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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 27 decembrie 2022, în şedinţa  extraordinară 

a Consiliului  Local  al municipiului Paşcani 

 

 Ora  11,09  

Consiliul Local a fost convocat în ședință extraordinară la data 27.12.2022, ora 11,00,  

prin Dispoziția Primarului Municipiului Pașcani nr. 1632/23.12.2022. Consilierii au fost anunțați 

telefonic și convocați prin poștă electronică. 

Ședința extraordinară începe la ora 11,09 și se desfășoară în sala de ședințe a 

Primăriei Pașcani și prin intermediul aplicației electronice TEAMS 

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

general al Municipiului Pașcani conform Dispoziției Primarului Municipiului Pașcani nr. 

1630/22.12.2022, deschide lucrările ședinței extraordinare din 27 decembrie 2022, constatând 

că este legal constituită, din 19 consilieri în funcție, fiind prezenți 14 (12 consilieri prezenți 

fizic, în sala de ședințe și 2 consilieri participând online la ședință). 

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

Marius-Nicolae Pintilie-primarul Municipiului Pașcani, Cristian Rățoi – viceprimarul Municipiului 

Pașcani, domnul Paul-Iulian Apostol – care a preluat atribuțiile secretarului general al 

Municipiului Pașcani conform Dispoziției Primarului Municipiului Pașcani nr. 1630/22.12.2022, 

dl. Claudiu Mihai Bodoașcă-administrator public, șefi de serviciu, funcționari publici din cadrul 

Primăriei Municipiului Pașcani, presa locală.  

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

general al Municipiului Pașcani conform Dispoziției Primarului Municipiului Pașcani nr. 

1630/22.12.2022, dă cuvântul domnului președinte de ședință, consilier local Conache Eduard 

- Cătălin. 

  Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, dă citire Dispoziției 

Primarului nr. 1632 din 23.12.2022, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului 

Pașcani în ședința extraordinară în data de 27.12.2022, ora 11,00, cu proiectul ordinii de zi 

anexa nr. 1 la dispoziție. Precizează că aceasta a fost comunicată către toți consilierii. Supune 

la vot ordinea de zi, astfel cum a fost modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Pentru: 14 

 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-
online 

X   

4. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

5. HALDAN VASILE X   
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6. NEDELCU GABRIELA-online X   

7. NEMȚANU ALEXANDRU X   

8. PINTILIE CIPRIAN X   

9. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

10. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

11. RĂȚOI CRISTIAN X   

12. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

13. STAMATIN COSTEL X   

14. 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 impozitelor și taxelor locale în 
municipiul Pașcani pentru anul 2023 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 
 

Avizele comisiilor: 

Comisia economică – aviz favorabil 

Comisia juridică – aviz favorabil 

Comisi urbanism – aviz favorabil 

Comisia învățământ – aviz nefavorabil 

   

 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții.  
 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că, așa 
cum a informat și în cadrul ședinței trecute, este o modificare legislativă care este în vigoare 
de vinerea trecută, că a informat că urmează să convoace consilierii locali, că au un proiect cu 
taxele locale. Precizează că, în esență, este același proiect, nu au nici un fel de modificare pe 
taxele locale față de proiectul de joia trecută, dar așa cum a spus și joia trecută, nu sunt 
modificări de procente de impozitare la Pașcani față de anul trecut. Precizează că pentru mai 
multe chestiuni tehnice, dacă doresc lămuriri suplimentare, este doamna în sala doamna 
director și poate explica mai bine, în cazul în care cineva este interesat care este diferența 
dintre legislația de joia trecută și legislația de astăzi. Precizează că, în principiu, nu mai au 
grila notarială.  
 Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că ar dori să le fie adresate 
câteva cuvinte despre proiect. 
 Doamna Georgiana Butnariu, șef serviciu Serviciul Taxe și Impozite Locale, 
precizează că poate părea ciudat că au aprobat un proiect cu taxele și impozitele locale 
pentru anul 2023 și vine cu un alt proiect privind impozitele și taxele locale pentru anul 2023, 
dar ceea ce este la diferență între cele două proiecte, primul proiect aprobat la ședința de pe 
22 decembrie prevedea calculul impozitelor în baza grilelor administrate de Uniunea Națională 
a Notarilor Publici. Precizează că Ordonanța 16 a fost aprobată prin Lege, legea a fost 
publicată în Monitorul Oficial pe 20 decembrie, a intrat în vigoare vineri, 23 decembrie, astfel 
încât prevederile Ordonanței nr. 16/2022 au fost prorogate ca aplicare în ceea ce privește 
impozitele și taxele locale până la 1 ianuarie 2025, astfel încât, la acest moment, este nevoie 
să aprobe un alt proiect de hotărâre, de fapt este primul proiect care a fost propus în ședință, 
în luna aprilie a acestui an, pentru că la acel moment nu aveau valorile impozabile pe metru 
pătrat la persoane fizice, funcție de care se calculează impozitele și taxele rezidențiale. 
Precizează că în proiectul din 22 decembrie nu aveau cum să aibă aceste valori întrucât nu 
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era în vigoare prevederea anterioară a Codului Fiscal, ea fiind înlocuită de prevederile 
Ordonanței nr. 16. Precizează că acum, termenul de aplicare a Ordonanței nr. 16 fiind 
prorogat, au aceste valori impozabile care trebuie aprobate și care au fost prevăzute și în 
proiectul care s-a discutat în comisii în luna aprilie a anului curent. Precizează că aceasta este 
singura modificare, în rest nefiind nici un fel de modificări față de proiectul aprobat pe 22 
decembrie.  
 Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, întreabă dacă s-a mărit cumva valoarea 
impozitelor la clădiri. 
 Doamna Georgiana Butnariu, șef serviciu Serviciul Taxe și Impozite Locale, 
precizează că nu s-a mărit, ci nu era deloc. 
 Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, întreabă, dacă nu era, în baza la ce se 
impozita. 
 Doamna Georgiana Butnariu, șef serviciu Serviciul Taxe și Impozite Locale, 
precizează că până acum au avut-o, dar odată ce a apărut Ordonanța 16, nu mai aveau cum 
să aplice aceste valori, întrucât ele mergeau pe grilele notariale și dispărând prevederea cu 
grilele notariale, se revine la proiectul normal, cum a fost și până acum, an de an, până acum. 
Precizează că nu sunt diferențe față de ceilalți ani, doar anul acesta a fost chestia aceasta 
care a dat peste cap. 
 Domnul Pintilie Ciprian, consilier local, întreabă cât a funcționat această ordonanță. 
 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, răspunde că până 
vineri. 
 Doamna Georgiana Butnariu, șef serviciu Serviciul Taxe și Impozite Locale, 
precizează că această Ordonanță a fost atacată la Curtea Constituțională și astfel s-a ajuns la 
momentul legii de aprobare din decembrie 2022, deși prin Parlament a trecut în luna 
septembrie. 
 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că este 
convins că toată țara face cam același lucru.  
 Doamna Georgiana Butnariu, șef serviciu Serviciul Taxe și Impozite Locale, 
precizează că toată lumea este în aceiași situație și din această cauză s-a grăbit și Curtea 
Constituțională și a judecat a priori această speță și apoi și legea s-a promulgat în termen, 
tocmai pentru ca pe 27 decembrie toată țara să poată aproba impozitele și taxele.  
 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, precizează că va da citire 
unicului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi și va anunța avizele pentru acest proiect, 
discuțiile fiind purtate înainte de anunțarea proiectului. Precizează că proiectul de hotărâre are 
aviz favorabil de la Comisia Economic, aviz favorabil de la Comisia Juridică, aviz favorabil de 
la Comisia de urbanism și aviz nefavorabil de la Comisia de învățământ. Întreabă dacă sunt 
alte discuții la proiect. 
 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că dumnealor nu au fost de 
acord cu forma actuală propusă de primar, privind taxele și impozitele locale, din contră au 
venit în dezbaterea publică și în ședință cu niște amendamente de diminuare a taxelor și 
impozitelor locale atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice, lucru care nu 
a fost aprobat. Precizează că își vor menține punctul de vedere și nu vor vota acest proiect 
pentru că dumnealor consideră că impactul este destul de mare cu creșterea cu rata inflației 
care este obligatorie. Precizează că dumnealor au propus această diminuare tocmai pentru 
armonizare, astfel încât taxele și impozitele locale să rămână la un nivel suficient și suportabil.  
 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că repetă 
ceea ce a zis și la ședința de joi, că nu se modifică nici un procent de taxă locală, sunt 
aceleași procente de taxe locale din anul trecut. Precizează că din punctul dumnealui de 
vedere aceste procente sunt într-un cuantum normal, nici mari, nici mici, comparativ cu alte 
localități de dimensiunea Pașcaniului, joia trecută și în proiectul de astăzi au o indexare, 
obligație legală de indexare cu 5,1, cât reprezintă rata inflației.  
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 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că spune domnul Primar că nu 
mărește taxele, dar acestea se măresc cu rata inflației, deci nu trebuie oamenii duși în eroare 
prin această afirmație. Precizează că la impozitul pe terenuri amplasate în intravilan, teren 
construcție rang 2, acesta fiind un simplu exemplu, era înainte 6646 de lei pe hectar, anul 
trecut s-a făcut 9000 de lei pe hectar și acum, prin aplicare acestei măriri se vor plăti 9459 de 
lei pe hectar. Precizează că de aceea dumnealor au venit cu propunerea să diminueze la 
7167 la care se adăuga rata inflației. Precizează că, deci, se măresc taxele și că dumneaei a 
dat doar un singur exemplu și că oamenii nu trebuie să știe că nu se măresc ci, din contră, se 
măresc pe toate categoriile de taxe și impozite, plus de aceasta, prin proiect se mărește taxa 
de salubritate de la 120 de lei la 130 de lei. Precizează că acesta este adevărul și de aceea 
dumnealor nu vor vota acest proiect de hotărâre.  
 Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul Municipiului Pașcani, precizează că repetă 
că nici un fel de procent aplicat, deci nici un fel de procent de taxe nu se schimbă, că nu se 
schimbă procentul, dar trebuie să fie clari până la urma urmei și că baza de impozitare este 
obligatoriu să o indexeze cu inflația. Precizează că aceasta este legea.   
 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că legea permite și diminuare 
pentru că legea dă o cotă de impozitare minimă și a dat exemplul celor de la zona A la teren 
construcții rang 2, legea prevede un minim de 7167 de lei și aceasta nu înseamnă că 
dumnealor, dacă anul trecut au pus atâta bir pe agenții economici și pe persoanele fizice, 
mărind foarte mult taxele și impozitele locale, nu pot să să vină acum să se alinieze la lege și 
să diminueze.  
 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, precizează că din câte știe 
dumnealui, cel care face bugetul este cel care stabilește și supune Consiliului Local aceste 
taxe și impozite. Precizează că aceste taxe și impozite au fost calculate funcție de necesar, nu 
este un moft sau o chestiune care necesită o astfel de discuție din partea doamnei Nedelcu. 
Precizează că întradevăr, se măresc, că se indexează cu rata inflației și aceasta este o 
chestiune care se întâmplă an de an, nu este o chestiune care se întâmplă doar anul acesta.  
Precizează că are un amendament de făcut la acest proiect de hotărâre, respectiv 
introducerea unui nou articol, după articolul 20 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins: 
„la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Pașcani nr. 270 din 22.12.2022 privind aprobare impozitelor și taxelor locale în 
Municipiul Pașcani pentru anul 2023”, următorul artiol urmând a fi renumerotat. Întreabă cine 
este pentru acest amendament? Cine este împotrivă? Abțineri? 

Pentru: 10 

 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-
online 

X   

4. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

5. HALDAN VASILE   X 

6. NEDELCU GABRIELA-online   X 

7. NEMȚANU ALEXANDRU X   

8. PINTILIE CIPRIAN   X 

9. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

10. PRODAN IONUȚ-MIHAI   X 

11. RĂȚOI CRISTIAN X   
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12. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

13. STAMATIN COSTEL X   

14. VÎRLAN MIHAI X   

Amendamentul a fost aprobat. 
 
 Domnul Conache Eduard Cătălin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt alte 
înscrieri la cuvânt. Nefiind alte discuții, supune la vot proiectul astfel cum a fost amendat. 
Întreabă cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Pentru: 10 

 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-
online 

X   

4. GRIGORIU MIHAI-GABRIEL X   

5. HALDAN VASILE   X 

6. NEDELCU GABRIELA-online   X 

7. NEMȚANU ALEXANDRU X   

8. PINTILIE CIPRIAN   X 

9. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

10. PRODAN IONUȚ-MIHAI   X 

11. RĂȚOI CRISTIAN X   

12. SPIRIDON MIHAELA-IULIA  X   

13. STAMATIN COSTEL X   

14. VÎRLAN MIHAI X   

 

Proiectul a fost aprobat. 

 

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

participare și declară închise lucrările ședinței. 

Ședința se încheie la 11:20. 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    SECRETARUL GENERAL AL 
MUNICIPIULUI PAȘCANI, 

        Consilier local  
  Conache Eduard Cătălin                                          Irina Jitaru 
 


