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MUNICIPIUL PAȘCANI 
CONSILIUL LOCAL 
 

 

MINUTA  
 

Ședinței ordinare din data de 29 septembrie 2021 a Consiliului Local al Municipiului 
Pașcani 

 
 

Consiliul Local a fost convocat în ședință  ordinară la data 29 septembrie 2021, 
ora 10,00,  prin Dispoziția Primarului nr. 1118/23.09.2021. Consilierii au fost anunțați 
telefonic și convocați prin poștă electronică. 

Ședința ordinară începe la ora 10,20 și se desfășoară în sala de ședințe a 
municipiului Pașcani,iar participarea on-line are loc prin intermediul aplicației electronice 
ZOOM. 

 
Participă următorii consilieri: 

                       

Nr. 
Crt. 

Nume si 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. PANTAZI DUMITRU 

11. PERȚU LILIANA 

12. PLEȘCAN MONICA-VASILICA 

13. PINTILIE CIPRIAN 

14. PRODAN MIHAI-IONUȚ 

15. RĂȚOI CRISTIAN 

16. SPIRIDON MIHAELA-IULIA – on-line 

17. STAMATIN COSTEL– on-line 

18. VÎRLAN MIHAI 

19. ZAGAN DAN 

 
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 – 
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administratorul public, directori, șefi de serviciu, funcționari publici din cadrul Primăriei 
Municipiului Pașcani,  presa locală. 

 
Secretarul General al municipiului Pașcani supune spre aprobare procesul-verbal 

al ședinței ordinare din 31.08.2021, care se aprobă cu 19 voturi pentru. 
Secretarul General al municipiului Pașcani supune spre aprobare procesul-verbal 

al ședinței extraordinare convocată de îndată din 03.09.2021, care se aprobă cu 19 voturi 
pentru. 

Secretarul General al municipiului Pașcani supune spre aprobare procesul-verbal 
al ședinței extraordinare din 17.09.2021, care se aprobă cu 19 voturi pentru. 

Secretarul General al municipiului Pașcani supune spre aprobare procesul-verbal 
al ședinței extraordinare convocată de îndată din 23.09.2021, care se aprobă cu 19 voturi 
pentru. 

 
Lucrările ședinței sunt conduse de domnul consilier Constantin Nemțanu.   
Primarul municipiului Pașcani, dl. Marius-Nicolae Pintilie anunță prin intermediul 

aplicației ZOOM, că retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr. 4. 
Președintele de ședință propune modificarea ordinii de zi, în sensul că proiectul 

de hotărâre nr. 17 devine nr. 13, iar restul se numerotează. Supune la vot ordinea de zi astfel 
modificată, care se adoptă cu 19 voturi pentru.  

 

Ordinea de zi adoptată este următoarea: 
 

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 
 

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 

 
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 Cristian 

Rățoi în calitate de consilier local 

 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind prelungirea mandatului Administratorului Director 

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

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Viceprimarul municipiului Pașcani  
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5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
ale Bibliotecii Municipale „Leonard Gavriliu” Paşcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 

 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de cerere și de „Acord/Autorizație 
a administratorului drumului privind lucrările de racorduri și brașsament 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  

 
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 

 
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 

 

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  

 

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  

 
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  

 
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  

 

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 
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Inițiatorul proiectului de hotărâre - Viceprimarul municipiului Pașcani  

 
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa 
F) al instituțiilor, pe anul 2021 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Viceprimarul municipiului Pașcani  

 

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  
 

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 - Viceprimarul municipiului Pașcani  
 
În urma analizării și discuțiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate 

următoarele hotărâri: 
 

1. HOTĂRÂREA NR. 154 din 29.09.2021 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului 
Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Paşcani, 
pentru anul şcolar 2021 - 2022 
                    - a fost adoptată cu 19 voturi pentru  

Persoanele din Anexa nr. 1 au fost desemnate prin vot secret. 

Hotărârea cu persoanele desemnate prin vot secret a fost adoptată prin vot 

deschis. 

 
2. HOTĂRÂREA NR. 155 din 29.09.2021 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului 
Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din 
municipiul Paşcani, pentru anul şcolar 2021 – 2022 
                    - a fost adoptată cu 18 voturi pentru  

Persoanele din Anexa nr. 1 au fost desemnate prin vot secret. 

Hotărârea cu persoanele desemnate prin vot secret a fost adoptată prin vot 

deschis. 

Domnul Rățoi Cristian nu se afla în sală la momentul votului proiectului de 

hotărâre. 

 

3. HOTĂRÂREA NR. 156 din 29.09.2021 privind aprobarea Programului anual de finanțare 
nerambursabilă al activităților cultelor religioase din bugetul Municipiului Pașcani pe anul 
2021 
                    - a fost adoptată cu 18 voturi pentru  

Domnul Rățoi Cristian nu se afla în sală la momentul votului proiectului de 

hotărâre. 
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4. HOTĂRÂREA NR. 157 din 29.09.2021 privind prelungirea mandatului Administratorului 

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

                    - a fost adoptată cu 10 voturi pentru  
Persoana de la art. 3 a fost desemnată prin vot secret. 

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis. 

Liderul grupului PSD, dl. Pantazi Dumitru a anunțat că ei nu participă la vot la 

acest proiect de hotărâre. 

Cei 8 consilieri PSD și consilierul PMP-Olariu Costel-Sorin au părăsit sala de 

ședințe la dezbaterea și exercitarea votului.  

Secretarul general Irina Jitaru a anunțat că nu va contrasemna de legalitate, 

întrucât hotărârea în acest caz, având caracter individual cu privire la persoane, trebuia luată 

prin vot secret. 

 
5. HOTĂRÂREA NR. 158 din 29.09.2021 privind privind aprobarea organigramei şi a statului 
de funcţii ale Bibliotecii Municipale „Leonard Gavriliu” Paşcani 
                    - a fost adoptată cu 18 voturi pentru  

Domnul consilier local Vlad-Andrei Macovei nu a mai revenit în sala de ședințe. 

Hotărârea a fost adoptată cu un amendament. 
 

6. HOTĂRÂREA NR. 159 din 29.09.2021 privind aprobarea modelului de cerere și de 
„Acord/Autorizație a administratorului drumului privind lucrările de racorduri și 
brașsament la rețelele publice de: apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, 
telecomunicații” pentru toate tipurile de branșament la rețelele de utilități existente în 
zonă 
                    - a fost adoptată cu 18 voturi pentru  
 
7. HOTĂRÂREA NR. 160 din 29.09.2021 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 

- a fost adoptată cu 18 voturi pentru 
 
8. HOTĂRÂREA NR. 161 din 29.09.2021 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 
                    - a fost adoptată cu 18 voturi pentru  
 
9. HOTĂRÂREA NR. 162 din 29.09.2021 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 
                    - a fost adoptată cu 18 voturi pentru 
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10. HOTĂRÂREA NR. 163 din 29.09.2021 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 
                    - a fost adoptată cu 18 voturi pentru  
 

11. HOTĂRÂREA NR. 164 din 29.09.2021 privind aprobarea Regulamentului privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 52/2011   

                    - a fost adoptată cu 18 voturi pentru  
 
12. HOTĂRÂREA NR. 165 din 29.09.2021 privind rectificarea Bugetului local de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Pașcani și Programul obiectivelor de investiții pentru anul 2021  

                    - a fost adoptată cu 18 voturi pentru  

 
13. HOTĂRÂREA NR. 166 din 29.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al Spitalului Municipal  de Urgență Pascani și a Listei de investiții pentru anul 
2021 
                    - a fost adoptată cu 18 voturi pentru  

 
14. HOTĂRÂREA NR. 167 din 29.09.2021 privind rectificarea Bugetului Integral Venituri 
Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2021 
                    - a fost adoptată cu 18 voturi pentru  
 

15. HOTĂRÂREA NR. 168 din 29.09.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal  Paşcani pentru anul 2021 

                    - a fost adoptată cu 12 voturi pentru  
- 6 voturi împotrivă( 6 abțineri) 

 
16. HOTĂRÂREA NR. 169 din 29.09.2021 privind rectificarea Bugetului centralizat al 
instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021 
                    - a fost adoptată cu 12 voturi pentru  

- 6 voturi împotrivă( 6 abțineri) 
 
Au adresat interpelări următorii consilieri locali: Costel-Sorin Olariu, Gabriela 

Nedelcu-solicită răspuns în scris, Constantin Nemțanu. 
 
Ședința ordinară se încheie la ora 12,42. 
În conformitate cu dipozițiile art.10 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, minuta se va publica la sediul Consiliului Local al 
Municipiului Pașcani și pe pagina de internet. 
  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI PAȘCANI, 
       Consilier local  
  Constantin Nemțanu                                                            Irina Jitaru 


