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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 17 septembrie 2021, în şedinţa  extraordinară 

a Consiliului  Local  al municipiului Paşcani 

 

 Ora  09,17  

Consiliul Local a fost convocat în ședință extraordinară la data 17 septembrie 2021, ora 

09,00, prin Dispoziția Primarului nr. 1071/13.09.2021. Consilierii au fost anunțați telefonic și 

convocați prin poștă electronică. 

Ședința extraordinară începe la ora 09,17 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. HALDAN VASILE 

6. MACOVEI VLAD - ANDREI 

7. NEDELCU GABRIELA 

8. NEMȚANU CONSTANTIN 

9. OLARIU COSTEL-SORIN 

10. PERȚU LILIANA 

11. PINTILIE CIPRIAN 

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA 

13. PRODAN MIHAI-IONUȚ 

14. RĂȚOI CRISTIAN 

15. SPIRIDON MIHAELA-IULIA 

16. STAMATIN COSTEL 

17. VÎRLAN MIHAI 

18. ZAGAN DAN 

  

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

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

general, directori, șefi de serviciu, funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani, 
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dl. Dumitru Chiuariu –SC CLP Ecoserv SRL Pașcani, un grup de 3 elevi de la Liceul Teoretic 

“Miron Costin” Pașcani, presa locală. 

Doamna Irina Jitaru deschide lucrările ședinței extraordinare arătând că sunt prezenți 

18 consilieri locali. 

Lucrările ședinței sunt conduse de domnul consilier Constantin Nemțanu, care propune 

modificarea ordinii de zi, în sensul discutării mai întâi a proiectului suplimentar nr. 4 din 

proiectul ordinii de zi. Supune la vot ordinea de zi modificată, care se adoptă cu 18 voturi 

pentru. 

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

nr. 1071 din 13.09.2021, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani în 

ședința extraordinară în data de 17.09.2021, ora 09,00, cu proiectul ordinii de zi anexa nr. 1 

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

propune modificarea ordinii de zi, în sensul discutării mai întâi a proiectului suplimentar nr. 4 

din proiectul ordinii de zi. Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu modificarea propusă, care 

e adoptată cu 18 voturi pentru. 

 Pentru: 18 

 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. 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   

17. VÎRLAN MIHAI X   

18. ZAGAN DAN X   

Ordinea de zi a fost aprobată. Se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: 
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1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între 
Municipiul Paşcani şi Liceul Teoretic „Miron Costin” Paşcani în vederea finanţării 
participării echipei școlare de robotică MIRONOBOT la Campionatul First Tech 
Challenge 
 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Viceprimarul municipiului Pașcani, în calitate 

de consilier local 

 

Avizele comisiilor: 

Comisia economică – aviz favorabil 

Comisia juridică – aviz favorabil 

Comisia învățământ – aviz favorabil 

 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții la proiect. 

 Având în vedere că în sală au fost 3 elevi din cadrul Liceului Teoretic „Miron 

Costin” Pașcani care fac parte din echipa de robotică MIRONOBOT, aceștia au 

prezentat pe scurt proiectul cu care se vor prezenta la Campionatul First Tech 

Challenge și ceea ce presupune participarea la această competiție. 

 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: 18 

 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. PERȚU LILIANA X   

11. PINTILIE CIPRIAN X   

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   
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13. PRODAN MIHAI-IONUȚ X   

14. RĂȚOI CRISTIAN X   

15. SPIRIDON MIHAELA-IULIA X   

16. STAMATIN COSTEL X   

17. VÎRLAN MIHAI X   

18. ZAGAN DAN X   

 

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

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut 

în valoare de 11.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind 

acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

Avizele comisiilor: 

Comisia economică – aviz favorabil 

Comisia juridică – aviz favorabil 

Comisia învățământ – aviz favorabil 

Comisia urbanism – aviz favorabil 

 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, întreabă dacă sunt 

discuții la acest proiect de hotărâre. 

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, întreabă pe domnul primar de ce s-

au întâlnit astăzi în ședință extraordinară și care este caracterul de urgență.  

Domnul Pintile Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că nu 

este scris nicăieri că este vreo urgență și că se pot face și ședințe extraordinare. 

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că nu este deranjată dar 

a întrebat pentru că a considerat că este vreun proiect de hotărâre care depinde de un 

termen anume. 

Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

dacă era ședință de îndată atunci putea să justifice caracterul de urgență, dar cu toate 

acestea dorește să informeze că dintre toate proiectele, consideră că cel de la nr. 3, cu 

schimbarea destinației imobilului, este cel care poate fi definit ca o urgență. Precizează 

că dumnealui crede că trebuie să se trimită cât mai repede acest proiect către Ministerul 

Învățământului în așa fel încât proiectul de la cimitir să meargă mai departe. Precizează 

că acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi din ședința ordinară de luna trecută și 

a spus că îl va corecta și va veni cât se poate de repede în fața consiliului local. 

Precizează că nu a făcut ședință de îndată și a făcut ședință extraordinară. Precizează 

că nu înțelege deranjul.  
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Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că nu este vorba de un 

deranj, ci doar a fost o întrebare, o precizare, în calitate de consilier. Precizează că 

dacă tot s-au întâlnit în această ședință, ar fi trebuit să regăsească pe ordinea de zi, 

pentru că aceasta era o urgență, constituirea consiliilor de administrație la unitățile de 

învățământ din municipiul Pașcani. Precizează că dumneaei este astăzi convocată în 

calitate de fost membru al Consiliului de Administrație la Școala Iordache Cantacuzino, 

dar nu are nici un drept să participe la acea ședință pentru că a fost nominalizată pentru 

anul școlar trecut și în acest moment dumneaei nu mai este membru în consiliul de 

administrație. 

Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că în 

fiecare an au fost votate aceste aceste numiri în luna septembrie și brusc, acum, se 

schimbă opinia și doamna Nedelcu se simte cumva lezată. Precizează că vor avea pe 

ordinea de zi de la ședința de la sfârșitul lunii septembrie, așa cum a fost în fiecare an, 

proiecte prin care se vor face din partea Consiliului Local nominalizări pentru consiliile 

de administrație. Precizează că nu este nimic altfel decât a fost în ultimii 8 ani de zile. 

Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că dumnealui consideră 

că ar trebui să se renunțe la proiectul cu cimitirul pentru din punctul dumnealui de 

vedere nu este fezabil atât timp cât în 3 ani și un pic se vor epuiza locurile de veci din 

cimitir și având un credit pe 5 ani. Precizează că nu se termină achitarea creditului și 

deja din 2023 ar trebui să înceapă alt proiect, dacă nu mai devreme. Precizează că nu 

crede că este oportun proiectul și că ar trebui să se cumpere în altă parte un teren mult 

mai mare și să se dea drumul la o treabă serioasă.  

Domnul Vîrlan Mihai, consilier local, întreabă pe domnul Olariu dacă atunci 

când a votat acest proiect nu era la fel situația. 

Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că îi recomandă 

domnului Vîrlan să vadă ce a spus în ședința respectivă pentru a nu cădea derizoriu. 

Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că dumnealui nu spune că nu 

este o necesitate de bani permanentă pentru a se duce la bun sfârșit niște proiecte mai 

vechi și pentru noile proiecte. Precizează că în luna ianuarie a întrebat pe doamna 

director economic ce grad de îndatorare are municipiul Pașcani și i s-a răspuns că are 

un procent de 3,2 – 3,3%. Spune domnului Primar că a preluat această primărie cu 

ceva bani în conturi, cu datoriile doar cele curente, nu din urmă, iar acum, cu acest 

proiect se vine și se ridică gradul de îndatorare al Pașcaniului la 24% și că peste 3 ani, 

când probabil domnul Primar va face parte din istoria municipiului Pașcani, primarul 

care va fi ales nu va mai avea nici o posibilitate nici măcar de 1% dacă într-un an de zile 

s-a dus de la 3,2% s-a dus gradul de îndatorare la 24%. Precizează că în acest moment 

nu îl poate numi pe domnul primar decât primarul Cîțu. 

Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

este o criză mare la Pașcani, aceea a locurilor de veci și trebuie să se facă acest cimitir, 

dumnealui fiind un susținător al acestui proiect. Precizează că roagă pe toți să vadă ce 
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se întâmplă pe la audiențe și câte cereri vin pentru locurile de veci. Precizează că nu 

poate să spună ca astăzi are un proiect în fază finală raportat la acte și la proiectare și 

că trebuie scoasă la licitație execuția lucrărilor și să dea drumul la treabă acolo din 

primăvară, dar astăzi să se răzgândească. Precizează că nu va mai înțelege nimeni 

nimic din ceea ce fac dumnealor dacă se va lua această cale. Precizează că dumnealui 

crede că trebuie să se facă acest cimitir pentru că este o nevoie stringentă de locuri de 

veci. Precizează că dacă peste 3-5 ani de zile va fi nevoie să mai facă ceva pe acest 

domeniu, crede că ar trebui să se continue să se facă pentru că de aceea i-au votat 

oamenii. Precizează că cimitirul și piața oricum vor fi plătite din banii pășcănenilor, 

numai că astăzi au oportunitatea de a face un credit la Trezorerie cu o dobândă foarte 

mică în așa fel încât să se asigure că finanțarea acestui proiect este asigurată, să nu 

ajungă în situația în care executantul face lucrările, vine cu facturi la primărie și 

dumnealor să nu aibă bani în cont și să se blocheze într-un fel sau în altul. Precizează 

că pășcănenii așteaptă să rezolve acest proiect repede, iar dumnealor trebuie să fie 

pregătiți. Precizează că nu se face decât să se ia un împrumut pentru a se realiza 

aceste obiective foarte importante și din ce a discutat cu pășcănenii i s-a spus să facă 

tot posibilul pentru a face Piața Vale și Cimitirul. Precizează că dumnealui crede că 

această variantă a împrumutului este cea mai bună și de aceea a venit în fața 

Consiliului Local.  

Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că în luna noiembrie a anului 

trecut dumnealui a fost cel care l-a rugat pe domnul primar să urgenteze proiectul 

privind cimitirul și nu a spus că nu este o urgență, dar s-a informat și a văzut că în 

conturile Primăriei, de un an de când este domnul Primar, nu s-a adus un euro din 

fonduri europene și un leu din surse de finanțare de la bugetul de stat. Precizează că 

trebuie găsită o altă soluție, nu să se îndatoreze. Întreabă ce se va face la următoarele 

proiecte dacă se va atinge pragul de 30%. 

Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că 

după părerea dumnealui drept la replică se dă în momentul în care se pomenește 

numele sau se face vreo acuză și atunci este corect să se răspundă la ceea se acuză. 

Precizează că toate proiectele europene se derulează, s-au făcut rambursări din banii 

europeni care s-au întors la Primăria Pașcani în conturi, iar aceste proiecte care sunt 

astăzi în desfășurare, pe fonduri europene sau pe fonduri proprii, merg mai departe. 

Precizează că nu înțelege atitudinea domnului Dediu. 

Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, spune că domnul Primar pentru că 

a spus că în primăvară se va apuca de lucru, dar trebuie să vadă partea reală a 

lucrurilor și anume că la Școala Ion Creangă sunt elevii de la Școala Iordache 

Cantacuzino și centrala nu poate fi demolată până în luna aprilie – mai. Roagă pe 

domnul Primar să nu mai mintă când spune că nu trebuie să se apuce de cimitir. 

Precizează că trebuie să se apuce de cimitir, dar în altă parte. 
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Domnul Haldan Vasile, consilier local, precizează că toată lumea știe că aceste 

două proiecte au fost inițiate de dumnealor, în mandatul anterior, și ca atare nu poate 

să fie împotriva lor și este de acord cu prezentarea făcută de către domnul Primar că 

este o strictă necesitate atât piața, cât și cimitirul. Precizează că problema se pune vis a 

vis de numărul de locuri din cimitir și că este de acord cu ceea ce spune domnul Olariu, 

dar aceasta nu înseamnă că trebuie să oprească, ci trebuie să se caute să se mai 

achiziționeze teren din imediata apropiere a actualului proiect și să crească numărul de 

locuri. Precizează că este de acord că trebuie găsită o sursă de finanțare și că a găsit-o 

pe aceasta și că este de acord cu ea pentru că până la urmă tot banii contribuabililor 

sunt și tot pentru ei se face ceea ce se face. 

Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, întreabă dacă se va găsi pământ în 

stânga și în dreapta proiectului sau dacă acei proprietari de acolo își vor vinde 

terenurile. 

Domnul Rățoi Cristian, viceprimarul municipiului Pașcani, precizează că din 

câte își amintește și PSD-ul și PNL-ul și PMP-ul, toți în campanie au spus că se vor 

ocupa de cimitir. Precizează că s-au ocupat de cimitir, că dumnealor au făcut proiectul, 

referindu-se la vechea administrație și acum continuă să îl ducă la bun sfârșit. 

Precizează că nu vede motivul pentru care se bat acum. Precizează că este adevărat 

că cimitirul are 900 de locuri, dar acestea pot fi dublate. Preciează că ceea ce s-a 

promis în campanie trebuie să se facă. Precizează că în urmă cu ceva timp chiar și 

domnul Pantazi a zis că și dumnealui se gândea, dacă ar fi fost în continuare, să facă 

împrumut și acum apar cu fel de fel de probleme. Roagă să se termine cu bâlciu și când 

e o problemă care merită discutată să o discute pentru a ajunge la o înțelegere, să nu 

vorbească de amorul artei. 

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizeză că aceste două proiecte 

fac parte din proiectele pe care le-au început dumnealor, plecând de la niște realități 

clare, nevoia stringentă de a avea cimitir, de a avea piețe moderne, de a avea un 

iluminat modern. Precizează că nimeni nu neagă nevoia și oportunitatea derulării în 

continuare a acestor proiecte. Întreabă pe domnul Primar de proiectul din Piața Vale 

pentru că acest proiect a întârziat foarte mult și nu știe în ce stadiu se află în acest 

moment. Precizează că domnul primar a avut toate condițiile pentru a începe 

modernizarea pieței, referindu-se la faptul că are un excedent la piață care putea 

permite ca în acest moment piața să fie în plin șantier. Precizează că s-a tergiversat 

relația contractuală vis a vis de proiectare și s-a suspendat ordinul de începere, apoi s-a 

prelungit. Întreabă în ce stadiu este acest proiect pentru că din ceea ce s-a exprimat 

public de către Primar și Viceprimar, se vine cu alte soluții tehnice, ceea ce nu se poate. 

Întreabă dacă firma cu care este încheiat contractul de proiectare și execuție plătește 

penalizări de întârziere prin faptul că nu a depus proiectul la timp, dacă au de gând să 

rezilieze contractul și cum pot modifica proiectul pentru care s-a desfășurat o licitație, s-

au votat niște indicatori tehnico – economici, întrucât este ilegal. 
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Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că în 

studiul de fezabilitate sunt prezentate obiectivele generale. Precizează că se apucă 

doar de hala pentru producători și în studiul de fezabilitate se spune că are o suprafață 

de 1000 de metri pătrați, iar referitor la hală chiar și proiectantul le-a solicitat detalii și 

colaborare în așa fel încât să vadă cum vor face fluxul de aprovizionare, care va fi 

poziționarea tonetelor și a intrat până la detalii legate de camere frigorifice și intrări. 

Precizează că studiul de fezabilitate nu îți dă toate aceste detalii precise, iar proiectarea 

trebuie să conțină tot. Precizează că de aceea a stat și a lucrat cu cei de la firma de 

proiectare pentru că este de datoria dumnealui să contribuie acolo.Precizează că încă 

de la semnarea contractului de execuție, cei de la firma care au câștigat au reclamat tot 

felul de subiecte. Prezintă câteva dintre problemele cu care s-a confruntat în acest timp 

în legătură cu proiectul de la Piața Vale și explică de ce a dat suspendare pe acest 

proiect și de ce a încetat suspendarea executării contractului. Precizează că 

proiectantul trebuia să livreze acum 20 de zile, o lună, proiectul și în momentul în care 

s-a împlinit termenul de 4 luni de zile și ei trebuiau să livreze proiectul tehnic, le-a trimis 

deja somația, informarea prin care le-a spus că sunt în întârziere și că dumnealor vor 

aplica exact ce scrie pe contract, adică penalități și tot ce scrie acolo. Precizează că 

dumnealui își dorește un partener cu care să poată lucra și că ceea ce fac dumnealor 

acum în consiliu este să se asigure că sunt un partener serios adică vor avea 

disponibilul de finanțare pentru aceste proiecte.  

Doamna Nedelcu Gabriela, consilier local, precizează că domnul Primar nu a 

spus în conferința de presă ca a notificat proiectantul și că dacă nu întreba dumneaei, 

nimeni din consiliul local nu știa acest lucru. Roagă ca domnul Primar să se aplece cu 

cu mare seriozitate asupra tuturor proiectelor de investiții și asupra proiectelor cu 

finanțare europeană pentru că vede că permanent sunt probleme ba cu proiectantul, ba 

cu executantul. Roagă ca domnul Primar să stabilească o relație contractuală corectă 

astfel încât proiectele de investiții să se deruleze în continuare. 

Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, spune doamnei 

Nedelcu că sfaturile acestea ar trebui să vină de la cineva care a demonstrat că poate 

cândva că face proiecte.  

Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, spune domnului Primar că, dacă 

este deranjat că dumnealor fac dezbateri pe proiectele de hotărâre poate să nu vină la 

ședință, iar dacă vine nu trebuie să le spună dumnealor că vorbesc doar pentru a se 

auzi. Precizează că ceea ce a spus dumnealui pe proiectul cu cimitirul a spus-o și în 

2018 și domnul primar a fost martor.  

 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. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 Pentru: 116 

 Împotrivă: 2 (2 abțineri) 
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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. 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   

17. VÎRLAN MIHAI X   

18. ZAGAN DAN X   

 

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

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la 

Contractul  nr. 23169/22.12.2020 privind delegarea de gestiune prin atribuire 

directă a activităților de curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi 

menţinerea în funcţiune a acestora  pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul 

Pașcani încheiat între Municipiul Paşcani şi societatea S.C. CLP ECOSERV S.R.L. 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul 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.  

Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că este o eroare 

materială în cadrul articolului nr. 2 al proiectului de hotărâre și face amendamentul 
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pentru a se corecta greșeala, în sensul că se va scrie „Actul adițional nr. 2” în loc de 

„Actul adițional nr. 1”, cum greșit s-a scris. 

Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, supune la vot 

amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Pentru: 18 

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. 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   

17. VÎRLAN MIHAI X   

18. ZAGAN DAN X   

Amendamentul a fost aprobat. 

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

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

Abținere? 

 Pentru: 10 

 Împotrivă: 8 (1 vot împotrivă și 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. HALDAN VASILE  X  
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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   

17. VÎRLAN MIHAI X   

18. ZAGAN DAN X   

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

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației imobilelor C2-

magazie cu o suprafață construită de 93 mp, C3-centrală termică cu o suprafață 

construită de 30 mp, C4-anexă WC cu o suprafață construită de 55 mp și C5-local 

școală cu o suprafață construită de 136,56 mp, din curtea Școlii „Ion Creangă”, în 

vederea casării, și a terenului aferent în suprafață de 1.271,05 mp, Nr. Cad. 64767, 

proprietatea publică a municipiului Pașcani, situate în str. Dragoș Vodă, nr. 59, 

municipiul Pașcani, jud. Iași, în scopul realizării unui drum de acces către 

cimitirul municipal Pașcani – Cartier Fântânele, Nr. Cad. 65511 și 65521 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

 Avizele comisiilor: 

 Comisia economică – aviz favorabil 

 Comisia juridică – aviz favorabil 

 Comisia urbanism – aviz favorabil 

  

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

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

Abținere? 

 Pentru: 17 

 Împotrivă: 1 (1 abținere) 

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume Vot 
Pentru/ Împotrivă/ Abținere 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL X   

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN X   

3. CONSTANTINESCU PETRONICA X   



12 
 

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   

17. VÎRLAN MIHAI X   

18. ZAGAN DAN X   

 

Proiectul a fost aprobat.  

 

 Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, mulțumește tuturor pentru 

prezență  și apoi declară închisă ședința. 

 

Ședința se încheie la 10:00. 

 

 

 

 

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

 


