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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 20 octombrie 2021, în şedinţa  extraordinară 

a Consiliului  Local  al municipiului Paşcani 

 

 

 Ora  9,05  

 

Consiliul Local a fost convocat de îndată în ședință extraordinară la data 20 octombrie 

2021, ora 9,00, prin Dispoziția Primarului nr. 1239/19.10.2021. Consilierii au fost anunțați 

telefonic și convocați prin poștă electronică. 

Ședința extraordinară începe la ora 9,05 și se desfășoară în sala de ședințe a 

municipiului Pașcani. 

Participă următorii consilieri: 

                       

Nr. Crt. Nume și prenume 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL 

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN 

3. CONSTANTINESCU PETRONICA 

4. DEDIU MIHAI 

5. HALDAN VASILE 

6. MACOVEI VLAD - ANDREI 

7. NEMȚANU CONSTANTIN 

8. OLARIU COSTEL-SORIN 

9. PERȚU LILIANA 

10. PINTILIE CIPRIAN 

11. PLEȘCAN MONICA-VASILICA 

12. PRODAN IONUȚ-MIHAI 

13. RĂȚOI CRISTIAN 

14. SPIRIDON MIHAELA-IULIA – on-line 

15. STAMATIN COSTEL 

16. VÎRLAN MIHAI 
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Participă  la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Pașcani: domnul 

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

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

 

Doamna Irina Jitaru, secretar general, deschide lucrările ședinței extraordinare 

arătând că sunt prezenți 16 consilieri locali, din care 15 prezenți în sală și on-line doamna 

consilier Mihaela-Iulia Spiridon prin intermediul aplicației electronice ZOOM. 

 

Lucrările ședinței sunt conduse de domnul consilier Constantin Nemțanu.  
 
Domnul Conache Eduard-Cătălin, consilier local, întreabă pe doamna secretar general 

dacă a formulat raport de nelegalitate la hotărârea adoptată în ședința extraordinară din 
18.10.2021. 

Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că nu a formulat și hotărârea a fost 
transmisă la Instituția Prefectului. 

Domnul Conache Eduard-Cătălin, consilier local, întreabă pe doamna secretar general 
despre un raport de nelegalitate făcut, dar care nu li s-a înaintat consilierilor locali și nici nu 
a fost prezentat conform legii în Consiliul Local. 

Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că l-a prezentat. 
Domnul Conache Eduard-Cătălin, consilier local, insistă că nu a fost transmis nici pe 

e-mail. 
Doamna Jitaru Irina, secretar general, menționează că a vorbit despre el. 
Domnul Conache Eduard-Cătălin, consilier local, precizează că trebuia prezentat în 

Consiliul Local. 
Doamna Jitaru Irina, secretar general, menționează că l-a prezentat în Consiliul Local, 

iar pe e-mail va fi retransmis consilierilor locali. 
Se vorbește concomitent. 
Doamna Constantinescu Petronica, consilier local, precizează că trebuie să știe și ei 

dacă a fost vreo greșeală, pentru ca altă dată să nu mai fie repetată. 
Se vorbește concomitent. 
Doamna Jitaru Irina, secretar general, menționează că indiferent de opinia sa privind 

legalitatea, hotărârea este legală până când se pronunță instanța altfel. Hotărârea merge 
înainte, nefiind împiedicată de opinia sa. 

Domnul Conache Eduard-Cătălin, consilier local, spune că în conformitate cu 
prevederile art. 140 din Codul administrativ, secretarul general depune în scris raportul de 
nelegalitate și expune oral Consiliului Local. 

Doamna Jitaru Irina, secretar general, menționează că știe foarte bine ce precizează 
Codul administrativ. 

Se vorbește concomitent. 
Domnul Nemțanu Constantin, președintele de ședință, dă citire Dispoziției Primarului 

municipiului Pașcani nr. 1239/19.10.2021 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al 

Municipiului Pașcani în ședința extraordinară în data de 20.10.2021, ora 9,00, cu proiectul 

ordinii de zi anexa nr. 1 la dispoziție. Este un singur proiect pentru astăzi. Se supune la vot 

ordinea de zi, care e adoptată cu 16 voturi pentru. 
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          Pentru: 16 

 Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume Vot 
Pentru/ Împotrivă/ Abținere 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL X   

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN X   

3. CONSTANTINESCU PETRONICA X   

4. DEDIU MIHAI X   

5. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD - ANDREI X   

7. NEMȚANU CONSTANTIN X   

8. OLARIU COSTEL-SORIN X   

9. PERȚU LILIANA X   

10. PINTILIE CIPRIAN X   

11. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

12. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

13. RĂȚOI CRISTIAN X   

14. SPIRIDON MIHAELA-IULIA – on-line X   

15. STAMATIN COSTEL X   

16. VÎRLAN MIHAI X   

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

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind predarea către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului situat în municipiul Pașcani, str. Moldovei, nr. 21, județul Iași, în 
suprafață de 3850 mp, număr cadastral 66050 și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii: ”Proiect Tip – Construire Creșă Mică” 
 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Avizele comisiilor: 

Comisia juridică – aviz favorabil. 

Comisia urbanism -Aviz favorabil. 

Comisia economică – Aviz favorabil.  

 

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

Domnul Pintilie Marius-Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că așa cum 

a stabilit în ședința trecută, ieri dimineață împreună cu domnul consilier Dediu și cu colegii 
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de la patrimoniu și cadastru au încercat să identifice atât bucata de teren, cât și tipul creșei 

care se pliază pe dimensiunile terenului. S-a căzut de acord că varianta cea mai bună este 

terenul din spatele R.A.G.C. L.- ului, care are dimensiunile aproape bune. Trebuie lucrat 

pentru găsirea unei căi de acces astfel încât, dacă se primește avizul de la CNI, să se 

faciliteze accesul ușor la acea bucată de teren. Nu este intabulat terenul dintre această 

suprafață și strada Moldovei. Trebuie terminată intabularea la R.A.G.C. L.  și S.C. Prest Serv 

Apa S.A. și împreună cu consilierii locali se va găsi și calea de acces către această creșă.  

Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că această variantă e optima, terenul 

are carte funciară, nu trebuie dezmembrat și se păstrează și proiectul pentru construcția 

blocului ANL. 

Domnul Nemțanu Constantin, președintele de ședință, precizează că ar fi indicat la 

liderii de grup să participe la discuții și să se pună de acord în special pentru astfel de 

proiecte. Menționează că ar fi bine ca bunurile scoase la licitație să fie recuperate. 

Domnul Pintilie Marius-Nicolae, primarul municipiului Pașcani, întreabă dacă e vorba 

despre bunurile de la R.A.G.C.L. 

Domnul Nemțanu Constantin, președintele de ședință, precizează că terenul 

aparține municipalității și cei ce vin la licitație pot încurca lucrurile. Părrerea lui e că trebuie 

recuperate și astfel se poate întabula și terenul. Dacă nu mai sunte alte intervenții, ar vrea 

să supună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Pentru: 16 

Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Nr. 
Crt. 

Nume si prenume Vot 
Pentru/ Împotrivă/ Abținere 

1. AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL X   

2. CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN X   

3. CONSTANTINESCU PETRONICA X   

4. DEDIU MIHAI X   

5. HALDAN VASILE X   

6. MACOVEI VLAD - ANDREI X   

7. NEMȚANU CONSTANTIN X   

8. OLARIU COSTEL-SORIN X   

9. PERȚU LILIANA X   

10. PINTILIE CIPRIAN X   

11. PLEȘCAN MONICA-VASILICA X   

12. PRODAN IONUȚ-MIHAI X   

13. RĂȚOI CRISTIAN X   

14. SPIRIDON MIHAELA-IULIA – on-line X   

15. STAMATIN COSTEL X   

16. VÎRLAN MIHAI X   
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Domnul Nemțanu Constantin, președinte de ședință, mulțumește tuturor pentru 

prezență  și apoi declară închisă ședința. 

 

Ședința se încheie la 9,13. 

 

 

 

 

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

 


