
 

 

 

 

 

 

DREPT LA REPLICĂ 

 

 În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolul apărut pe 

site-ul: www.bittv.info, în data de 22 septembrie 2021, cu titlul: „Primarii si prefectul, 

sedinte pentru rezolvarea problemelor de fond funciar. Blocajul de la Pascani, din 

cauza noului primar si a lipsei de personal”, semnat de către Cătălin Cojocaru, 

aducem următoarele clarificări: 

 În problema eliberării/rectificării titlurilor de proprietate, precum și pentru 

rezolvarea celorlalte probleme de fond funciar, atât primarul Marius Pintilie cât și 

actualul salariat de la Serviciul de Cadastru, Fond Funciar și Consultanță Agricolă, 

sunt lipsiți de vină pentru ritmul lent de lucru de la acest compartiment. La venirea 

noii conduceri executive a Primăriei Municipiului Pașcani, compartimentul funcționa 

cu un singur salariat, cu sute de probleme nerezolvate, iar acest unic funcționar a 

solicitat, în cele din urmă, transferul la primăria unei alte localități, după ce a fost 

făcută împotriva sa o sesizare la Direcția Generală Anticorupție Iași. 

 De câteva luni de zile, primăria are un nou salariat la acest serviciu, acesta 

începând să sorteze documentele și dosarele lăsate în dezordine și nelucrare sub 

fosta conducere. 

Acum se lucrează în ritm normal, atât cât este posibil cu un singur funcționar, 

sunt întocmite din nou dosare care sunt puse la dispoziția Comisiei Locale de Fond 

Funciar, în vederea trimiterii acestora către comisia județeană. Suntem pe cale de 

rezolvare a problemelor și facem apel la răbdare, asigurându-i pe cei direct 

interesați că facem tot posibilul să soluționăm toate dosarele. 

În consecință, apreciem ca fiind neconforme cu realitatea informațiile 

prezentate în articolul de presă și publicăm acest drept la replică în vederea 

rectificării informațiilor prezentate opiniei publice. 

 

Purtător de cuvânt, 

Alexandru Dandu 
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