 

nu trebuie dusă discuția înspre dumnealui pentru că dumnealui vorbește și în numele altor 

agenți economici. Precizează că a înțeles că domnul Primar a vorbit cu cei de la Sanipid și cei 

de la Autoritatea Sanitară, că s-a trimis o adresă și întreabă dacă s-a primit ceva de acolo. 

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

adresă și de aceea nici nu îi poate răspunde domnului Olariu. 

Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că în condițiile în care nu este 

primit un răspuns, se vine și se pun niște condiții pe care nu le stăpânesc. Precizează că i se 
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pare o mizerie faptul că dumnealui trebuie să afle din presa locală că i s-a respins acea 

documentație.  

Domnul Pintilie Marius Nicoale, primarul municipiului Pașcani, spune domnului Olariu 

că încă se află în termen cu documentația și întreabă de ce nu așteaptă un răspuns de la 

Primărie.  

Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, întreabă pe domnul Pintilie când mai face 

o întâlnire cu agenții economici pentru că de la campania electorală nu a mai făcut niciuna.  

Doamna Jitaru Irina, secretar general, înainte de a da cuvântul domnului Nemțanu 

Constantin, președinte de ședință, aduce la cunoștință și prezintă consilierilor locali opinia de 

nelegalitate pe care a întocmit-o cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr. 157/29.09.2021. 

Precizează că aceasta a fost transmisă și pe email membrilor consiliului local, dar avea 

obligația și de a prezenta opinia în cadrul ședinței. Precizează că opinia a fost comunicată și 

Instituției Prefectului Județul Iași. Precizează că opinia se bazează pe ceea ce a discutat în 

respectiva ședință, pe prevederile art. 139 alin. (6) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. Precizează că a prezentat ceea ce s-a discutat în ședință și modul în care s-a 

votat. 

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

nr. 1225 din 14.10.2021, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani în 

ședința extraordinară în data de 18.10.2021, ora 13,00, cu proiectul ordinii de zi anexa nr. 1 

la dispoziție. Precizează că ordinea de zi a fost comunicată către toți consilierii locali. Se 

supune la vot proiectul ordinii de zi, care e adoptată cu 18 voturi pentru. 

 Pentru: 16 

 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. MACOVEI VLAD - ANDREI X   

6. NEDELCU GABRIELA X   

7. NEMȚANU CONSTANTIN X   

8. OLARIU COSTEL-SORIN X   

9. PANTAZI DUMITRU X   

10. PERȚU LILIANA X   

11. PINTILIE CIPRIAN X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. RĂȚOI CRISTIAN X   

14. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

15. STAMATIN COSTEL X   

16. VÎRLAN MIHAI X   
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Ordinea de zi a fost aprobată. Se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: 

 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier al 

domnului Zăgan Dan și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Pașcani 
 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 

 

Avizele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz nefavorabil 

 

 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: 9 

 Împotrivă: 7 (7 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. MACOVEI VLAD - ANDREI   X 

6. NEDELCU GABRIELA   X 

7. NEMȚANU CONSTANTIN X   

8. OLARIU COSTEL-SORIN   X 

9. PANTAZI DUMITRU   X 

10. PERȚU LILIANA   X 

11. PINTILIE CIPRIAN   X 

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. RĂȚOI CRISTIAN X   

14. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

15. STAMATIN COSTEL X   

16. VÎRLAN MIHAI X   

 

 S-au purtat discuții referitore la majoritatea care trebuie pentru adoptarea acestui 

proiect de hotărâre.  

 Doamna Nedelcu a propus o pauză pentru ca doamna Jitaru Irina, secretar 

general, să se informeze și să precizeze clar cu câte voturi trece acest proiect de 

hotărâre. 
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 Domnul Nemțanu Constantin, în calitate de președinte de ședință, precizează că 

nu are sens să piardă timpul acum și că doamna secretar general are posibiltiatea de a 

face opinie separată și vor trece mai departe. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

nu se schimbă cu nimic problema, pentru că dacă nu ar fi trecut acest proiect de 

hotărâre, se face adresă către Prefect. Precizează că nu înțelege atitudinea pentru că 

este demisia unui consilier local și nu înțelege atitudinea acestui blocaj. 

  

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

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 162 din 16.10.2008 privind stabilirea amplasamentului pentru construcție 

locuințe ANL pe teren proprietate publică a municipiului Pașcani, cu modificările 

și completările ulterioare 

 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

Avizele comisiilor: 

Comisia economică – aviz favorabil 

Comisia juridică – aviz nefavorabil 

Comisia urbanism – aviz favorabil 

 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții la acest proiect de hotărâre. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

este o adresă de la Compania Națională de Investiții prin care solicită să identifice un 

teren și să îl pună la dispoziție, în cazul în care există și voința consiliului local, în 

vederea construirii unei creșe. Precizează că a încercat să identifice această suprafață 

de teren. Precizează că sunt 3 tipuri de creșe care sunt propuse CNI și din discuțiile cu 

conducerea creșei a venit în fața Consiliului Local cu propunerea de a face o creșă 

mică, cu 40 de locuri pentru că în general, cererile care nu au putut fi onorate la creșa 

actuală nu au depășit 20-30 ca număr și a identificat o bucată de teren din spate de la 

Prest Serv Apa. Precizează că trebuie dat un răspuns către cei de la CNI până pe data 

de 26 octombrie. Precizează că acel teren chiar dacă nu figurează în extrasul de carte 

funciară, el este atribuit printr-o hotărâre veche de consiliu local din 2009 către cei de la 

ANL și a trimis o adresă către ANL prin care a întrebat dacă există în planu lor viitor 

intenția de a construi ceva acolo, pentru că sunt 11 ani de când s-a dat acea hotărâre 

de consiliu local. Precizează că răspunsul este la mapă sau la proiect și ei spun doar că 

dacă se dorește retragerea și luarea înapoi a acelui teren, trebuie dată o hotărâre de 

consiliu. Precizează că rugămintea dumnealui este ca cei din consiliu să evalueze dacă 
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consideră că este oportun acest proiect. Precizează că dumnealui, în calitate de primar, 

a venit în fața dumnealor pentru a lua o hotărâre împreună. Precizează că dumnealui 

crede că dacă cei de la ANL aveau de făcut bloc, îl făceau sau măcar trimiteau niște 

adrese sau niște informări sau solicitau să se facă ceva acolo în așa fel încât să se 

meargă mai departe cu proiectul. Precizează că nu au trimis nimic și mai mult decât 

atât, a constatat că nici contractul cu ANL-ul nu este în Primărie și a trebuit să ceară un 

exemplar de la ei. Precizează că mai este, pe zona Vale, la C36, unde este doar 

fundația, o bucată de teren care este atribuită celor de la ANL și dacă vor să facă se 

poate face acolo. Precizează că nu a înțeles din răspunsul lor dacă vor să facă ceva în 

perioada următoare sau în anii următori sau dacă nu vor să facă. Precizează că a 

pregătit un set de 3 proiecte, primul fiind retragerea de la ANL, al doile fiind 

dezmembrarea și al treilea fiind atribuirea către CNI. Precizează că nu a găsit în altă 

parte în oraș o zonă care să se preteze pentru o astfel de creșă. Precizează că a mai 

discutat în cadrul consiliului și a făcut apel și public, dacă cineva are o idee mai bună 

era dispus oricând să o asculte. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că dumnealor consideră 

că este oportună construirea unei creșe la nivelul municipiului Pașcani, dar nu sunt de 

acord, în primul rând cu locația și crede că mai oportun ar fi fost identificarea unei 

suprafețe de teren în zona vale pentru că acolo aveau și suburbia Lunca și toate 

cartierele care sunt, din fericire, ocupate acum de mulți tineri din zona gării și sunt mulți 

copii. Precizează că nu sunt de acord cu locația pentru că acel teren a fost dat la ANL 

pentru a construi două blocuri pentru tinerii din Pașcani și adresa la care face referire 

domnul primar vis a vis de răspuns de la ANL nu neagă că au intenția de a construi în 

Pașcani, ci spun că în acest an cu prioritate s-au alocat fonduri pentru continuarea 

investițiilor în curs, ceea ce este firesc, dar nu se știe la anul sau peste doi ani ce se 

întâmplă. Precizează că a întrebat în ședința pe comisii dacă criteriul privind vechimea 

prin care s-a solicitat din partea municipiului construirea de două blocuri este relevantă 

în evaluarea proiectelor și a priorităților pentru cei de la ANL și nu a reușit să găsească 

în pauză, dar ca o cutumă, dumneaei știe că întotdeauna o solicitare mai veche are 

prioritate față de o solicitare mai nouă. Precizează că dumneaei este de părere să se 

identifice altă suprafață de teren și este chiar acolo, lângă această suprafață care s-a 

propus de domnul primar, în spate la RAGCL mai este teren care liber de sarcini și se 

poate construi acolo creșa. Întreabă de ce să se strice ceva care este început, pentru 

că s-au făcut niște studii inițiale când s-a trimis cererea de construire a blocurilor ANL la 

agenție, în fiecare an agenția a solicitat date suplimentare privitor la numărul de cereri, 

la tineri. Precizează că ANL-ul niciodată nu a spus că nu va construi și nu va investi în 

Pașcani. Precizează că sunt de acord cu construirea unei creșe noi, sunt de acord, dar 

în altă locație pentru că municipiul Pașcani mai are teren disponibil. Precizează că 

această locație este cam departe pentru copii să ajungă, fiind o zonă mai puțin 

accesibilă și de aceea a propus să fie pe zona gării sau lângă școala din Lunca.  
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 Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că este nevoie de creșă 

și va vota ca atare pentru. Precizează că este o decizie destul de grea când trebuie să 

se aleagă între blocurile ANL și creșă. Precizează că nu a înțeles de ce nu s-a ales 

varianta de creșă mijlocie sau creșă mare, pentru că domnul primar a spus mai 

devreme că au fost 20-30 de solicitări care nu au putut fi onorate. Precizează că speră 

ca orașul să fie în continuă dezvoltare și să fie nevoie de mai multe locuri la această 

creșă și de aceea crede că ar fi trebuit să se vadă în perspectivă, în sensul de a se 

alege minim o creșă mijlocie, eventual mare pentru că va dura ceva ani până se va 

termina. Precizează că trebuia aleasă o suprafață mai mare și implicit o creșă mai mare 

și că trebuia aleasă parcela cea mai mare pentru că va fi nevoie și de un loc de joacă, 

de spații verzi și de o parcare pentru că vor veni părinții să-și aducă copiii.  

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

opțiunea pentru alegerea tipului de creșă este a consiliului local, a municipiului. 

Precizează că la creșa de lângă Grădinița 2, astăzi aceasta are 50 de locuri capacitate 

și a vorbit cu doamna director pentru a-l ajuta să înțeleagă ce fel de creșă să facă și a 

întrebat-o câte cereri au avut pe care nu au putut să le onoreze și i s-a răspuns că, în 

general, la cele 50 de locuri pe care le au, au fost 60-75 de cereri în câțiva ani, deci 10-

20 de cereri nu au putut să le onoreze. Precizează că dacă ar avea o nevoie de 15-20 

de locuri și se fac 40, crede că dimensiunea este potrivită și de aceea a venit în fața 

consiliului local cu astfel de propunere. Precizează că dacă făcea pe 70 de locuri și să 

fie o creșă în care să fie 30 de copii sunt niște costuri care la un moment dat vor veni tot 

la consiliul local pentru utilități sau altceva. Precizează că în suprafața de teren cerută 

de către cei de la CNI sunt cuprinse și aceste zone pentru locuri de joacă și rămâne de 

discutat pentru varianta cu parcare, dar s-a văzut din modul cum a propus 

dezmembrarea că este lăsat undeva în față, pe calea de acces de pe strada Moldovei, 

pentru că există o dezmembrare de teren cu o cale de acces de 7 metri din strada 

Moldovei și acolo se poate crea o parcare în așa fel încât cine vine cu copilul la creșă 

să poată să parcheze și să întoarcă înapoi. Precizează că lângă această bucată de 

teren mai este o bucată de teren în spatele RAGCL-ului și speră să se găsească o 

variantă pentru a face o ieșire pe strada Mușatinilor. Precizează că așteaptă pe 

colaboratorul dumnealor să termine odată cartea funciară de la RAGCL pentru că a 

identificat o zonă acolo în care s-ar putea face o ieșire pe strada Mușatinilor pentru a 

putea face un fel de străduță interioară cu intrare și ieșire, dar dacă nu se poate vor 

face o străduță pe care să se poată întoarce pentru că pe o lățime de 7-8 metri se poate 

obține autorizația de la ISU. Precizează că dumnealui a tot stat și s-a uitat și a luat toate 

bucățile de teren și a vorbit cu colegii de la compartimentul de patrimoniu și a încercat 

să găsească o variantă. Precizează că le trebuie minim un teren de 2700 de metri și nu 

a găsit în zona Vale pentru că era cel mai potrivit să se facă acolo o astfel de creșă. 

Precizează că acesta este patrimoniul municipiului. Spune doamnei Nedelcu că dacă 

dumneaei are o propunere concretă îi stă la dispoziție pentru a găsi variante. 
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Precizează că era datoria dumnealui să vinp în fața consiliului local și să propună 

măcar varianta pe care a identificat-o dumnealui.  

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că își doresc ca municipiul 

Pașcani să fie populat, nu depopulat, dorește să vină cu un amendament și să fie supus 

la vot. Precizează că dorește ca această creșă să fie de mărime medie, adică minim 70 

de locuri și să fie amplasată pe suprafața de teren de aproximativ 3000 de metri din 

spatele RAGCL-ului. Precizează că se cer 2700 dar dacă au aproximativ 3000 de teren 

acolo, nu se strică nici amplasamentul pentru ANL pentru că acum se dezmembrează 

2700 pentru creșă și rămân aproximativ 5000 pe care nu se va mai putea construi de 

cei de la ANL. Propune să se lase suprafața de teren de 8000 de metri pentru ANL și să 

se construiască pe suprafața de aproximativ 3000 de metri creșa medie pentru că nu își 

doresc ca în Pașcani să fie un număr din ce în ce mai mic de copii. Precizează că 

amendamentul este ca, creșa să fie medie pentru că, cheltuielile nu sunt cu mult mai 

mari pentru o creșă un pic mai mare. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, precizează că aceasta ar 

însemna să schimbe toate proiectele. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că pot veni într-o ședință 

ulterioară. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

trebuie tot într-o ședință extraordinară pentru că trebuie dat răspunsul până pe 26 

octombrie. Propune să se facă o pauză pentru consultare între grupurile politice din 

consiliul local și vor discuta fără grabă și dacă vor cădea de acord că trebuie o creșă de 

70 de persoane pe altă suprafață de teren, dumnealui nu are nici o problemă. 

 Se vorbește concomitent. 

 Se ia pauză pentru discuții. 

 Se reia ședința. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că s-

au purtat discuții și recomandă ca pentru proiectele de astăzi să se voteze cu abținere 

și începând de astăzi vor face tot posibilul, împreună cu Compartimentul Patrimoniu să 

pregătească documentele pentru o ședință de îndată, în așa fel încât să fie în termen cu 

depunerea cererii către CNI. Precizează că dorește să se ia în considerare că în 

perioada următoare trebuie să intabuleze încă o bucățică de teren de acolo pentru cale 

de acces.  

 Se poartă discuții referitoare la suprafața de teren pe care să fie amplasată 

creșa. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, reia lucrările ședinței și 

precizează că, având în vedere cele enunțate de domnul primar și consultările care s-

au făcut în cadrul consiliului, s-a ajuns la concluzia că vor supune aceste proiecte de 

hotărâre la vot și fiecare va vota după cum consideră. Precizează că vor ține cont de 
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cele solicitate de domnul primar, că va veni într-o ședință următoare cu un alt 

amplasament dacă este posibil. 

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

hotărâre nr. 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 1 

 Împotrivă: 15 (15 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. HALDAN VASILE   X 

6. MACOVEI VLAD - ANDREI   X 

7. NEDELCU GABRIELA   X 

8. NEMȚANU CONSTANTIN   X 

9. OLARIU COSTEL-SORIN   X 

10. PERȚU LILIANA   X 

11. PINTILIE CIPRIAN   X 

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA   X 

13. PRODAN MIHAI-IONUȚ   X 

14. RĂȚOI CRISTIAN   X 

15. SPIRIDON MIHAELA-IULIA   X 

16. STAMATIN COSTEL   X 

 

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

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii terenului din 

proprietatea publică a Municipiului Pașcani și aflat în administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Pașcani, în suprafață de 8600 mp, situat în Municipiul 

Pașcani, strada Moldovei, nr. 33, județul Iași, având numărul cadastral 60225 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 
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 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, supune la vot acest 

proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 0 

 Împotrivă: 16 (16 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. HALDAN VASILE   X 

6. MACOVEI VLAD - ANDREI   X 

7. NEDELCU GABRIELA   X 

8. NEMȚANU CONSTANTIN   X 

9. OLARIU COSTEL-SORIN   X 

10. PERȚU LILIANA   X 

11. PINTILIE CIPRIAN   X 

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA   X 

13. PRODAN MIHAI-IONUȚ   X 

14. RĂȚOI CRISTIAN   X 

15. SPIRIDON MIHAELA-IULIA   X 

16. STAMATIN COSTEL   X 

 

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

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” 

S.A. a amplasamentului situat în municipiul Pașcani, strada Moldovei, nr. 33, 

județul Iași, în suprafață de 2800 mp, număr cadastral 69007 și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Proiect Tip – 

Construire Creșă Mică” 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 
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 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, supune la vot acest 

proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 0 

 Împotrivă: 16 (16 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. HALDAN VASILE   X 

6. MACOVEI VLAD - ANDREI   X 

7. NEDELCU GABRIELA   X 

8. NEMȚANU CONSTANTIN   X 

9. OLARIU COSTEL-SORIN   X 

10. PERȚU LILIANA   X 

11. PINTILIE CIPRIAN   X 

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA   X 

13. PRODAN MIHAI-IONUȚ   X 

14. RĂȚOI CRISTIAN   X 

15. SPIRIDON MIHAELA-IULIA   X 

16. STAMATIN COSTEL   X 

Proiectul nu a fost aprobat. 

 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, roagă colegii de 

la PSD și PMP să stabilească când să discute pentru că dumnealui stă la dispoziție pe 

acest subiect. Propune ca cine dorește să participe la discuții să vină mâine dimineață 

la ora 08:00 pentru a se apuca de treabă. 

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, mulțumește tuturor pentru 

prezență  și apoi declară închisă ședința. 

 

Ședința se încheie la 13:58. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI PAȘCANI, 
       Consilier local  
 Constantin Nemțanu                                                              Irina Jitaru          


