ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES
VERBAL
Încheiat, astăzi 30 iulie 2021, în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al municipiului Paşcani
Ora 13,11
Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară la data 30.07.2021, ora 10,00, prin
Dispoziția Primarului Municipiului Pașcani nr. 899/23.07.2021. Consilierii au fost anunțați
telefonic și convocați prin poștă electronică.
Ședința ordinară a început la ora 10,10 și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei
Pașcani.
Doamna Jitaru Irina, Secretarul General al Municipiului Pașcani, deschide lucrările
ședinței ordinare din 30 iulie 2021, constatând că este legal constituită, din 19 consilieri în
funcție, fiind prezenți 16 (13 consilieri locali sunt prezenți în sala de ședințe și 3 consilieri
locali – domnul Conache Eduard Cătălin, doamna Constantinescu Petronica și domnul Vîrlan
Mihai – participă online).
Participă la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Pașcani: domnul
Marius-Nicolae Pintilie – primarul municipiului Pașcani, doamna Jitaru Irina – secretarul
Municipiului Pașcani, directori, șefi de serviciu, funcționari publici din cadrul Primăriei
Municipiului Pașcani, presa locală.
Înainte de a da cuvântul președintelui de ședință, doamna Secretar General al
municipiului Pașcani, Jitaru Irina, supune la vot următoarele procese verbale:
- procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Pașcani din
data de 30.06.2021, care se aprobă cu 16 voturi „pentru”.
Pentru: 16
Împotrivă: 0
Abțineri: 0
Nr.
Nume si prenume
Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
Crt.
1.
X
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
2.
X
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
3.
X
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
4.
X
DEDIU MIHAI
5.
X
HALDAN VASILE
6.
X
NEMȚANU CONSTANTIN
7.
X
OLARIU COSTEL-SORIN
8.
X
PANTAZI DUMITRU
9.
X
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
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10.
X
PINTILIE CIPRIAN
11.
X
PRODAN MIHAI-IONUȚ
12.
X
RĂȚOI CRISTIAN
13.
X
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
14.
X
STAMATIN COSTEL
15.
X
VÎRLAN MIHAI – participă online
16.
X
ZAGAN DAN
- procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Pașcani
din data de 19.07.2021, care se aprobă cu 16 voturi „pentru”.
Pentru: 16
Împotrivă: 0
Abțineri: 0
Nr.
Nume si prenume
Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
Crt.
1.
X
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
2.
X
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
3.
X
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
4.
X
DEDIU MIHAI
5.
X
HALDAN VASILE
6.
X
NEMȚANU CONSTANTIN
7.
X
OLARIU COSTEL-SORIN
8.
X
PANTAZI DUMITRU
9.
X
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
10.
X
PINTILIE CIPRIAN
11.
X
PRODAN MIHAI-IONUȚ
12.
X
RĂȚOI CRISTIAN
13.
X
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
14.
X
STAMATIN COSTEL
15.
X
VÎRLAN MIHAI – participă online
16.
X
ZAGAN DAN
Doamna Jitaru Irina, Secretarul General al municipiului Pașcani, dă cuvântul
doamnei președinte de ședință, doamna consilier local Spiridon Mihaela Iulia.
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, dă citire Dispoziției Primarului
nr. 899 din 23.09.2021, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani în
ședința ordinară în data de 30.07.2021, ora 10,00, cu proiectul ordinii de zi anexa nr. 1 la
dispoziție. Precizează că ordinea de zi a fost comunicată către toți consilierii locali. Supune la
vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Pentru: 16
Împotrivă: 0
Abțineri: 0
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Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nume si prenume

Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
X
X

AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
X
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
X
DEDIU MIHAI
X
HALDAN VASILE
X
NEMȚANU CONSTANTIN
X
OLARIU COSTEL-SORIN
X
PANTAZI DUMITRU
X
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
X
PINTILIE CIPRIAN
X
PRODAN MIHAI-IONUȚ
X
RĂȚOI CRISTIAN
X
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
X
STAMATIN COSTEL
X
VÎRLAN MIHAI – participă online
X
ZAGAN DAN
Ordinea de zi a fost aprobată.

Se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție a bugetului
de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. al II-lea al anului 2021
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 Dediu Mihai, consilier local, precizeză că are o întrebare scurtă, că au
un regulament pe baza căruia își desfășoară activitatea în consiliul local, regulament
care prevede posibilitatea desfășurării ședințelor în formă fizică sau în format online,
dar nu există o formă hibridă. Precizează că aceasta dă dovadă de cât respect se dă
față de problemele Pașcaniului, când unii stau pe șezlong în vacanță și participă la
ședință. Precizează că, Comisia juridică de ieri s-a desfășurat fiind 3 voturi online și nu
există o semnătură electronică, nu există un document semnat. Întreabă când se vor
semna. Precizează că regulamenutul nu prevede altă posibilitate, ori online ori în formă
fizică.
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Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
dumnealui nu este în consiliul local, dar din ceea ce știe, articolul din regulament spune
că se consideră prezenți cei care sunt și online, iar comisiile fac parte din ansamblul
consiliului local, deci și la comisii se poate lucra în acestă variantă hibrid. Precizează că
au această situație acum, că domnul Vîrlan este internat la spital și cu toate acestea a
considerat că este cazul să participe la ședință în interesul public. Precizează că nu pot
judeca lumea că e pe șezlong sau în altă parte pentru că este prezentă și este de
datoria fiecărui consilier local, dar și primar, să vină toți la treabă.
Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că de aceea legiuitorul a avut în
calcul ca în consiliul local să fie 19 consilieri, în altele 17 membri, ca atunci când lipsesc
1, 2 sau 3 consilieri, să existe cvorum.
Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, întreabă dacă se poate face ședința
hibrid (consilieri prezenți atât fizic, cât și online) sau se poate face doar online sau doar
prezență fizică. Precizează că nu s-a uitat în regulament.
Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că în mod excepțional ședințele
se pot desfășura în format online.
Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că au modificat
regulamentul vis a vis de această formă online.
Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că din punct de vedere al
prevederilor Codului administrativ, consilierii locali care solicită participarea online la
ședințele consiliului local sunt considerați prezenți, condiția fiind să anunțe înainte de
ședință acest lucru.
Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că în Codul administrativ există
o prevedere, ca excepție, prin care se stipulează acest lucru și că trebuie depuse
documente justificative în acest sens, dar în regulamentul de organizare și funcționare
nu este prevăzut.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
dumnealui a încercat să explice că înainte de a convoca ședințele, dumnealui s-a uitat
în regulament și scrie că se consideră prezenți și cei care sunt conectați prin mijloace
electronice și că așa scrie și în cod, asta însemnând că se dă posibilitatea alesului
local, indiferent de variantă să fie în altă parte, dar să fie totuși conectat prin mijloace
electronice. Precizează că este ceea ce s-a votat anul trecut în consiliul local.
Domnul Nemțanu Constantin, consilier local, precizează că cei care astăzi sunt
online au adresat în scris și au solicitat să li se permită participarea online.
Domnul Haldan Vasile, consilier local, precizează că dumnealor le-a fost
prezentată o singură cerere, numai pentru doamna Mihaela, pentru ieri la ședința
comisiei economice, doamna Constantinescu neavând o solicitare, ori dumnealui nu a
primit-o.
Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că solicitarea a venit înainte
de ședință și că dumneaei a transmis-o colegului dumneaei.
Domnul Haldan Vasile, consilier local, precizează că dumnealui nu a primit și că
trebuia să știe.
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Domnul Apostol Paul Iulian, șef Serviciul Administrație Publică, precizează că
doamna Constantinescu a făcut solicitarea mai înainte decât doamna Spiridon și
emailul este comunicat înainte, dumneaei făcând o cerere pentru toată luna iulie.
Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează, vis a vis de contul de
execuție, că sunt peste 15 milioane de lei bani în buget ca excedent și că anul acesta sau cheltuit foarte puțini bani pe investiții, iar pe de altă parte trebuie multă atenție pentru
faptul că există riscul, pentru că l-a auzit și dumnealui pe primul ministru spunând că
acolo unde nu s-au cheltuit banii, aceștia vor fi preluați de ministere. Precizează că a
avut și dumnealui această situație în perioada când era primar, de a avea excedent
bugetar, și când mergea să solicite împrumuturi sau să solicite anumite finanțări de la
bugetul de stat se lovea de acest aspect vis a vis de excedentul bugetar. Precizează că
i se spunea că nu a cheltuit banii din surse proprii și vine să ceară bani de la bugetul de
stat, zicându-i-se să cheltuie întâi banii și după aceea să vină să justifice de ce îi
trebuiesc banii. Precizează că există riscul de a nu primi bani sau, chiar mai mult, banii
să fie retrași către Trezorerie. Precizează că dumnealui insistă și roagă executivul să se
ocupe de lansarea investițiilor, de continuarea lor, sau dacă nu vor să le continuie să
spună de ce nu le mai continuă. Precizează că din cauza acestui excedent tot timpul
vor fi probleme vis a vis de solicitările pe care le vor avea, inclusiv cu împrumutul.
Întreabă în ce fază se află cu împrumutul.
Doamna Lăbonțu Angelica, director economic, precizează că au avut o rundă
de licitație, dar nu s-a prezentat nimeni și că este a doua licitație pe data de 09 august.
Precizează, referitor la ceea ce a spus domnul Pantazi, că are dreptate, că excedentul
de 15 milioane este pe partea de funcționare, la partea de dezvoltare sunt doar 353 de
mii. Precizează că spune ca un om care lucrează în execuție și care vede zilnic ceea ce
se întâmplă. Precizează că au plătit la zero tot ceea ce înseamnă și proiecte europene
și celelalte contracte.
Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că banii de pe funcționare,
la sfârșitul anului trebuie trecuți pe dezvoltare și îi vor prinde anul viitor cu bani pe care
trebuiau să îi investească, dar nu i-au investit în anul curent. Precizează că dumnealui
știe că nevoile sunt enorme, dar nu dă bine.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
nivelul de încasări, apropo de ce se înasează, în prima parte a anului se încasează mai
bine, iar în a doua parte a anului se încasează mai greu pentru că majoritatea
oamenilor își plătesc de la începutul anului pentru a beneficia de facilitatea reducerii de
10% la taxele locale. Precizează, în al doilea rând, că au încercat să nu cheltuie nimic
din ceea ce nu este nevoie sau nu este necesar. Precizează că a fost destul de
econom. În al treilea rând spune că, sunt niște reguli financiare în ultima parte, pe
cotele defalcate și statul trebuie să se țină de cuvânt și să le dea acele cote defalcate
pe care trebuie să le dea. Precizează că acestea sunt într-o cifră clară de 68%.
Precizează că toate investițiile care au fost început de fosta administrație merg mai
departe și nu există nici un proiect sau nu știe să fie vreun proiect de care să zică că nu
îl vor face, inclusiv lucrările de asfaltare. Precizează că au continuat cu strada Libertății,
cu 24 Ianuarie, deci proiectele merg mai departe pentru că lumea așteaptă aceste
lucruri și așteaptă continuitate, nu așteaptă răzbunări politice. Precizează că dumnealui
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crede că așa ar trebui să fie normal, de continuare. Precizează că așteaptă acel calup
de SF-uri care trebuie să fie livrat de firma care a câștigat studiile de fezabilitate pentru
cele 80 de străzi și când le vor avea, va trebui să mai găsească bani din altă parte
pentru că nu le va ajunge doar banii din bugetul local. Precizează că în anii următori va
fi cheltuială pentru Lacul Peștișorul, cimitir, piață. Precizează că este un proiect pe
ordinea de zi cu o majorare de salarii și că dumnealui a și vorbit la începutul anului,
când a fost întrebat de către domnul consilier Pantazi de ce s-au pus niște bani
suplimentari pe buget referitori la salarii, observații fiind corectă, tocmai din dorința de a
rezolva o problemă de funționare a primăriei, în așa fel încât să aibă ceva bugetat și să
poată mări salariile și să rezolve odată problema cu forța de muncă la Primăria Pașcani
pentru că nu vine lumea să se angajeze sau pleacă în altă parte pe la primării de
comune de pe lângă Pașcani pentru că salariile sunt mai mari acolo.
Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că dumnealui bănuiește că
nu a fost înțeles, că dumnealui nu a spus că banii sunt suficienți, acei 15 milioane de lei
fiind nimic pentru nevoile municipiului Pașcani, dar în condițiile în care se dorește să se
atragă fonduri de la bugetul de stat, va fi o problemă cu acest excedent. Precizează că
aceasta era ideea dumnealui.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
așa este și că speră să nu se întâmple acest lucru.
Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că a rugat ieri, în cadrul
comisie economice să li se prezinte până a începe ședința acel impact bugetar în ceea
ce privește majorarea salariilor.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
poate răspunde acum.
Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că dumnealui a cerut în
scris impactul și că nu dorește nici un răspuns și că dorește să îl vadă. Precizează că i
s-a confirmat că este un impact și a confirmat și domnul viceprimar. Întreabă dacă s-a
mințit. Precizează că este o hârtie și că putea fi listată.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că îi
va livra domnului Olariu ce a cerut.
Se vorbește concomitent.
Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că este consilier local și
are dreptul de a cere documente și că acest document trebuia să fie deja la proiect.
Precizează că nu îl interesează să îl primească după pentru că dumnealui în 5-10
minute va trebui să voteze.
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, întreabă dacă mai sunt
discuții la acest proiect. Nefiind alte discuții, supune la vot proiectul de hotărâre. Cine
este pentru? Împotrivă? Abținere?
Pentru: 16
Împotrivă: 0
Abțineri: 0
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Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nume si prenume
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
DEDIU MIHAI
HALDAN VASILE
NEMȚANU CONSTANTIN
OLARIU COSTEL-SORIN
PANTAZI DUMITRU
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
PINTILIE CIPRIAN
PRODAN MIHAI-IONUȚ
RĂȚOI CRISTIAN
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
STAMATIN COSTEL
VÎRLAN MIHAI – participă online
ZAGAN DAN

Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi:
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărarii Consiliului Local
al municipiului Pașcani nr.90 din 31.05.2021 prin transformarea unei funcții
contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Pașcani
Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani
Avizele comisiilor:
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia juridică – aviz favorabil
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, 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: 16
Împotrivă: 0
Abțineri: 0
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Nr.
Crt.
1.
2.

Nume si prenume

Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
X
X

AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
3.
X
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
4.
X
DEDIU MIHAI
5.
X
HALDAN VASILE
6.
X
NEMȚANU CONSTANTIN
7.
X
OLARIU COSTEL-SORIN
8.
X
PANTAZI DUMITRU
9.
X
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
10.
X
PINTILIE CIPRIAN
11.
X
PRODAN MIHAI-IONUȚ
12.
X
RĂȚOI CRISTIAN
13.
X
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
14.
X
STAMATIN COSTEL
15.
X
VÎRLAN MIHAI – participă online
16.
X
ZAGAN DAN
Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi:

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Pașcani
Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani
Avizele comisiilor:
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia juridică – aviz favorabil
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, întreabă dacă sunt
discuții.
Domnul Zăgan Dan, consilier local, precizează că dumnealui nu va participa la
dezbatere și la vot la acest proiect invocând motive de incompatibilitate, soția
dumnealui fiind angajată a primăriei.
Doamna Jitaru Irina, secretar general, roagă să se consemneze în procesul
verbal al ședinței acest aspect.
Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că are o întrebare și nu dorește
să se interpreteze că nu este de acord cu acestă majorare a salariilor, dar să nu aibă o
problemă pentru că este o ordonanță de urgență a guvernului PNL -USL prin care
salariile în sistemul bugetar, în anul 2021, sunt înghețate.
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Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
este de acord cu domnul Dediu, dar au trimis o adresă la Ministerul Muncii și răspunsul
de la ei nu interzice.
Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că nici acea ordonanță nu
interzice pentru că acele categorii de funcționari la care face referire ordonanța, nu sunt
cele de la administrație publică locală.
Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că și dumnealui este de
acord și că au mărit și dumnealor salariile anul trecut și acum doi ani, acest lucru nefiind
o noutate. Precizează că la excedentul care este salariile pot fi mărite mai mult.
Întreabă pe doamna director economic dacă cifra absolută depășește 10 miliarde anual.
Doamna Lăbonțu Angelica, director economic, precizează că impactul este de
aproximativ 150 de mii de lei pe lună, până la sfârșitul anului fiind de părere că se
încadrează și că probabil va trebui o mică rectificare.
Domnul Panatazi Dumitru, consilier local, precizează că din analiza dumnealui,
rezultă o creștere de 20% și că aceasta ar însemna că la 10 milioane de lei inițial, e o
creștere de două milioane și jumătate. Precizează că impactul bugetar este de aproape
25%.
Doamna Lăbonțu Angelica, director economic, precizează că da, cu
aproximație este 20%. Precizează că domnul Pantazi a calculat impactul bugetar la
nivel de an și că așa ar fi, dar la nivel local este de aproximativ 150 de mii pe lună față
de ceea ce au avut.
Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că vede în proiect diferite
procente, la secretar 5,94, la șefii de serviciu 14-16, la șef birou 37, deci creșterea este
funcție de anumite servicii, birouri, funcție de încadrare și sunt variabile și nu s-a
respectat un coeficient și s-a mers pe o creștere, din punctul dumnealui de vedere, pe
domeniul de activitate și persoane. Precizează că sunt creșteri substanțiale și repetă că
este întru totul de acord pentru că deocamdată sunt bani și nu se pune problema.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că ar
dori să aducă o completare, o lămurire. Precizează că scara gândită de dumnealui, în
calitate de inițiator pentru acest proiect, a lucrat-o de la gradația 0. Precizează că se
poate vedea că există o scară de la o funcție la alta care, în primă fază, este o creștere
de la 50 la 50 de lei, apoi de la 100 la 100 de lei, iar pentru cei care sunt consilieri
superiori, pe poziția 12, unde răspunderea este mai mare și sunt majoritatea oamenilor
care întocmesc documente, semnează documente la Primăria Pașcani, acolo au poate
o creștere un pic mai mare. Precizează că a încercat să creeze un echilibru în așa fel
încât, pentru orice funcționar de la Primăria Pașcani sau salariat contractual, în
mementul în care și-ar dori să treacă la etapa următoare, să aibă o minimă motivație, să
meargă mai sus unde este o răspundere mai mare și trebuie să fie plătit și un pic
proporțional. Precizează că în felul acesta a gândit-o dumnealui și a creat această
scară care crește de la cea mai joasă funcție până la cea mai înaltă. Precizează că nu
are pretenția că este o propunere perfectă, ea poate fi corectată și în anii următori,
poate fi îmbunătățită, dar încheie spunând că pe cetățeni îi interesează să aibă o
primărie funcțională și pentru a avea o primărie funcțională trebuie să aibă oameni care
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să își dorească să vină să lucreze la Primăria Pașcani și nu să vină la primărie și să se
formeze pentru ca, mai apoi să plece în altă parte.
Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că dorește să o întrebe
pe doamna director economic, după mărirea de salarii, cam care ar fi ponderea
cheltuielilor din bugetul local în ceea ce privește cheltuiala salarială și întreținerea, deci
tot ce înseamnă funcționare. Precizează că din ce își amintește, înainte era o pondere
de 70-75% din buget.
Doamna Lăbonțu Angelica, director economic, precizează că dacă se referă la
bugetul venituri proprii, ponderea ar fi aceea. Precizează că și în anii trecuți și acum
încearcă să facă aceste modificări având ca pas principal veniturile realizate din ceea
ce înseamnă impozite și taxe locale plus cotele. Precizează că nu se bazează pe ceea
ce va veni, dacă va veni din alte surse. Precizează că acest impact, per total, este de
80% raportat la ceea ce înseamnă venituri și taxe încasate doar din contribuțiile
comunității.
Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că, dacă a înțeles
dumnealui bine, domnul Olariu se referă raportat la veniturile curente ale anului în curs,
cu aceste creșteri salariale în ce procent se acoperă funcționarea și dacă mai rămâne
ceva pentru dezvoltare. Precizează că probabil aceasta era întrebarea domnului Olariu.
Întreabă dacă se duce spre 90%. Precizează că în anul 2018 nu a avut bani suficienți
pentru funcționare.
Domna Lăbonțu Angelica, director economic, precizează că așa este și că
impactul este de aproximativ 90%.
Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că de aceea a și cerut
impactul bugetar pentru că discuția aceasta nici nu ar mai fi avut loc.
Doamna Lăbonțu Angelica, director economic, precizează că diferența față de
ceea ce există pe buget inițial este de aproximativ 150 de mii de lei pe fiecare lună, vis
a vis de ce se cheltuia pe fiecare lună și față de ceea ce se adaugă. Precizează că la
acest moment impactul este de 150 de mii de lei. Precizează că dacă se mai iau în
calcul acele majorări date de promovări, de schimbarea gradației consilierilor sau a
personalului în general sau dacă se iau în calcul angajări, sigur că sumele vor mai
varia, dar sunt variații mici.
Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că nu știe dacă pentru anul
viitor se va acoperi funcționarea și vor trebui să reducă din bunuri și servicii pentru a se
asigura funcționarea și nivelul de salarii.
Doamna Lăbonțu Angelica, director economic, precizează că există și varianta
de a găsi alte surse de venit.
Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că dumnealui își aduce
aminte că acum 3 ani erau niște principii liberale care spuneau că nu pot fi acceptate
salarii de 7000, că nu se poate duce bugetul într-un dezechilibru în sensul că dacă s-ar
fi mărit salariile vor fi probleme la un moment dat, ceea ce s-ar putea să se întâmple și
anul viitor, nemaivorbind de impactul bugetar care este la secret. Precizează că tot în
principiile liberale de acum 3 ani era ceva de genul că salariile bugetarilor ar trebui
corelate cu ale celor din privat. Precizează că se pare că astăzi dumnealui este singurul
liberal din consiliul local.
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Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că salută și dumnealui
inițiativa domnului primar și îi spune că și-a cam schimbat principiile pe care le avea ca
și consilier local față de cele pe care le are din funcția de primar. Precizează că își
amintește că domnul Pintilie nu a votat creșterile salariale atunci când au fost propuse
de către cei de la PSD, la fel cum nu au votat și altele legate de bugetul primăriei.
Întreabă cum de și-a schimbat această opinie.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
nu s-a schimbat absolut nimic și își menține același punct de vedere, dar deocamdată
aceasta este situația generală pe țară, salariile pe buget sunt mai mari decât ceea ce
este în privat, iar pe de altă parte, condițiile și premisele care erau în 2018, probabil că
nu mai sunt valabile și acum. Precizează că logica a fost ca, indiferent de problemele la
nivel național, trebuie să aibă o primărie funcțională și atunci a venit cu această inițiativă
pentru că pe oameni nu îi interesează ce gândește Pintilie referitor la politica națională
de salarizare, ci îi interesează ca în momentul în care vin la primărie să primească ceea
ce se așteaptă de la o primărie. Precizează că, analizând salariile la nivelul județului
Iași, atât la nivel de orașe, cât și la nivel de comune, s-a constatat acest dezechilibru și
de aceea a venit în fața consiliului local pentru a încerca să elimine acest dezechilibru,
să facă în așa fel încât la Primăria Pașcani să fie o salarizare decentă și normală.
Precizează că dumnealui crede că trebuie să se refere în primul rând la piața muncii
pentru funcționarii publici și aceasta este piața muncii astăzi pentru funcționarii publici.
Precizează că respectă un alt principiu, că trebuie să se adapteze și ei cu ceea ce este
pe piața muncii astăzi. Precizează că ce a fost acum 3 ani de zile poate spune că poate
a fost corect sau poate că nu, dar în interiorul dumnealui nu s-a schimbat nimic, în
schimb sunt veniți aici toți pentru a găsi soluții.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că este perfect de acord
cu domnul primar, doar că îl întreabă ce făcea în situația în care nu exista acest
excedent bugetar, dacă mai venea cu grila de salarizare modificată. Precizează încă un
aspect, că în proiect nu se dă grila de salarizare veche pentru a face o comparație și că
nu este trecut salariul administratorului public.
Doamna Jitaru Irina, secretar general, precizează că salariul administratorului
public se stabilește prin dispoziție de primar. Precizează că dacă va trece acest proiect
de hotărâre, salariul administratorului public trebuie să fie undeva între salariul
viceprimarului și al secretarului.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, întreabă dacă se va modifica
salariul adminsitratorului public.
Domnul Pinilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că nu
se va modifica salariul administratorului public. Precizează că primarul nu are salariul
modificat, viceprimarul nu are salariul modificat și nici administratorul public nu va avea
salariul modificat. Precizează că nu intenționează așa ceva și nici nu s-a discutat
subiectul acesta. Precizează că grila veche de salarizare este votată de dumnealor și
nu știe de ce o cere acum.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că a cerut-o pentru că
sunt și alți consilieri locali care sunt noi.
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Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
domnul Prodan i-a cerut grila pe care deja a votat-o cândva și îl întreabă dacă nu o știe
sau dacă nu o putea avea. Îl întreabă cine îl împiedică să își facă orice fel de analiză.
Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că dumnealui a întrebat care
este diferența între grila veche și grila nouă.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că a
înțeles și că data viitoare vor pune și grila veche pentru a se face comparație.
Precizează că pe site-ul primăriei se pot vedea hotărârile consiliului local.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că știe despre aceste
lucruri că se pot vedea pe site, dar era frumos să fie atașate la proiect pentru a nu mai
căuta în spate doi ani.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, spune domnului
Prodan că are la dispoziție toate informațiile.
Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că domnul primar
spunea de corelări de salarii, dar dumnealui știe că în momentul în care se vorbește de
salarii și de corelări se vorbește despre mediul privat și angajații de la stat și nu a
înțeles cu cine s-a făcut corelarea. Precizează că dacă era să se facă o corelare cu cei
din mediul privat ar fi trebuit să vadă astăzi o diminuare a salariilor. Roagă să i se
explice cine cu cine, pentru că dacă se face o corelare cu primăria „nu știu care”, Sirețel
sau altă primărie cu care domnul primar are o problemă, aceasta nu poate fi numită
corelare și că poate trebuie găsit alt termen.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
dumnealui a spus și repetă pentru că poate nu s-a înțeles, că a făcut o analiză pe piața
muncii a funcționarilor publici și a celor care lucrează la stat sau la primăriile din județul
Iași și acolo a încercat să facă niște corelări, pe această piață a muncii. Precizează că a
explicat că nu s-a raportat la mediul privat, ci s-a raportat doar la ceea ce înseamnă
salarizare a primăriilor din județul Iași.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că este perfect de acord
că omul care muncește trebuie plătit, dar dorește ca domnul primar să îi răspundă dacă,
în urma acestei măriri și în urma discuțiilor, va rezolva problema funcționării primăriei și
a orașului.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
speră ca o parte din aceste probleme să se rezolve. Precizează că este un demers de a
încerca să rezolve aceste probleme, dar aceasta nu înseamnă că va fi 100% o reușită
pentru că nu încearcă decât să corecteze acest dezechilibru. Precizează că aceasta nu
înseamnă că rezultatul va fi 100% clar, dar este un pas în față.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că s-ar putea să apară
și niște probleme între angajați pentru că, spune domnul primar, undeva mai jos în
proiect că nu a fost un procent unitar.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, întreabă dacă
înainte a fost un procent unitar.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, precizează că dumnealui a întrebat despre acum
și domnul primar îl întreabă despre cum a fost înainte.
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Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
va răspunde cu o întrebare.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că așa răspunde de
obicei domnul primar.
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, roagă să se treacă la
procesul de vot, specificând că au fost epuizate discuțiile la acest proiect de hotărâre.
Nefiind alte discuții, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere?
Pentru: 14
Împotrivă: 1 (1 abținere)
Domnul Zăgan Dan, consilier local, nu a participat la vot.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nume si prenume
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
DEDIU MIHAI
HALDAN VASILE
NEMȚANU CONSTANTIN
OLARIU COSTEL-SORIN
PANTAZI DUMITRU
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
PINTILIE CIPRIAN
PRODAN MIHAI-IONUȚ
RĂȚOI CRISTIAN
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
STAMATIN COSTEL
VÎRLAN MIHAI – participă online
ZAGAN DAN

Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

-

-

Proiectul a trecut. Se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat
între Municipiul Pașcani și SC GLOBAL SISTEM SRL
Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani
Avizele comisiilor:
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia juridică – aviz favorabil
Comisia învățământ – aviz nefavorabil
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Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, întreabă dacă sunt
discuții. Nefiind alte discuții, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abținere?
Pentru: 16
Împotrivă: 0
Abțineri: 0
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nume si prenume
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
DEDIU MIHAI
HALDAN VASILE
NEMȚANU CONSTANTIN
OLARIU COSTEL-SORIN
PANTAZI DUMITRU
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
PINTILIE CIPRIAN
PRODAN MIHAI-IONUȚ
RĂȚOI CRISTIAN
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
STAMATIN COSTEL
VÎRLAN MIHAI – participă online
ZAGAN DAN

Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi:
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat
între Municipiul Pașcani și SC PROTECT KRONOS IMPEX SRL
Inițiatorul proiectului de hotărâre –Primarul Municipiului Pașcani
Avizele comisiilor:
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia juridică – aviz favorabil
Comisia învățământ – aviz nefavorabil
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, întreabă dacă sunt
discuții. Nefiind alte discuții, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abținere?
14

Pentru: 16
Împotrivă: 0
Abțineri: 0
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nume si prenume
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
DEDIU MIHAI
HALDAN VASILE
NEMȚANU CONSTANTIN
OLARIU COSTEL-SORIN
PANTAZI DUMITRU
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
PINTILIE CIPRIAN
PRODAN MIHAI-IONUȚ
RĂȚOI CRISTIAN
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
STAMATIN COSTEL
VÎRLAN MIHAI – participă online
ZAGAN DAN

Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi:
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat
între Municipiul Pașcani și Asociația Oameni Buni
Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani
Avizele comisiilor:
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia juridică – aviz favorabil
Comisia învățământ – aviz nefavorabil
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, întreabă dacă sunt
discuții. Nefiind alte discuții, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abținere?
Pentru: 16
Împotrivă: 0
Abțineri: 0
15

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nume si prenume
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
DEDIU MIHAI
HALDAN VASILE
NEMȚANU CONSTANTIN
OLARIU COSTEL-SORIN
PANTAZI DUMITRU
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
PINTILIE CIPRIAN
PRODAN MIHAI-IONUȚ
RĂȚOI CRISTIAN
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
STAMATIN COSTEL
VÎRLAN MIHAI – participă online
ZAGAN DAN

Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi:
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat
între Municipiul Pașcani și SC UTILDECO GRUP SRL
Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani
Avizele comisiilor:
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia juridică – aviz favorabil
Comisia învățământ – aviz nefavorabil
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, întreabă dacă sunt
discuții. Nefiind alte discuții, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abținere?
Pentru: 16
Împotrivă: 0
Abțineri: 0
Nr.
Crt.
1.
2.

Nume si prenume
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –

Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
X
X
16

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

participă online
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
DEDIU MIHAI
HALDAN VASILE
NEMȚANU CONSTANTIN
OLARIU COSTEL-SORIN
PANTAZI DUMITRU
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
PINTILIE CIPRIAN
PRODAN MIHAI-IONUȚ
RĂȚOI CRISTIAN
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
STAMATIN COSTEL
VÎRLAN MIHAI – participă online
ZAGAN DAN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi:
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii
“Acumulare nepermanentă pârâu Gâşteşti în zona localitătăţii Paşcani, judeţul
Iaşi”, faza S.F., având ca beneficiar Administraţia Bazinală de Apă Siret
Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani
Avizele comisiilor:
Comisia economic – aviz favorabil
Comisia juridică – aviz favorabil
Comisia urbanism – aviz favorabil
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, întreabă dacă sunt
discuții. Nefiind alte discuții, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abținere?
Pentru: 16
Împotrivă: 0
Abțineri: 0
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Nume si prenume
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online

Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
X
X
X
17

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DEDIU MIHAI
HALDAN VASILE
NEMȚANU CONSTANTIN
OLARIU COSTEL-SORIN
PANTAZI DUMITRU
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
PINTILIE CIPRIAN
PRODAN MIHAI-IONUȚ
RĂȚOI CRISTIAN
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
STAMATIN COSTEL
VÎRLAN MIHAI – participă online
ZAGAN DAN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 9 de pe ordinea de zi:
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic și
actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
“Creșterea eficienței energetice – Grădinița nr. 2, Creșa nr. 1, strada Sportului, nr.
1, municipiul Pașcani, județul Iași”
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
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, întreabă dacă sunt
discuții. Nefiind alte discuții, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abținere?
Pentru: 16
Împotrivă: 0
Abțineri: 0
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

Nume si prenume
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
DEDIU MIHAI

Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
X
X
X
X
18

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

HALDAN VASILE
NEMȚANU CONSTANTIN
OLARIU COSTEL-SORIN
PANTAZI DUMITRU
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
PINTILIE CIPRIAN
PRODAN MIHAI-IONUȚ
RĂȚOI CRISTIAN
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
STAMATIN COSTEL
VÎRLAN MIHAI – participă online
ZAGAN DAN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 10 de pe ordinea de zi:
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public
în domeniul privat al municipiului Pașcani a unor bunuri-mijloace fixe, în vederea
casării și valorificării și aprobării scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din
domeniul privat al Municipiului Pașcani, în vederea casării și valorificării
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
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, întreabă dacă sunt
discuții. Nefiind alte discuții, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abținere?
Pentru: 16
Împotrivă: 0
Abțineri: 0
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Nume si prenume
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
DEDIU MIHAI
HALDAN VASILE

Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
X
X
X
X
X
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NEMȚANU CONSTANTIN
OLARIU COSTEL-SORIN
PANTAZI DUMITRU
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
PINTILIE CIPRIAN
PRODAN MIHAI-IONUȚ
RĂȚOI CRISTIAN
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
STAMATIN COSTEL
VÎRLAN MIHAI – participă online
ZAGAN DAN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 11 de pe ordinea de zi:
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință
pentru perioada august-octombrie 2021
Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani
Avizele comisiilor:
Comisia juridică – aviz favorabil
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, face precizarea că din
partea grupului PNL – PRO România propune pe domnul consilier local Nemțanu
Constantin pentru a fi președinte de ședință.
Domnul Dediu Mihai, consilier local, precizează că din partea PSD este propus
domnul Prodan Ionuț Mihai.
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, supune la vot
propunerea ca domnul Nemțanu Constantin să fie președinte de ședință. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?
Pentru: 10
Împotrivă: 6
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nume si prenume
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
DEDIU MIHAI
HALDAN VASILE
NEMȚANU CONSTANTIN
OLARIU COSTEL-SORIN

Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
X
X
X
X
X
X
X
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PANTAZI DUMITRU
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
PINTILIE CIPRIAN
PRODAN MIHAI-IONUȚ
RĂȚOI CRISTIAN
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
STAMATIN COSTEL
VÎRLAN MIHAI – participă online
ZAGAN DAN

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Doamna Jitaru Irina, secretar general, anunță după numărătoarea voturilor că
domnul Nemțanu Constantin va fi președinte de ședință pentru următoarele 3 luni și
roagă pe doamna președinte de șeidnță să supună la vot proiectul cu propunerea
votată.
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre cu propunerea aprobată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Pentru: 14
Împotrivă: 2 (2 voturi abținere)
Nr.
Nume si prenume
Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
Crt.
1.
X
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
2.
X
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
3.
X
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
4.
X
DEDIU MIHAI
5.
X
HALDAN VASILE
6.
X
NEMȚANU CONSTANTIN
7.
X
OLARIU COSTEL-SORIN
8.
X
PANTAZI DUMITRU
9.
X
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
10.
X
PINTILIE CIPRIAN
11.
X
PRODAN MIHAI-IONUȚ
12.
X
RĂȚOI CRISTIAN
13.
X
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
14.
X
STAMATIN COSTEL
X
15.
VÎRLAN MIHAI – participă online
16.
X
ZAGAN DAN
Se trece la punctul numărul 12 de pe ordinea de zi:
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PROIECTE SUPLIMENTARE
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani și a Listei de investiții pentru
anul 2021
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
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, întreabă dacă sunt
discuții.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că a văzut că s-a dat
anunț pentru concurs manager la spital și întreabă dacă s-a înscris cineva.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
nu știe și nu îl privește pe dumnealui.
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, întreabă dacă sunt alte
discuții la acest proiect de hotărâre. Nefiind alte discuții, supune proiectul. Cine este
pentru? Împotrivă? Abținere?
Pentru: 16
Împotrivă: 0
Abțineri: 0
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nume si prenume
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
DEDIU MIHAI
HALDAN VASILE
NEMȚANU CONSTANTIN
OLARIU COSTEL-SORIN
PANTAZI DUMITRU
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
PINTILIE CIPRIAN
PRODAN MIHAI-IONUȚ
RĂȚOI CRISTIAN
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
STAMATIN COSTEL

Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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15.
16.

VÎRLAN MIHAI – participă online
ZAGAN DAN

X
X

Proiectul nu a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 13 de pe ordinea de zi:
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri
Proprii (sursaF) al instituțiilor pe anul 2021
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
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Pentru: 16
Împotrivă: 0
Abțineri: 0
Nr.
Crt.
1.
2.

Nume si prenume

Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
X
X

AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
3.
X
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
4.
X
DEDIU MIHAI
5.
X
HALDAN VASILE
6.
X
NEMȚANU CONSTANTIN
7.
X
OLARIU COSTEL-SORIN
8.
X
PANTAZI DUMITRU
9.
X
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
10.
X
PINTILIE CIPRIAN
11.
X
PRODAN MIHAI-IONUȚ
12.
X
RĂȚOI CRISTIAN
13.
X
SPIRIDON MIHAELA-IULIA
14.
X
STAMATIN COSTEL
15.
X
VÎRLAN MIHAI – participă online
16.
X
ZAGAN DAN
Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul numărul 14 de pe ordinea de zi:
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14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat
între Municipiul Pașcani și Asociația Pensionarilor “FĂCLIA” Pașcani
Inițiatorul proiectului de hotărâre – Consilierii locali PSD
Avizele comisiilor:
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia juridică – aviz favorabil
Comisia învățământ – aviz favorabil
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, întreabă dacă sunt
discuții pe marginea proiectului.
Domnul Rățoi Cristian, viceprimarul municipiului Pașcani, precizează că a
vorbit înainte de a intra în ședință cu domnul Avrămiuc și dumnealui a zis că prinsese
suma de 5000 de lei pentru că avea pozele color, însă nu erau toate reușite și atunci sa renunțat la pozele color și s-au făcut doar poze alb negru și de aceea a zis că va
costa mai puțin, respectiv 3400 – 3500 de lei.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
nu va schimba proiectul, că va rămâne așa.
Doamna Spiridona Mihaela Iulia, președinte de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Pentru: 16
Împotrivă: 0
Abțineri: 0
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nume si prenume
AGAFIȚEI BOGDAN-GABRIEL
CONACHE EDUARD-CĂTĂLIN –
participă online
CONSTANTINESCU PETRONICA –
participă online
DEDIU MIHAI
HALDAN VASILE
NEMȚANU CONSTANTIN
OLARIU COSTEL-SORIN
PANTAZI DUMITRU
PLEȘCAN MONICA-VASILICA
PINTILIE CIPRIAN
PRODAN MIHAI-IONUȚ
RĂȚOI CRISTIAN
SPIRIDON MIHAELA-IULIA

Vot
Pentru/ Împotrivă/ Abținere
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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14.
15.
16.

STAMATIN COSTEL
VÎRLAN MIHAI – participă online
ZAGAN DAN

X
X
X

Proiectul a fost aprobat. Se trece la punctul Diverse:
Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, roagă să se facă
înscrierile la acest punct.
S-au înscris: domnul Dediu Mihai, domnul Olariu Costel Sorin, domnul
Prodan Ionuț Mihai, domnul Haldan Vasile, domnul Pintilie Marius Nicolae,
domnul Pantazi Dumitru, domnul Pintilie Ciprian.
Domnul Dediu Mihai, consilier local, roagă pe domnul viceprimar să trimită pe
cineva la sala de sport de la Liceul Mihai Sadoveanu pentru că iarba este de o jumătate
de metru.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
va trimite o echipă mâine dimineață.
Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că, din câte știe dumnealui,
rampa CFR din partea de sud a pasarelei care trece peste calea ferată până dincolo de
gater este a municipalității și pe acolo trec cetățeni cu trenul și văd bălării pe zona
respectivă. Precizează că dumnealui o toca de cel puțin două ori pe an. Precizează că
acum nu s-a intervenit niciodată și că cei care vin dinspre Suceava sau București își
aruncă privirea spre oraș și văd rampa care e domeniul public.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
au tăiat acolo în toamnă.
Domnul Rățoi Cristian, viceprimarul municipiului Pașcani, precizează că
dumnealui știe că 20 de metri de o parte și alta a căii ferate reprezintă zona de
siguranță.
Domnul Pantazi Dumitru, consilier local, precizează că rampa CFR este
patrimoniul municipiului Pașcani și întreabă dacă s-a pierdut prin vreun proces.
Domnul Rățoi Cristian, viceprimarul municipiului Pașcani, precizează că nu s-a
pierdut în nici un proces, dar l-a întrebat pe șeful de gară și dumnealui a spus că foarte
clar că 20 de metri de la calea ferată este zona de protecție CFR.
Domnul Pantazi Dumitru, consilier locale, precizează că de la calea ferată și
până la strada Gării sunt 50 de metri și rampa CFR este în patrimoniul primăriei.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
acolo a intervenit anul trecut și a tăiat ce nu a tăiat domnul Pantazi ani de zile și vor
interveni și anul acesta, dar mai au de făcut treabă ce nu s-a făcut în ceilalți ani.
Domnul Olariu Costel Sorin, consilier local, precizează că este o sesizare a
unui cetățean din urmă cu 3 luni pe strada Dragoș Vodă vis a vis de canalele de la
sistemul de canalizare care sunt lăsate, referindu-se la panta de la Dragoș Vodă.
Precizează că pe lângă acele canale asfaltul s-a fisurat și că a făcut o investigație și a
înțeles că nu s-a făcut nici un demers în acest sens. Precizează că i-a spus acum două
ședințe domnului viceprimar de groapa de lângă chioșcul de la BetyIce unde sunt
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persoane care cumpără și efectiv riscă să calce în acea groapă. Precizează că groapa
nu este de acum, că are vreo 2 ani. Aduce în discuție problema pescărușilor din zona
vale și deal și că nu s-a făcut nici un demers. Precizează că trebuie făcut ceva pentru a
fi îndepărtați, găsită o metodă pentru ca aceștia să plece în habitatul lor natural. Aduce
în discuție câinii comunitari care s-au înmulțit. Precizează că a depus o adresă
referitoare la coșuri și bănci pe strada Fântânele, Dragoș Vodă, Ștefan cel Mare de la
Spital spre Parc și strada Gării și nu a primit nici un răspuns, nici că da nici că ba sau că
se vor pune peste un an sau doi. Roagă să se verifice un pic marcajele rutiere pentru că
dumnealui a spus-o în fiecare an și este aceiași problemă, este o vopsea penibilă din
punctul dumnealui de vedere, care nu este conform caietului de sarcini care specifică
că trebuie să fie cu o grosime de 0,6 mm. Precizează că dumnealui poate garanta că nu
va ține mai mult și deja prin ianuarie – februarie nu vor mai fi marcaje rutiere.
Precizează că sunt intersecții, cum ar fi strada Crinilor cu strada Sportului și la ștrand,
unde aceste marcaje au schimbat cumva configurația intersecției, că se lasă impresia
că sunt pe drum cu prioritate dar este semnul stop. Roagă să se verifice.
Domnul Dediu Mihai, consilier local, roagă să se monteze un indicator la
intersecția din zona Vatra care este total nedirijată.
Domnul Pintilie Ciprian, consilier local, precizează că dumnealui dorește să
întrebe dacă anul acesta este ceva programat cu strada Casa de Apă și dacă sunt ceva
noutăți referitoare la gazul metan de la Gâștești, în ceea ce privește branșarea.
Domnul Pintilie Marius Nicoale, primarul municipiului Pașcani, precizează
referitor la strada Casa de Apă că este prinsă pe pachetul de 80 de străzi și trebuie să
vină studiul de fezabilitate. Precizează că, la fel cum a primit rugămintea din partea
domnului consilier Haldan pentru strada Vlad Țepeș, reprezintă o prioritate, dacă nu
reușesc anul acesta, să încerce la anul, din primăvară să facă asfalt acolo. Precizează
că se poate face asfalt în logica lucrurilor pentru că este și apă și canalizare pe strazile
acestea. Precizează că nu are sens să se pună asfalt pe o stradă pe care în 2023 vine
Apavital și pune apă și canalizare. Referitor la gazul de la Gâștești, precizează că ieri a
avut o întâlnire la ora 13 cu vicepreședintele ANRE și directorul adjunct al DelgazGrid la
sediul ANRE la București și a avut o înțelegere care a fost până la urmă consemnată
într-o minută, că ceea ce s-a lucrat până acum gaz metan la Gâștești să fie acceptat de
către DelgazGrid pentru a intra în sistem. Precizează că rămâne să discute după aceea
despre ceea ce nu s-a făcut și poate spune că legislația, la ora actuală spune în felul
următor: toate extinderile și racordurile sunt făcute obligatoriu de către operator, adică
de către DelgazGrid. Precizează că Primăria Pașcani nu mai poate continua proiectul
pentru că s-ar încălca legea. Precizează că rămâne de discutat acest subiect pentru că
este o hotărâre a Consiliului Local votată în anul 2020 și trebuie modificată pentru că
acel proiect nu poate fi dus la capăt așa cum a fost el votat și vor putea să intre în
amănunte. Precizează că vestea bună pentru cetățeni este că ceea ce s-a pus astăzi va
fi acceptat de către DelgazGrid și vestea rea este că dacă s-au plătit bani pentru
racorduri de către oameni pentru acele țevi care s-au făcut, acolo nu știe cum se va
rezolva pentru că legea spune că racordurile trebuie făcute de către operator, iar acest
Ordin este valabil începând cu data de 14.10.2020. Precizează că a mai discutat cu
oameni din zona Gâștești și știe că au dat bani să li se facă racordurile și nu știe dacă
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au documente sau nu, dacă au primit chitanță sau nu. Precizează că este un subiect
sensibil și speră să nu aibă nimeni de suferit și să se găsească o înțelegere amiabilă
între cetățeni și cei care au făcut racordul sau au primit bani ca să facă racorduri.
Precizează că dumnealui se bucură că a găsit înțelegere la cei de la DelgazGrid să
preia această extindere de rețea, DelgazGridul a fost de acord cu o condiție și anume
de a se verifica calitatea lucrărilor făcute pentru că ei spun că țeava este în pământ și
nu știu ce este făcut acolo că nu a fost nimeni de la DelgazGrid când s-a băgat țeava în
pământ. Precizează că poate vor avea niște costuri suplimentare legate de expertizarea
lucrărilor.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că pe Aleea 22
Decembrie niște cetățeni i-au transmis că este un copac care a intrat foarte mult în
carosabil și roagă să fie cineva trimis pentru a rezolva problema.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
știe subiectul și că așa este și că îi pare rău că trebuie să mai amâne o lună, dar cei
care făceau toaletările la Primăria Pașcani sunt aceiași echipă care acum este la
ștrand. Precizează că atunci când vor avea vreme nefavorabilă și nu este necesară
prezența lor la ștrand îi va lua la toaletări. Precizează că din momentul în care ștrandul
nu va mai fi funcțional, acea echipă se va reapuca de toaletat tot ce este și dacă va fi
cazul de tăiat complet copacii, acolo trebuie făcute demersurile legale în așa fel încât
copacii să dispară pentru că deranjează foarte mult.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, întreabă dacă nu se poate interveni
momentan doar parțial pentru că nu se poate trece și că se zgârâie mașinile.
Domnul Pintilie Marius Nicoale, primarul municipiului Pașcani, precizează că
va trimite pe domnul viceprimar cu echipa acolo. Precizează că dumnealor au mai făcut
toaletări de pe picior cu un instrument care ajunge la 3 metri și că aceasta se poate face
dacă rezolvă problema.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, roagă să fie luat în calcul și faptul
că în acea zonă s-a lăsat asfaltul și s-a creat o denivelare.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
acolo este un canal tehnic al celor de la RAGCL care este vechi și acolo tot timpul au
fost probleme și s-a pus asfalt și tot s-a lăsat.
Domnul Rățoi Cristian, viceprimarul municipiului Pașcani, precizează că acolo
se află o pungă de apă.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, întreabă pe domnul primar cum
poate face demersuri pentru ca pe timp de vară să aibă acces cu copiii în curțile
școlilor.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
se bucură că domnul Prodan a adus în discuție acest subiect pentru că acum 3-4 ani a
avut un proiect în sensul acesta și atunci domnul Prodan a votat împotrivă din ce își
amintește. Precizează că dacă, cumva, și-au schimbat principiile în ultima vreme se
bucură și vor face tot posibilul să facă acest lucru pentru că dumnealui consideră că nu
deranjează pe nimeni în afara orelor de școala, în weekend sau în vacanțe, dar trebuie
să se asigure că vor face un pic de investiții din partea consiliului local pentru a delimita
un pic zona, în așa fel încât, dacă intră cineva pe terenul de sport și lângă este școala
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să poată face un gard să nu se plimbe cineva prin toate corpurile școlii și să facă alte
lucruri. Precizează că directorii de școală, este convins că vor spune că nu pot avea
responsabilitatea pentru toată zona de acolo. Precizează că au dreptate directorii și vor
face o delimitare și apoi, pe baza unui regulament, acel spațiu devine spațiu public pe
orarul stabilit, răspunderea este la fel ca în spațiul public și nu mai este pe cei care
conduc școala. Precizează că este de acord cu domnul Prodan și în perioada
următoare probabil că vor lucra împreună pe acest subiect. Precizează că îi pare rău că
va trece vara, dar speră că vor face pentru la toamnă sau pentru la anul, în așa fel încât
să găsească prin votarea bugetului local o posibilitate pentru a da ocazia copiilor să
joace fotbal cum a jucat și dumnealui în tinerețe în curtea școlii.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, întrebă pe domnul primar despre
vegetația de la Lacul Peștișorul.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că în
lac nu pot face nimic.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, întrebă dacă nici în ștrand.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
anul acesta a tăiat de acolo din ștrand și au cărat zeci de remorci din ce au tăiat din
gard și spațiu verde și că vor intra în continuare. Precizează că și în parc s-a tăiat iarba
și s-a toaletat dar mai este de muncă. Precizează că mai au și alte zone ale municipiului
care trebuie și ele tratate cu același respect și se vor întoarce în parc să continue
munca. Precizează că, capacitatea Primăriei, astăzi, specificând că îl înțelege perfect
pe domnul viceprimar, pentru că și domnia sa își dorește mai mult, dar sunt cu 10
oameni la Serviciul de Sere care se ocupă de foarte multe lucruri. Precizează că în
stradă, efectiv, sunt doar 6-7.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează către domnul primar, vis
a vis de Gospodăria Comunală, vechea administrație tot cu acei oameni a lucrat și tot
timpul domnul primar a judecat în consiliul local că sunt incompetenți și că trebuie puși
la treabă și că nu știau să îi urmărească.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
se lucrează mult mai bine acum decât înainte.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că dumnealui nu vede
acest lucru.
Se vorbește concomitent.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că pe insuliță nu se
poate sta efectiv acolo pentru că s-a închis și vegetația a depășit bordura.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
acolo pe insuliță sunt niște copaci care au fost scăpați de sub control nu de 9 luni de
zile ci de mult pentru că ei trebuiau tăiați și toaletați la vremea respectivă. Precizează că
zona întreagă de pe insuliță, astăzi dacă este lăsată deschisă, este un pericol pentru că
sunt câteva crengi care stau să cadă și nu își permite nimeni să viața cuiva în pericol.
Precizează că în momentul în care vor avea din nou echipa la toaletări vor ajunge și
acolo, dar mai mult decât atât, această echipă de la toaletări nu poate lucra la înălțimi
mai mari de aproximativ etajul 4, iar din păcate în orașul Pașcani, de foarte mulți ani de
zile sunt mulți copaci care au fost scăpați de sub control și acolo trebuie apelat la niște
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firme specializate. Precizează că a scos la licitație o astfel de lucrare și din păcate, cel
care trebuia să vină să facă lucrarea a avut un accident și nu a putut onora. Precizează
că vor scoate din nou la licitație serviciul acesta de doborâre a copacilor cu alpinist în
perioada următoare, în așa fel încât să elimine acele zone care sunt periculoase.
Precizează că sunt copaci care au crescut și au trecut de etajul 5 sau 6. Precizează că
ei trebuie toaletați din timp și că la un moment dat costul este atât de mare și un copac
doborât jos poate depăși suma de 10000 de lei. Precizează că acestea trebuiau făcute
în anii din urmă, nu de 2 ani, ci de 5 – 10 ani în urmă, în așa fel încât să fie ținuți sub
control.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că până la copaci
trebuie rezolvată vegetația de pe lac.
Domnul Pintilie Marius Nicoale, primarul municipiului Pașcani, precizează că
tare și-ar fi dorit ca domnul Prodan să aibă aceleași observații și anul trecut și acum 2
ani de zile, cu aceiași vegetație din parc.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, întrebă pe domnul primar în ce
stadiu se află cu cimitirul.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
se așteaptă avizele, că au primit de la cei cu utilitățile – apa și electricul, s-a dat comadă
de un studiu de impact pentru cei de la Sănătate Publică și în momentul în care acel
studiu de impact va fi venit, în baza studiului de impact vor primi autorizația de la DSP și
crede că toate autorizațiile sunt și atunci se poate da drumul mai departe, la etapa
următoare – autorizație de construcție și ce mai trebuie.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că a vrut să sublinieze
faptul că sunt anumite lucruri care sunt de durată, nu că le întârzie cineva.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, întreabă pe
domnul Prodan dacă știe de când este înființat cimitirul și precizează că este din anul
2000. Precizează că recunoaște că nu a reușit în aceste 9 luni, dar nu au reușit nici
ceilalți în 16 ani.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, întreabă pe domnul Pintilie când sa terminat procesul. Spune domnul primar să spună realitatea nu ceea ce îi convine.
Precizează că a fost proces pe acel teren și nu s-a putut face nimic.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
au înființat cimitirul în anul 2000.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, spune domnului Pintilie că, deci nu
este atât de simplu de făcut cimitirul, de pus doi țăruși, un gard și să dea drumul la
treabă. Precizează că în Piața din Vale este excedent și când se întorc acolo este la fel,
că nu s-a schimbat nimic și că este o mizerie de nedescris în piața din vale și din deal.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
nu este adevărat, că nu este mizerie și că piețele din deal și din vale arată aproximativ
cum erau înainte pentru că nu s-au modernizat absolut cu nimic. Precizează că singurul
lucru care s-a îmbunătățit acolo este gradul de colectare financiară și se vede ce bani
încasează acum. Precizează că întrebarea este unde se duceau banii înainte.
Se vorbește concomitent.
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Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
nu au fost măriri de taxe și creșteri de 300% așa cum au avut dumnealor încasările
acum. Precizează că majorările au fost de 20% și că poate ceea ce se încasează acum
este de 2-3 ori mai mult. Precizează că un pic au îmbunătățit și că vor îmbunătăți în
continuare de la lună la lună așa cum pot activitatea de la piețe pentru că nu este în
regulă cum este în piață acum, dar nu au ce face că aceasta este moștenirea.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, întrebă dacă vor începe lucrările.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
dumnealui ar dori să le înceapă dar calitatea studiilor de fezabilitate făcute de către
fosta administrație nu este foarte bună și există o discuție aici. Precizează că dumnealui
își dorește ca cel care a câștigat licitația să meargă mai departe.
Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, precizează că achiziția s-a făcut pe
SICAP și acestea sunt firmele.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precziează că
dumnealui nu a comentat calitatea firmelor, ci doar spune că există o problemă astăzi
din partea celor care au câștigat licitația, o problemă care poate fi demonstrată cu
documente, în care reclamă niște lucruri acolo. Precizează că dumnealui le-a spus să
își facă treaba în continuare exact cum au câștigat licitația. Precizează că aceasta nu
înseamnă că ei au alte puncte de vedere și vor vedea în perioada următoare dacă vor fi
probleme, dar speră să nu fie și să ducă treaba până la capăt.
Domnul Haldan Vasile, consilier local, precizează că rugămintea dumnealui
este legată de indicatorul care este la sensul giratoriu de la Minimax care nu se vede
din cauza crengilor și trebuie toaletată poziția respectivă pentru că multe tiruri se
trezesc pe strada Calea Romanului în loc să facă stânga.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
va trimite pe cineva săptămâna viitoare sau chiar în cursul zilei de astăzi pentru a
rezolva pentru că nu este o chestie care să dureze mult. Precizează că a văzut și
dumnealui postările de pe facebook și a discutat cu domnul viceprimar și vor trimite pe
cineva acolo. Precizează că din păcate nici acel instrument cu care se curăță nu este
din dotarea primăriei și îl aduce dumnealui de acasă.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
informează consilierii locali că în perioada 04-08 august se va afla în concediu de
odihnă și că are o rugăminte către consilierii din grupul PSD care au doi reprezentanți și
doi supleanți în comisia de licitație la spații. Precizează că au avut ieri o licitație la care
nu au fost prezenți membrii din consiliul local și aceasta presupune anularea licitației.
Precizează că înțelege că sunt în perioada concediilor, că fiecare are treabă, dar
rugămintea dumnealui către domnii consilieri este ca pentru data viitoare când vor face
această licitație să aibă cumva o comunicare cu cei de la Compartiment Patrimoniu.
Precizează că vor fi sunați pentru a fi întrebați când vor avea disponibilitate domnii
consilieri în așa fel încât data viitoare când vor convoca această licitație să fie prezenți
toți pentru că sunt spații goale în piața din vale și sunt doritori care vor să închirieze și
este păcat să nu se încaseze banii și ei să își facă activitatea economică.
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Domnul Pintilie Ciprian, consilier local, precizează că deja au discutat și au
stabilit pentru data de 03 august. Precizează că dumnealui la licitația de ieri a fost
supleant dar nu a fost în localitate și nu a putut ajunge.
Domnul Pintilie Marius Nicolae, primarul municipiului Pașcani, precizează că
dumnealui înțelege și nu spune că este altceva, dar măcar titularii sau supleanții să
discute în momentul în care se convoacă și să se anunțe dinainte data licitației.

Doamna Spiridon Mihaela Iulia, președinte de ședință, mulțumește tuturor
pentru prezență , apoi declară închisă ședința.
Ședința se încheie la 11:30.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SPIRIDON MIHAELA IULIA

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
JITARU IRINA
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