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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 29 septembrie 2021, în şedinţa  ordinară 

a Consiliului  Local  al municipiului Paşcani 

 

 Ora  10,20  

Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară la data 29.09.2021, ora 10,00,  prin 

Dispoziția Primarului Municipiului Pașcani nr. 1118/23.09.2021. Consilierii au fost anunțați 

telefonic și convocați prin poștă electronică. 

Ședința ordinară a început la ora 10,20  și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei 

Pașcani. 

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

ședinței ordinare din 29 septembrie 2021, constatând că este legal constituită, din 19 

consilieri în funcție, fiind prezenți 19. Participă online la ședință domnii consilieri locali 

Stamatin Costel și Spiridon Mihaela Iulia. Participarea online la ședință este asigurată prin 

intermediul aplicației electronice ZOOM. 

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

Cristian Rățoi – viceprimarul municipiului Pașcani înlocuitorul de drept al primarului, doamna  

Jitaru Irina – secretarul general al Municipiului Pașcani, domnul Bodoașcă Mihai-Claudiu – 

administratorul public, directori, șefi de serviciu, funcționari publici din cadrul Primăriei 

Municipiului Pașcani,  presa locală. 

Lucrările ședinței sunt conduse de către domnul consilier local Nemțanu Constantin. 

Înainte de a da cuvântul președintelui de ședință, doamna Jitaru Irina, supune la vot 

următoarele procese verbale: 

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

data de 31.08.2021, care se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   
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11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

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

municipiului Pașcani din data de 03.09.2021, care se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

 

- procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Pașcani 

din data de 17.09.2021, care se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

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

municipiului Pașcani din data de 23.09.2021, care se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   
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18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

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

președinte de ședință, domnul Nemțanu Constantin. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, acordă cuvântul Primarului 

municipiului Pașcani, domnul Pintilie Marius Nicolae. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, Primarul Municipiului Pașcani, anunță prin 

intermediul aplicației ZOOM că retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr. 4. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, intervine și precizează că se bucură că 

acest proiect a fost retras pentru că nu este complet și corect întocmit. Precizează că trebuie 

avută atenție atunci când se va reface, pentru că în cuprinsul proiectului se vorbește de 

consiliul local Miroslava, se vorbește doar de servicii de salubritate și sunt niște condiții 

restrictive pentru ocuparea postului. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, propune modificarea ordinii de 

zi, în sensul că proiectul de hotărâre nr. 17 devine nr. 13, iar restul se numerotează. 

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

nr. 1118 din 23.09.2021, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani în 

ședința ordinară în data de 29.09.2021, ora 10,00, cu proiectul ordinii de zi anexa nr. 1 la 

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

vot ordinea de zi a ședinței ordinare cu propunera de modificare expusă anterior de 

președintele de ședință și cu proiectul de hotărâre nr. 4 retras de pe ordinea de zi de către 

Primarul Municipiului Pașcani, în calitate de inițiator. 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   
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17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

Ordinea de zi a fost aprobată. 

 

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

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului 
Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Paşcani, 
pentru anul şcolar 2021 - 2022 
 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 

 

Avizele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz favorabil 

Comisia învățământ – aviz favorabil 

 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții la proiect. 

 Doamna Jitaru Irina, secretar general al municipiului Pașcani, precizează că va 

da dumneaei citire propunerilor făcute de către formațiunile politice membre în Consiliul 

Local al Municipiului Pașcani. 

 Propunerile făcute sunt următoarele: 
Nr. 

crt. 
Instituția de 

invățământ 

Propuneri 

1 Colegiul Naţional 

„Mihail Sadoveanu” 

Paşcani 

1. 

 
 

PLEȘCAN MONICA – VASILICA 
2. 

 
 

STAMATIN COSTEL 
3. 

 
 

DEDIU MIHAL 
2 Colegiul Tehnic de Căi 

Ferate „Unirea” 

Paşcani 

1. 

 
SPIRIDON MIHAELA - IULIA 

2. 

 
MACOVEI VLAD ANDREI 

3. NEDELCU GABRIELA 

3 Liceul Teoretic ”Miron 

Costin” Paşcani 

1. 

 
 

VÎRLAN MIHAI 
2. 

 
 

CONSTANTINESCU PETRONICA  
3. 

 
 

PERȚU LILIANA 
4 Liceul Tehnologic  

„Mihai Busuioc” 

Paşcani 

1. 

 
 

AGAFIȚEI BOGDAN GABRIEL 
2. 

 
 

DEDIU MIHAI 
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5 Liceul Tehnologic 

Economic „Nicolae 

Iorga” Paşcani 

1. 

 
 

NEMȚANU CONSTANTIN 

 
2. 

 
AISSIOU GABRIELA CRISTINA 

 
3. HALDAN VASILE 

 
6 Şcoala Gimnazială 

„Iordache 

Cantacuzino” Paşcani 

1. 

 
CONACHE EDUARD CĂTĂLIN 

 
2. 

 
NEDELCU GABRIELA 

 
3.  PANTAZI DUMITRU 

 
7 Şcoala Gimnazială 

Gîşteşti 

1. 

 
PINTILIE CIPRIAN 

 
9 Gradinita cu program 

prelungit nr. 2 

1. 

 
NEDELCU GABRIELA  

 
10 Gradinita cu program 

prelungit nr. 3 

1. 

 
NEMȚANU ALEXANDRU 

 
11 Clubul Copiilor 1. 

 
GRIGORIU MIHAI 

 
2. OLARIU COSTEL SORIN 

 

 S-a procedat la exercitarea votului secret de către membrii consiliului local. 

 Doamna Jitaru Irina, secretarul general al municipiului Pașcani, a precizat 

modalitatea de vot pe buletine, specificând faptul că pe buletinele de vot sunt trecute 

unitățile de învățământ și propunerile făcute. Precizează că trebuie să se treacă „Da” în 

dreptul persoanelor pe care le doresc în consiliul de administrație și să nu se treacă 

nimic în dreptul persoanelor pe care nu le doresc. Precizează că singura situație de 

concurență pentru poziție în consiliul de administrație este la Clubul Copiilor unde sunt 

doi candidați și un singur post și doar la una din nominalizări trebuie să se treacă „Da”. 

Precizează că membrii Consiliului Local care participă online la ședință nu vor participa 

la votul secret. 

 Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că dumnealui ar dori să 

fie scos și să nu mai fie propus ca reprezentant al Consiliului Local în cadrul Consiliului 

de Administrație al Clubului Copiilor. 

 Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că dumneaei nu are cum să 

modifice propunerile făcute. 

 S-a exercitat votul secret. 

 În urma exercitării votului, doamna Jitaru Irina prezintă care a fost rezultatul 

voturilor, precizând că un vot a fost nu. Rezultatul a fost următorul: 

 
Nr. 
crt. 

Instituția de 

invățământ 

Propuneri -Vot- 
 

1 
Colegiul Naţional 

„Mihail Sadoveanu” 

1. 

 
PLEȘCAN MONICA – VASILICA 15 voturi pentru 

2. STAMATIN COSTEL 15 voturi pentru 
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Paşcani  

3. 

 
DEDIU MIHAI 16 voturi pentru 

2 

Colegiul Tehnic de Căi 

Ferate „Unirea” 

Paşcani 

1. 

 
SPIRIDON MIHAELA - IULIA 15 voturi pentru 

2. 

 
MACOVEI VLAD ANDREI 16 voturi pentru 

3. NEDELCU GABRIELA 15 voturi pentru 

3 
Liceul Teoretic ”Miron 

Costin” Paşcani 

1. 

 
VÎRLAN MIHAI 15 voturi pentru 

2. 

 
CONSTANTINESCU PETRONICA  15 voturi pentru 

3. 

 
PERȚU LILIANA 16 voturi pentru 

4 

Liceul Tehnologic  

„Mihai Busuioc” 

Paşcani 

1. 

 
AGAFIȚEI BOGDAN GABRIEL 15 voturi pentru 

2. 

 
DEDIU MIHAI 16 voturi pentru 

5 

Liceul Tehnologic 

Economic „Nicolae 

Iorga” Paşcani 

1. 

 
NEMȚANU CONSTANTIN 15 voturi pentru 

2. 

 
AISSIOU GABRIELA CRISTINA 15 voturi pentru 

3. HALDAN VASILE 16 voturi pentru 

6 

Şcoala Gimnazială 

„Iordache 

Cantacuzino” Paşcani 

1. 

 
CONACHE EDUARD CĂTĂLIN 15 voturi pentru 

2. 

 
NEDELCU GABRIELA 16 voturi pentru 

3.  PANTAZI DUMITRU 16 voturi pentru 

7 
Şcoala Gimnazială 

Gîşteşti 
1. 

 
PINTILIE CIPRIAN 16 voturi pentru 

9 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 2 
1. 

 
NEDELCU GABRIELA  16 voturi pentru 

10 
Gradinita cu program 

prelungit nr. 3 
1. 

 
NEMȚANU ALEXANDRU 14 voturi pentru 

11 Clubul Copiilor 

1. 

 
GRIGORIU MIHAI 7 voturi pentru 

2. OLARIU COSTEL SORIN 8 voturi pentru 

   

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă mai sunt și 

alte discuții. Nefiind alte discuții, supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile 

votate. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? 

 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI X   

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

  

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

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor 

Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de 

învăţământ din municipiul Paşcani, pentru anul şcolar 2021 – 2022 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

Avizele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz favorabil 

Comisia învățământ – aviz favorabil 

 

 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, acordă cuvântul doamnei 

Jitaru Irina care a primit propunerile din partea reprezentanților fiecărui partid politic din 

cadrul Consiliului Local. 

 Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că va da citire nominalizărilor 
primite pentru fiecare unitate de înățământ în parte. Nominalizările sunt următoarele: 
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S-a procedat la exercitarea votului secret de către membrii consiliului local. 

 Doamna Jitaru Irina, secretarul general al municipiului Pașcani, a precizat 

modalitatea de vot pe buletine, specificând faptul că pe buletinele de vot sunt trecute 

unitățile de învățământ și propunerile făcute. Precizează că trebuie să se treacă „Da” în 

dreptul persoanelor pe care le doresc în consiliul de administrație și să nu se treacă 

nimic în dreptul persoanelor pe care nu le doresc. Precizează că membrii Consiliului 

Local care participă online la ședință nu vor participa la votul secret. 

 În urma exercitării votului, rezultatul anunțat de către doamna Jitaru Irina, 

secretar general, care a numărat voturile în prezența a câte unui reprezentant din 

partea fiecărui partid politic, a fost următorul:  

  

Nr. 

crt. 

Instituția de 
invățământ 

Propuneri 

1 
Colegiul Naţional 
„Mihail Sadoveanu” 
Paşcani 

1. 
 

CONACHE EDUARD CĂTĂLIN 
 

2 
Colegiul Tehnic de 
Căi Ferate „Unirea” 
Paşcani 

1. 
CONSTANTINESCU 
PETRONICA 

3 
Liceul Teoretic 
”Miron Costin” 
Paşcani 

1. 
 

ȚARCĂ LAURENȚIU 

4 
Liceul Tehnologic  
„Mihai Busuioc” 
Paşcani 

1. 
 

HALDAN VASILE 

5 
Liceul Tehnologic 
Economic „Nicolae 
Iorga” Paşcani 

1. 
 

NEMȚANU ALEXANDRU 
 

6 

Şcoala Gimnazială 
„Iordache 
Cantacuzino” 
Paşcani 

1. 
 
 

DEDIU MIHAI 
 

7 
Şcoala Gimnazială 
Gîşteşti 

1. 
 

VÎRLAN MIHAI 
 

8 
Gradinita cu program 
prelungit nr. 2 

1. 
 
 

PERȚU LILIANA 
 

9 
Gradinita cu program 
prelungit nr. 3 

1. 
 

NEDELCU GABRIELA 
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Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă mai sunt 

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

hotărâre cu propunerile votate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 Domnul Rățoi Cristian nu s-a aflat în sală la momentul votării proiectului de 

hotărâre. 

  

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume Vot 
Pentru/ Împotrivă/ Abținere 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL X   

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN X   

3. CONSTANTINESCU PETRONICA X   

Nr. 
crt. 

Instituția de 
invățământ 

Propuneri -Nr. Voturi- 
  

1 Colegiul Naţional 
„Mihail Sadoveanu” 
Paşcani 

1. 
 

CONACHE EDUARD CĂTĂLIN 
 

15 voturi pentru 

2 Colegiul Tehnic de 
Căi Ferate „Unirea” 
Paşcani 

1. CONSTANTINESCU 
PETRONICA 

15 voturi pentru 

3 Liceul Teoretic 
”Miron Costin” 
Paşcani 

1. 
 

ȚARCĂ LAURENȚIU 14 voturi pentru 

4 Liceul Tehnologic  
„Mihai Busuioc” 
Paşcani 

1. 
 

HALDAN VASILE 17 voturi pentru 

5 Liceul Tehnologic 
Economic „Nicolae 
Iorga” Paşcani 

1. 
 

NEMȚANU ALEXANDRU 
 

14 voturi pentru 

6 Şcoala Gimnazială 
„Iordache 
Cantacuzino” 
Paşcani 

1. 
 
 

DEDIU MIHAI 
 

17 voturi pentru 

7 Şcoala Gimnazială 
Gîşteşti 

1. 
 

VÎRLAN MIHAI 
 

15 voturi pentru 

8 Gradinita cu program 
prelungit nr. 2 

1. 
 
 

PERȚU LILIANA 
 

17 voturi pentru 

9 Gradinita cu program 
prelungit nr. 3 

1. 
 

NEDELCU GABRIELA 
 

17 voturi pentru 
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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. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN - - - 

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

  

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

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual de 

finanțare nerambursabilă al activităților cultelor religioase din bugetul 

Municipiului Pașcani pe anul 2021 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Viceprimarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia învățământ – aviz favorabil 

  

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt alte 

discuții. Nefiind alte discuții, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abținere? 

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 Domnul Rățoi Cristian nu s-a aflat în sală la momentul votării proiectului de 

hotărâre. 

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   
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8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN - - - 

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

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

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea mandatului 

Administratorului Director general al S.C.CLP ECOSERV S.R.L  

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

   

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții. 

 Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că acest proiect se va spune 

la vot secret pentru că este o hotărâre cu caracter individual care privește persoane. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că la Comisia Juridică s-a 

solicitat prezența directorului interimar actual pentru a prezenta o situație cu ceea ce a 

făcut în 3 luni de zile, ce s-a făcut cu banii și vede că nu este prezent la ședință. 

Precizează că i se pare o sfidare, pentru că este o societate în directa subordine a 

Consiliului Local, iar prezența dumnealui, deși a fost solicitată, nu este asigurată la 

ședință, motiv pentru care grupul de consilieri PSD nu vor participa la acest vot. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că, având în 

vedere solicitarea domnilor de la PSD din cadrul Comisiei Juidice, special a întrebat de 

domnul director și a înțeles că este plecat la Botoșani pentru a depune documentele 

pentru a obține avizele de la ANRSC. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că înțelege, dar sunt persoane 

care ar fi putut să îl înlocuiască. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează referitor la cele 

spuse de doamna Jitaru Irina, secretarul general al municipiului Pașcani, că nu este 

vorba de o numire efectivă și solicită să stabilească membrii consiliului local modalitatea 

de vot, dacă să fie secret sau deschis. Precizează că, în conformitate cu dispozițiile art. 

139 alin. (6) din Codul administrativ, consiliul local poate hotărî. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că grupul de consilieri locali 

PSD nu vor participa la vot. 
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 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că face apel la grupul de 

consilieri locali PNL să respecte legea și Codul administrativ, fiind vorba despre o 

persoană și votul nu poate fi decât secret. Precizează că dumnealor (membrii PSD) nu 

vor participa la acest vot și grupul de consilieri PNL vor face ce doresc, dar vor ataca 

această hotărâre pentru că încalcă prevederile legale. Precizează că prezența domnului 

director era foarte importantă, pentru ca dumnealor să decidă dacă merită sau nu să 

continue activitatea, ținând cont și de faptul că erau întrebări pertinente pe care le 

puteau pune în ceea ce privește pregătirea orașului pentru sezonul rece, în ce stadiu se 

află cu dosarul la ANRSC pentru autorizare și despre transportul elevilor și multe alte 

probleme pe care dumnealui trebuia să le explice. Precizează că dacă nu a putut fi 

prezent la ședință, trebuia să desemneze pe doamna contabil sau orice altă persoană 

care să le ofere toate amănuntele. Precizează că decizia dumnealor este clară, nu vor 

participa la vot, dar în același timp, fac apel la respectarea legii pentru că nu este firesc 

să se sfideze și să se încalce legea pentru că sunt doi colegi care sunt online și nu pot 

vota. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că roagă pe 

doamna secretar general să supună la vot modalitatea în care se va exercita votul la 

acest proiect de hotărâre. 

 Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că nu există această 

posibilitate. Precizează că legea spune că, consiliul local poate stabili ca unele hotărâri 

să fie luate prin vot secret și că hotărârile cu caracter individual, cu privire la persoane, 

sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege, adică acolo unde 

se alege președintele de ședință. Întreabă pe domnul Conache dacă dumnealui 

înțelege prin „întotdeauna” că poate hotărî consiliul local. Precizează că se poate hotărî 

ca votul să fie exprimat secret pentru alte proiecte de hotărâre care nu sunt obligatorii 

să fie adoptate prin vot secret. Precizează că aceasta este părerea dumneaei. 

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că, motivat de faptul că 

dumnealor (grupul PSD) nu au participat la vot nici la desemnarea interimară a 

directorului și sunt consecvenți cu deciziile pe care le-au luat anterior, deci nu vor 

participa la vot și dumnealor să hotărască ce doresc și cum doresc să voteze. 

 Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că din câte își aduce 

aminte, la proiectul anterior, când a fost numit domnul Chiuariu s-a votat secret și acum 

este prelungirea mandatului și are tot un caracter individual. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că nu este vorba 

despre o numire în acest proiect de hotărâre. 

 Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că proiectul face referire 

la prelungirea mandatului. 

 Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că, chiar dacă este 

aceiași persoană, este vorba despre un alt mandat. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, intervine și precizeaă că 

trebuie să înțeleagă toată lumea că este vorba despre prelungirea unui mandat și nu 

numirea într-un mandat nou. Precizează că a înțeles poziția domnilor de la PSD că nu 

vor să participe la vot. 
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 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că este foarte bine că 

secretarul general a făcut aceste precizări pentru că dacă nu le făcea, era nevoit să 

facă plângere împotriva secretarului. Precizează că secretarul a atras atenția asupra 

nelegalității deja. 

 Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, administrator public, precizează că a văzut 

că doamna Nedelcu vrea câteva clarificări pentru CLP ECOSERV SRL. Precizează că 

domnul director s-a scuzat pentru că astăzi este plecat la ANRSC pentru a depune 

acele documente necesare pentru a obține licența pentru serviciul de dezăpezire. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că dorea explicații de la 

domnul director sau de la contabilul societății și că nu dorește explicații de la domnul 

Bodoașcă. 

 Se vorbește concominten. 

 Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, administrator public, precizează că domnului 

director trebuie să i se prelungească mandatul pentru că nu se poate lăsa societatea în 

prag de iarnă fără director. Precizează că din punctul dumnealui de vedere astăzi se 

votează o prelungire a mandatului și nu se acordă un alt mandat și nu se numește un 

alt director. Precizează că este același director căruia i se prelungește mandatul până la 

organizarea concursului. 

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, spune că ar trebui să se mai oprească 

cu desemnarea și delegarea colegilor de partid. 

 Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, administrator public, precizează că și 

dumnealor au numit în funcția de director pe un coleg de partid. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, precizează că va supune 

la vot modalitatea de vot. Precizează că prima dată va supune la vot posibilitatea de a 

vota secret și a doua oară va supune la vot posibilitatea de a vota deschis. 

 Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că legea spune clar. 

Precizează că dumneaei nu va contrasemna pentru legalitate această hotărâre. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, precizează că dumnealor 

a înțeles cele spuse de dumneaei și ceea ce au spus colegii din partea PSD, dar 

dumnealor vor lua deciza despe cum vor proceda astăzi. 

 Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că în situația aceasta nu pot 

lua decizia pentru că stabilește legea. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, spune doamne secretar 

general că dumnealor stabilesc cum vor face. Precizează că supune la vot primar 

variantă de vot, dacă să se exercite votul secret. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 1 

 Împotrivă: 9 (4 vot împotrivă și 5 abțineri)  

 Consilierii locali PSD și PMP nu au participat la vot. 

  

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 - - - 

5. HALDAN VASILE - - - 

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA - - - 

8. NEMȚANU CONSTANTIN   X 

9. OLARIU COSTEL-SORIN  - - - 

10. PANTAZI DUMITRU - - - 

11. PERȚU LILIANA - - - 

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA  X  

13. PINTILIE CIPRIAN - - - 

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ - - - 

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online  X  

17. STAMATIN COSTEL - online   X 

18. VÎRLAN MIHAI  X  

19. ZAGAN DAN   X 

 

Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că va supune la vot 

procedura de vot deschis pentru acest proiect de hotărâre, procedură cu care dumneaei 

nu este de acord. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Pentru: 9 

Împotrivă: 1   

Consilierii locali PSD și PMP nu participă la vot.  

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 - - - 

5. HALDAN VASILE - - - 

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA - - - 

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  - - - 

10. PANTAZI DUMITRU - - - 

11. PERȚU LILIANA - - - 

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN - - - 

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ - - - 

15. RĂȚOI CRISTIAN  X  

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   
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Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează nu s-a îndeplinit majoritatea 

prevăzută de lege, fiind doar 9 voturi pentru, ceea ce nu înseamnă majoritatea 

consilierilor locali.  

Domnul Rățoi Cristian, viceprimarul municipiului Pașcani, întreabă dacă se ține 

vot secret. 

Doamna Jitaru Irina, secretar general precizează că nu se ține nimic. 

Precizează că a vrut să se vadă care este părerea consiliului local. Precizează că votul 

trebuie să fie așa cum spune legea. Precizează că nici măcar pentru aceasta consiliul 

local nu a fost de acord, pentru a fi vot liber, pentru că au fost 9 voturi și nu se poate. 

Domnul Dediu Mihai, consilier local, întreabă câți sunt pentru vot secret în 

comparație cu cei care sunt pentru vot deschis. 

Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că este doar domnul Chiuariu 

pentru că este vorba despre prelungirea mandatului domniei sale. 

Domnul Dediu Mihai, consilier local, întreabă câți consilieri votează, câți trebuie 

să fie. 

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, spune că dacă au doi 

consilieri online… 

Doamna Jitaru Irina, secretar general, intervine și precizează că cei care 

participă la ședință online nu pot vota secret și că a spus la începutul ședinței acest 

lucru. Precizează că nu este cvorum pentru proiect. Precizează că, consilierii prezenți în 

sală trebuie să își exprime votul: abținere, împotrivă sau pentru. Precizează că nu este 

corect ca, consilierii să se afle în sală și să nu voteze. 

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că vor ieși din sală. 

Se vorbește concomitent. 

Doamna Jitaru Irina, secretar generel, precizează că dacă nu vor fi în sală nu 

vor avea cvorum. 

Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că dorește să îl întrebe 

pe domnul Conache pentru care motiv a supus la vot această procedură de votare. 

Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că în codul 

adminsitrativ este prevăzut, pentru a nu exista divergențe, posibilitatea de a se vota 

modalitatea de vot. 

Se vorbește concomitent. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, precizează că va relua 

lucrările ședinței și spune doamnei secretar general să facă ceea ce dorește. 

Precizează că a supus la vot modalitatea de vot și sunt 9 voturi pentru a vota și unul 

împotrivă și având în vedere că sunt 10 consilieri care au votat există cvorum, prin 

urmare, având în vedere cele votate va supune proiectul la vot. Întreabă cine este 

pentru. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că mai este de 

făcut o nominalizare în cadrul proiectului de hotărâre. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că atrage atenția secretarului 

general să întocmească buletinele de vot. 

 Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că dumneaei le-a întocmit 

pentru că dumneaei a spus că este vot secret. 
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 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă se face 

nominalizarea pentru cel care se va ocupa de îndeplinirea procedurilor la Registrul 

Comerțului. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că îl 

nominalizează pe domnul Vlad Ionuț Marius, consilier juridic în cadrul Compartimentului 

Juridic și Contencios al Primăriei. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, precizează că, colegii de 

la PSD și-au exprimat clar poziția că nu vor să voteze. Precizează că dumnealor au 

votat posibilitatea să se dea drumul la acest proiect cu vot deschis. 

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, intervine și precizează că membrii 

PSD nu vor participa la vot, nu că nu vor să voteze. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, precizează că a înțeles, 

că sunt în sală și nu vor să participe la vot. Precizeză că supune la vot proiectul de 

hotărâre nr. 5. Întreabă cine este pentru. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, întreabă pentru ce? 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, precizează că a întrebat 

cine este pentru prelungirea mandatului administratorului – director la SC CLP 

ECOSERV SRL Pașcani.  

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că s-a votat o dată și dacă 

nu, dumnealor vor ieși din nou afară. Întreabă dacă sunt la grădiniță aici. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, spune că nu au votat. 

 Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, întreabă președintele de ședință dacaă 

au finalizat proiectul. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, răspunde că nu l-au 

finalizat. 

 Membrii consiliului local PSD și PMP ies din sală. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, precizează că, având în 

vedere că sunt 10 consilieri care participă la vot și este cvorum, va supune la vot 

proiectul de hotărâre. 

 Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că trebuie supusă la vot 

propunerea cu domnul Vlad Ionuț Marius. 

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

ca domnul Vlad Ionuț Marius să îndeplinească procedurile în fața Registrului 

Comerțului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că pentru această propunere 

se vor întocmi buletine de vot. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă cum vor vota cei 

care participă online. 

 Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că cei care participă online 

nu participă la vot pentru că nu au cum să voteze secret. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, spune să se facă 

buletinele de vot pentru domnul Vlad Ionuț Marius, dacă așa consideră doamna 

secretar general. 

 Se vorbește concomitent. 
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 Doamna Jitaru Irina, secretar general, a părăsit sala de ședință. 

 Se reia ședința. 

 Se procedează la exprimarea votului secret pentru propunerea ca domnul Vlad 

Ionuț Marius să îndeplinească procedurile în fața Oficiului Registrului Comerțului. 

 După exprimarea votului secret, rezultatul a fost de 8 voturi pentru. 

 Consilierii locali care participă online la ședință nu au participat la votul secret. 

 Consilierii locali PSD și PMP nu au participat la votul secret. 

 Doamna Jitaru Irina, secretar general, a anunțat rezultatul votului secret, acesta 

fiind de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri care au votat pentru ca Vlad Ionuț 

Marius să îndeplinească formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor la Oficiul 

Registrului Comerțului în ceea ce privește proiectul discutat. Precizează că opiniile 

dumneaei referitoare la acest proiect le va face în scris. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, supune proiectul de 

hotărâre la vot, cu propunerea votată și cele enunțate de doamna secretar general cu 

privire la votul secret. Întreabă cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 10 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 Membrii Consiliului Local Pașcani aparținând PSD și PMP nu au participat la vot 

și nu se aflau 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 - - - 

5. HALDAN VASILE - - - 

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA - - - 

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  - - - 

10. PANTAZI DUMITRU - - - 

11. PERȚU LILIANA - - - 

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN - - - 

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ - - - 

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

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

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Bibliotecii Municipale „Leonard Gavriliu” Paşcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia învățământ – aviz nefavorabil 

   

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții. 

Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că are un 

amendament, respectiv este o eroare în organigramă, în anexă. 

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că s-a semnalat acest 

aspect în cadrul Comisiei juridice, fiind vorba despre subordonarea dublă a acestei 

instituții către Consiliul Local și Primar, ceea ce este o eroare, Biblioteca fiind 

subordonată doar Consiliului Local. 

Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că amendamentul 

constă în eliminarea acestei erori din anexă și subordonarea Bibliotecii să fie doar către 

Consiliul Local Pașcani. 

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

amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Pentru: 18 

Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

Domnul consilier local Macovei Vlad Andrei nu se află 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   



20 
 

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

Amendamentul a fost aprobat. 

 

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt alte 

discuții la acest proiect de hotărâre. Nefiind alte discuții la acest proiect de hotărâre, îl 

supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? 

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 Domnul consilier local Macovei Vlad Andrei nu se află 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi: 
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6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de cerere și de 

„Acord/Autorizație a administratorului drumului privind lucrările de racorduri și 

branșament la rețelele publice de: apă, canalizare, energie electrică, gaze 

naturale, telecomunicații” pentru toate tipurile de branșament la rețelele de 

utilități existente în zonă 

 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Viceprimarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

  

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

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

pentru? Împotrivă? Abținere? 

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0  

 Domnul consilier local Macovei Vlad Andrei nu se află 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi: 
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7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a 

spațiilor comerciale (casetele disponibile) având numerele: 125, 126, 127 și 128, 

proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Hala Piața Vale, str. 

Ceferiștilor, nr. 4, Județul Iași 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

     

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

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

este pentru? Împotrivă? Abținere? 

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 Domnul consilier local Macovei Vlad Andrei nu se află 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN 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 închirierea prin licitație publică a 

terenului disponibil numărul 8, în suprafață de 15 mp, situat în Piața Vale, str. 

Ceferiștilor, nr. 4, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz nefavorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

    

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții. Nefiind alte discuții, supune proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? 

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 Domnul consilier local Macovei Vlad Andrei nu se află 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN 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 închirierea prin licitație publică a 

terenului disponibil, în suprafață de 600 mp, situat în municipiul Paşcani, strada 

Ștefan cel Mare, nr. 17, T. 53, parcela 1 CC, proprietate publică a municipiului 

Pașcani, județul Iași, în vederea amenajării unui patinoar artificial 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Viceprimarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

 Comisia învățământ – aviz favorabil 

   

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții legate de acest subiect. Nefiind alte discuții, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? 

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 Domnul consilier local Macovei Vlad Andrei nu se află 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN 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 darea în administrare a unor bunuri 

proprietate publică ale Municipiului Pașcani și aflate în administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Paşcani către Clubul Sportiv Municipal Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Viceprimarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

 Comisia învățământ – aviz favorabil 

  

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții. 

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că în cadrul Comisiei 

Juridice au fost discuții referitor la banii care se pot încasa la Clubul Sportiv Municipal și 

rămăsese ca doamna secretar general să le comunice un punct de vedere, dacă acești 

bani trebuie să se întoarcă 100% în bugetul Consiliului Local sau nu. 

Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că, având în vedere că CSM 

Pașcani este finanțat intregral de la bugetul local, obligatoriu orice sume încasate se 

întorc la bugetul local. Precizează că se pot încasa acolo, dar obligatoriu se întorc în 

bugetul local. 

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt alte 

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

Împotrivă? Abținere? 

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 Domnul consilier local Macovei Vlad Andrei nu se află 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

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

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că dorește să se 

aducă o clarificare pentru că aceste bunuri până acum erau date în folosință gratuită, iar 

regimul în ceea ce privește evidența lor în contabilitate este diferit față de darea în 

administrare. 

 Doamna Jitaru Irina, secretar general, întreabă dacă de la dumneaei cere 

aceste clarificări. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că atât timp cât 

aceste bunuri au fost date în folosință gratuită, ele figurau în evidența contabilă a 

primăriei, iar în urma dării în administrare trebuie să treacă în evidențele contabile ale 

Clubului Sportiv Municipal Pașcani. Precizează că fructele culese de pe aceste bunuri 

vor fi către bugetul local. 

 Doamna Lăbonțu Angelica, director economic, precizează că regimul bunurilor 

date în administrare este cu evidență pe contabilitatea mijloacelor fixe a Primăriei, toți 

cei care beneficiază de administrarea bunurilor înregistrează extracontabil, pentru că 

altfel s-ar dubla valorile. Precizează că evidența este doar la Primărie și extracontabil 

înregistrează toți cei care beneficiază de folosința acestor bunuri. 

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 11 de pe ordinea de zi: 

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2011   

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Viceprimarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz nefavorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

    

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții. 

Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, întreabă pe doamna Lăbonțu Angelica, 

director economic, dacă sunt prevăzuți bani în buget.  

Doamna Lăbonțu Angelica, director economic, precizează că vor fi plătiți din 

titlul 10 – salarii, la nivelul minimului pe economie, în limita maximă a 10 persoane, 

maxim 3 luni pe an. Precizează că aceasta este legislația. 
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Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt alte 

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

hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 Domnul consilier local Macovei Vlad Andrei nu se află 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Se trece la punctul numărul 12 de pe ordinea de zi: 

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului local de venituri 

și cheltuieli al Municipiului Pașcani și Programul obiectivelor de investiții pentru 

anul 2021 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Viceprimarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

 Comisia învățământ – aviz favorabil 

   

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

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

pentru? Împotrivă? Abținere? 
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 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 Domnul consilier local Macovei Vlad Andrei nu se află 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 13 de pe ordinea de zi: 

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pascani și a Listei de investiții pentru 

anul 2021 

 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Viceprimarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

 Comisia învățământ – aviz favorabil 

  

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

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

hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 
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 Abțineri: 0 

 Domnul consilier local Macovei Vlad Andrei nu se află 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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 14 de pe ordinea de zi: 

 

 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Integral 

Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2021 

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 Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

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

hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 18 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 Domnul consilier local Macovei Vlad Andrei nu se află în sală la momentul 

votului. 
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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. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA X   

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU X   

11. PERȚU LILIANA X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi: 

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Paşcani pentru anul 2021 

 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Viceprimarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

 Comisia învățământ – aviz nefavorabil 

  

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții la acest proiect de hotărâre. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că întotdeauna au 

susținut și vor susține activitatea Clubului Sportiv Municipal Pașcani, cu toate că uneori 

au fost criticați, poate că pe bună dreptate sau poate că nu, pentru că foarte mulți fac 

referire doar la partea de fotbal, fără să privească și celelalte componente ale Clublui 

Sportiv Municipal Pașcani. Precizează că este de acord cu alocarea sumei, dar așa 

cum a întrebat și în Comisia Juridică, întreabă pe ce se duc acești bani. Citește din 

anexă cum sunt repartizați banii și precizează că cea mai mare parte a sumei se 

regăsește la capitolul „Alte bunuri și servicii”, respectiv 126.085 de lei și la „Alte 
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cheltuieli” sunt  32.600 de lei. Precizează că a solicitat o defalcare sau o prezentare a 

modului cum sunt cheltuiți banii pentru că acest subcapitol „Alte bunuri și servicii” 

cuprinde diverse categorii și dorește să știe exact la ce s-au gândit cei de la CSM în 

momentul în care au făcut această solicitare. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că nu este vorba 

despre cum s-au gândit, ci așa este structurat bugetul. Precizează că din aceste motive 

pot interveni oarecare neînțelegeri. Precizează că banii de la capitolul „Alte bunuri și 

servicii” sunt așezați în momentul de față pe contractele de activitate sportivă ale 

sportivilor și ale antrenorilor, contractele cu ambulanța și cu asistența medicală și 

serviciile de arbitraj. Referitor la capitolul „Alte cheltuieli”, precizează că acolo sunt 

cuprinse cheltuielile cu arbitrajul pentru echipele de juniori de la fotbal și cheltuielile cu 

secțiile de rugby și atletism pentru deplasări. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că dumneaei înțelege că 

cei 126 de mii, începând cu luna octombrie vor fi cheltuiți pe contracte. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că în cadrul ședinței de C.A. s-a 

spus că o parte din această sumă va trece pe investiții pentru a cumpăra un tractor 

pentru tuns iarba. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că au buget 

pentru investiții separat. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că dumnealui acum află altceva 

față de ceea ce s-a discutat în consiliul de administrație. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că aceștia sunt 

banii necesari pentru continuitatea activității sportive la nivelul clubului până la sfârșitul 

anului. Precizează că nu știe dacă vor ajunge, dar așa au găsit de cuviință să îi împartă 

în cadrul ședinței consiliului de administrație, împreună cu directorul actual și contabilul. 

Precizează că acele contracte de activitate sportivă privesc, pe de o parte, jucătorii de 

fotbal, iar pe de altă parte, pe unii jucători de la echipa de rugby și contractele de 

activitate sportivă încheiate cu antrenorii de la toate secțiile. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, întreabă dacă aproape 150 de mii de 

lei se duc doar pe contracte pe lunile octombrie, noiembrie și decembrie. 

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că în cadrul ședinței consiliului 

de administrație s-a discutat cu totul altceva. 

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că acestea sunt 

cheltuielile de la club, altele nu mai sunt. Precizează că cea mai mare parte a banilor se 

duce pe activitatea sportivă pentru că este un club sportiv și nu pot să vândă pătrunjel 

în piață. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că nu înțelege legătura 

cu piața și că dumneaei a solicitat niște explicații și domnul Conache este președintele 

Consiliului de administrație al CSM Pașcani și a văzut că este și un economist în cadrul 

consiliului de adminsitrație și a cerut o fundamentare despre cum vor fi cheltuiți acești 

bani. Precizează că ieri domnul Conache i-a spus că banii se vor cheltui inclusiv pe 

echipament sportiv, pe cazarmament.  

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că acestea intră la 

celelalte capitole. 



32 
 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că dumneaei asta a vrut 

să vadă, o fundamentare cu cât înseamnă contractele pentru activitatea sportivă cu 

antrenorii, cu jucătorii, cât înseamnă echipamentul, cât înseamnă cazarmamentul.  

 Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, precizează că dumnealui a 

explicat. 

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt alte 

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

hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 12 

 Împotrivă: 6 (6 abțineri) 

 Domnul consilier local Macovei Vlad Andrei nu se află 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. HALDAN VASILE   X 

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA   X 

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU   X 

11. PERȚU LILIANA   X 

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ   X 

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

 Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că dorește să întrebe pe 

domnul Bodoașcă care este administratorul Primăriei Pașcani, cum motivează acești 

bani către Clubul Sportiv Municipal Pașcani. 

 Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, adminsitrator public, precizează că nu 

trebuie să motiveze acești bani și că i-a motivat domnul director prin adresă. Precizează 

că s-au primit fonduri suplimentare și cei de la CSM au solicitat încă din vară 400 de mii 

de lei pentru funcționare. Precizează că se miră că doamna Nedelcu cere acum 

defalcarea sumelor pentru că până acum, domnul director Mandric, așa aducea 

motivarea proiectului de hotărâre și așa a adus-o și acum. Precizează că dacă cei de 

acolo au cerut, dumnealor au considerat de cuviință să îi sprijine pentru că au avut de 

unde.  
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 Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că și domnul Bodoașcă 

și domnul Pintilie, atunci când erau consilieri locali solicitatu ca în nota de fundamentare 

să fie totul scris. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că și în cadrul ședinței 

Comisiei juridice a avut aceiași impresie, că se încearcă pasarea responsabilității către 

domnul director Mandric pe care tocmai doreau să îl dea afară.  

 Domnul Dediu Mihai, consilier local, spune domnului Bodoașcă că timă de 6 

luni, director la CSM este domnul Conache. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că domnul Mandric este 

directorul CSM-ului, dar conducerea CSM-ului este asigurată de un consiliu de 

adminsitrație din care domnul Mandric nu face parte și președinte este domnul 

Conache. Precizează că în momentul în care domnul Mandric a făcut o solicitare de o 

anumită sumă către consiliul de adminsitrație, pentru că a văzut acea decizie a 

consiliului de administrație, deci responsabilitatea în acest moment este a consiliului de 

administrație și putea să îi ceară domnului Mandric fundamentarea. Precizează că 

CSM-ul nu este condus de domnul Mandric, ci este condus de Consiliul de 

Administrație. 

  

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 16 de pe ordinea de zi: 

 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului centralizat al 

instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 

2021 

 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

 Comisia învățământ – aviz nefavorabil 

  

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

hotărâre cu propunerile votate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 Pentru: 12 

 Împotrivă: 6 (6 abțineri) 

 Domnul consilier local Macovei Vlad Andrei nu se află 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   
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4. DEDIU MIHAI   X 

5. HALDAN VASILE   X 

6. MACOVEI VLAD-ANDREI - - - 

7. NEDELCU GABRIELA   X 

8. NEMȚANU CONSTANTIN X   

9. OLARIU COSTEL-SORIN  X   

10. PANTAZI DUMITRU   X 

11. PERȚU LILIANA   X 

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

13. PINTILIE CIPRIAN X   

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ   X 

15. RĂȚOI CRISTIAN X   

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA - online X   

17. STAMATIN COSTEL - online X   

18. VÎRLAN MIHAI X   

19. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul Diverse: 

 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, roagă să se facă 

înscrierile la acest punct. 

 S-au înscris: domnul Zăgan Dan și domnul Olariu Costel Sorin și doamna 

Nedelcu Gabriela. 

  

 Domnul Zăgan Dan, consilier local, precizează că a promovat un concurs 

pentru ocuparea unui post ca funcționar public și va trebui să se retragă din 

Consiliul Local și să își depună demisia. Precizează că mulțumește celor care l-

au votat și colegilor din Consiliul Local cu care a colaborat. Precizează că își dă 

demisia și din toate comisiile în care a fost numit sau ales. 

 Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că în zona străzii 

Dragoș Vodă, un cetățean are o problemă cu un canal care este lăsat și că în 

zonă este trafic greu și trepidațiile sunt foarte mari.  

 Domnul Rățoi Cristian, viceprimarul municipiului Pașcani, precizează că 

au fost 3 probleme cu persoana respectivă, că a avut probleme cu niște copaci și 

nu se mai putea trece pe trotuar, a avut probleme cu firele electrice și acestea s-

au rezolvat. Precizează că a treia problemă, acolo unde spune domnul Olariu, 

este de domeniul Apavital și că a vorbit cu reprezentanții societății și i-au promis 

că vor merge acolo.   

 Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, aduce în discuție problema 

câinilor comunitari și precizează că a făcut reclamații și au venit cei responsabili 

și au prins doi câini și au dispărut pentru două luni, dar a constatat că de câteva 

săptămâni acei câini sunt înapoi doar că acum nu mai sunt doi, sunt patru. 



35 
 

 Domnul Rățoi Cristian, viceprimarul municipiului Pașcani, precizează că 

în zonă au mai fost reclamații și a trimis oameni să prindă câinii. Precizează că a 

pornit tot ceea ce înseamnă documente pentru achiziția de puști.  

 Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că nu este 

problema de puști pentru că acei câini au fost prinși o dată și că problema este 

că au ajuns înapoi. Precizează că la un moment dat a fost prinsă o cățelușă de 

hingheri, dar s-a trezit că a venit înapoi sterilizată, cu crotaliu și după 2 

săptămâni a fătat. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că în zona 

cartierului Aerodrom sunt foarte multi câini și roagă pe domnul viceprimar să 

intensifice acțiunea de prindere a câinilor pentru că sunt foarte mulți copii în 

zonă. În al doilea rând, întreabă pe domnul administrator public, pentru că nu a 

primit nici în acest moment o situație referitoare la stadiul de implementare a 

proiectelor cu finanțare din fonduri europene, că au promis în fiecare ședință, dar 

nici acum nu a primit nimic scris. Precizează că dumneaei i s-a lăsat impresia că 

sunt în mare întârziere cu proiectele europene pe care ei le-au lăsat în 

implementare. 

 Domnul Rățoi Cristian, viceprimarul municipiului Pașcani, referitor la 

aspectul sesizat de doamna Nedelcu privitor la câinii comunitari, precizează că 

anul acesta s-au prins mai mulți ani decât în doi ani în trecut. 

 Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, adminsitrator public, precizează către 

doamna Nedelcu Gabriela că este pentru prima dată când îi cere dumnealui o 

situație referitoare la programele europene. Referitor la întârzieri precizează că 

nu sunt mai mari decât erau înainte și că sunt aceleași pe care le-a avut și 

doamna Nedelcu. Precizează că dumnealor au recuperat. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că totul se 

raportează la data semnării contractului de finanțare. Precizează că roagă pe 

domnul administrator să îi spună punctual pentru Axa 13, pentru că rămăsese 

proiectul în evaluare și i s-a zis că s-a mers la București și s-au făcut toate 

demersurile. Întreabă dacă este contractul semnat. Precizează că ar fi păcat să 

se piardă acest proiect. 

 Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, administrator public, răspunde că nu 

este semnat contractul și că nu depinde de ei. Precizează că s-au prevăzut deja 

bani pentru proiectul tehnic pentru a se câștiga timp.  

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, precizează că 

dorește și dumnealui să aducă în discuție, la punctul diverse, o problemă. Spune 

domnului viceprimar că știe că problemele sunt foarte multe și multe din ele 

aproape că nu mai suferă amânare, dar sunt lucruri de care trebuie să se ocupe. 

Precizează că indicatoarele de la intersecția cu drumul spre Brătești sunt 

deteriorate. Întreabă în competența cui este să înlocuiască acele indicatoare. 
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 Domnul Rățoi Cristian, viceprimarul municipiului Pașcani, întreabă pe 

domnul Nemțanu când a fost ultima dată pe acel drum. Îi spune să meargă 

împreună și să vadă că nu mai există această problemă. 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, precizează că pe 

strada Ion Creangă, la intersecția de la intrarea în Boșteni este prag acolo care 

este extrem de mare și roagă să aibă în vedere remedierea situației. 

 Domnul Rățoi Cristian, viceprimarul municipiului Pașcani, precizează că 

ieri a mers cu cei de la EkySam în zonă pentru a remedia problema și spune 

domnului Nemțanu că aceasta se poate considera că și rezolvată. 

  

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, mulțumește tuturor pentru 

prezență  și apoi declară închisă ședința. 

 

Ședința se încheie la 12:42. 

 

 

 

 

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


