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ROMÂNIA 

JUDEȚUL  IAȘI 

MUNICIPIUL  PAȘCANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

P R O C E S       V E R B A L 

 

Încheiat, astazi    31 octombrie 2018, în şedinţa  ordinară 

a Consiliului  Local  al municipiului Paşcani,  care are loc în   sala de şedinţe   a Primăriei  

municipiului Paşcani, judeţul Iaşi 

 

 Ora  10,12 

 

  Doamna Jitaru Irina, secretarul municipiului Pascani deschide lucrările ședinței 

ordinare din 31 octombrie 2018, arătând că este legal constituită, din 19 consilieri în funcție, 

sunt prezenți 17, domnul Nemțanu Constantin fiind consemnat prezent după validarea 

mandatului. Participă la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Pașcani: domnul 

Pantazi Dumitru – primarul municipiului Pașcani, doamna  Jitaru Irina – secretarul Municipiului 

Pașcani, directori, șefi de serviciu și funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani,   

directorul general al RAGCL Pașcani, directorul general al SC CLP Eco-Salubritate SA 

Pșacani, 1 cetățean din Pașcani,  presa locală.  

Înainte de a începe, doamna Secretar supune la vot următoarele procese-verbale de 

ședință: 

- Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 27 septembrie 

2018 

Intervine domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, consilier local, care precizează că, 

înainte de a se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de luna trecută, dorește să 

specifice faptul că procesul verbal este corect, însă ceea ce nu este corect este o hotărâre de 

consiliul local aprobată în acea ședință. Precizează că au avut Hotărârea de Consiliu Local nr. 

184/27.09 privind închirierea spațiului disponibil către A.L.D.E. Precizează că în acea ședință 

Consiliul Local a făcut un amendament, dumnealui a făcut un amendament și Consiliul Local l-a 

aprobat în unanimitate. Precizează că în hotărârea de consiliu local nu apare acel 

amendament. Precizează că a așteptat procesul verbal și că pe acesta este trecut clar 

amendamentul aprobat de majoritatea consiliului local. Consideră că este un abuz și crede că 

doamna președinte de ședință și doamna Secretar ar trebui să dea lămuriri cum a ajuns ca 

voința Consiliului Local să fie exonerată, să nu apară într-o hotărâre de consiliu local. 

Doamna Jitaru Irina, Secretarul Municipiului Pașcani, intervine și precizează că 

nu poate fi numit un abuz pentru că este puțin exagerat termenul. Precizează că va verifica 

despre ce este vorba. Precizează că intenție nu există în nici un caz pentru că altfel nu ar fi 

apărut nici în procesul verbal, dacă ar fi existat intenție. 
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Se vorbește concomitent. 

Doamna Nedelcu Gabriela, Viceprimarul Municipiului Pașcani, întreabă dacă nu 

apare în procesul verbal și dacă apare în hotărâre. 

Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, consilier local, precizează că apare în 

procesul verbal amendamentul dar, nu apare în hotărârea consiliului local. 

Doamna Jitaru Irina, Secretarul Municipiului Pașcani, precizează că dacă este 

vorba despre o greșeală aceasta se va remedia. 

 

Doamna Jitaru Irina, Secretarul Municipiului Pașcani, supune la vot procesul 

verbal al ședinței ordinare din data de 27 septembrie 2018. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

Pentru: 17 

Abțineri: 0 

                      Împotrivă: 0 

 

Doamna Jitaru Irina, Secretarul Municipiului Pașcani, supune la vot procesul 

verbal al ședinței extraordinare din data de 12 octombrie 2018. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 

Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, consilier local, intervine și precizează că în 

acest proces verbal s-a strecurat o greșeală și anume la proiectul numărul 1 apar 15 voturi 

pentru, când de fapt, așa cum apare în minuta ședinței, sunt 10 voturi pentru, 6 abțineri și 

doamna Nedelcu nu a participat la vot. Precizează că nu știe a cui este scăparea dar, în minuta 

ședinței apare corect, iar în procesul verbal nu s-a consemnat corect numărul de voturi. 

Doamna Jitaru Irina, Secretarul Municipiului Pașcani, precizează că se amână 

votarea acestui proces verbal, se va verifica și se va remedia în cazul în care domnul consilier 

are dreptate. 

Domnul Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că așa își 

amintește și dumnealui, că au fost 10 voturi pentru, 6 abțineri și 1 care nu a participat. 

Doamna Jitaru Irina, Secretarul Municipiului Pașcani, supune la vot procesul 

verbal al ședinței de îndată a consiliului local din 19 octombrie 2018. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 

Pentru: 17 

Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Doamna Jitaru Irina, secretarul municipiului Pascani dă cuvântul președintelui de 

ședință, doamnei Dondaș Adriana. 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, dă citire parțial Dispoziției nr. 

1590/25.10.2018:  
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         ” ROMANIA 

     JUDEŢUL  IAŞI           

MUNICIPIUL  PAŞCANI           

         P R I M A R 

                                                     

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 1590 

din  data de: 25.10.2018 

 

Primarul  municipiului Paşcani, judeţul Iaşi; 

Având în vedere dispoziţiile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) litera a) din Legea  nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

D I S P U N E: 

 

Articol unic: Se convoacă Consiliul Local al municipiului Paşcani, în şedinţa  

ordinară, din data de 31.10.2018, ora 10,00, în sala de şedinţe a Consiliului Local al 

municipiului Pașcani, cu următoarea ordine de zi:” 

Precizează că pe ordinea de zi sunt 37 de proiecte și alte 2 proiecte suplimentare.  

 

Doamna Dondaș Adriana, Președinte de ședință,  propune modificarea ordinii 

de zi, în sensul discutării proiectelor de hotărâre cu nr. 36, 37 și 38 la începutul dezbaterilor 

celorlalte proiecte înscrise pe ordinea de zi. 

De asemenea, se dă cuvântul domnului Apetrei Alexandru, funcționar public în 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani, Compartimentul Patrimoniu 

și Contracte, care precizează că dorește să roage pe inițiatorul proiectelor de hotărâre, Primarul 

Municipiului Pașcani – Dumitru Pantazi, să retragă de pe ordinea de zi două proiecte de 

hotărâre, respectiv proiectul cu numărul 20 pe ordinea de zi și proiectul cu numărul 22 de pe 

ordinea de zi, motivat de faptul că, în calitatea dumnealui (a domnului Apetrei) de coautor al 

raportului de specialitate, a identificat câteva probleme legislative și consideră că ar trebui 

rediscutate proiectele și aduse lămuririle care se cuvin pentru o nouă variantă de proiect. 

De asemenea, se dă cuvântul domnului Ursu Leonard Dumitru, director general al 

S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pașcani, care solicită amânarea discutarea proiectului cu 

numărul 8 pe ordinea de zi, pentru a se aduce anumite clarificări, pentru completarea în parte a 

proiectului. 

Se dă cuvântul domnului Pintilie Marius Nicolae, consilier local, care precizează 

că domnul Apetrei va menționa că în urma discuțiilor de la comisii, s-a lucrat acolo și s-a ajuns 

la niște concluzii, astfel că propunerea făcută de dumnealui este corectă.  
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Doamna Dondaș Adriana, președinte de ședință, supune la vot ordinea de zi cu 

modificările propuse și anume amânarea discutării proiectului de hotărâre nr. 8 și retragea de 

pe ordinea de zi proiectele de hotărâre nr. 20 și 22 și cu proiectelor de hotărâre cu nr. 36, 37 și 

38 la începutul dezbaterilor celorlalte proiecte înscrise pe ordinea de zi. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?  

Pentru: 17 

                      Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 

Ordinea de zi suplimentată și ulterior modificată este aprobată cu 17 voturi pentru. 
 

Se trece la punctul nr. 36 de pe ordinea de zi: 

 

1. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE prin care se ia act de  demisia   consilierului local   
Rîznic Andrei Marius si  vacantarea  mandatului de  consilier local 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 

 

Se solicită avizele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – Aviz favorabil. 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind discuții se supune la vot proiectul. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 17 

                      Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul nr. 37 de pe ordinea de zi: 

2. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE    privind validarea mandatului de consilier local în 

cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani, al domnului  NEMȚANU CONSTANTIN 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 

Se solicită avizele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – Aviz favorabil. 

Înainte de a supune la vot proiectul de hotărâre, doamna Dondaș Adriana, președinte de 

ședință, roagă Comisia de Validare să se retragă pentru a verifica dosarul domnul Nemțanu și 

pentru a întocmi proces verbal în acest sens. 

Se ia o pauză de câteva minute. 

 

 

Se reia ședința. 
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Doamna Dondaș Adriana, președinte de ședință, dă citire Procesului Verbal încheiat la 

data de 31.10.2018, în cadrul Comisiei de Validare întrunită pentru validarea mandatului de 

consilier local al domnului Nemțanu Constantin, toți membrii de validare fiind prezenți: 

”În urma verificării dosarului, Comisia de Validare validează mandatul de consilier local 

al domnului Nemțanu Constantin, constatând că sunt întrunite toate condițiile legale, drept 

pentru care se încheie prezentul proces verbal.” , semnează membrii comisiei. 

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 17 

                      Împotrivă: 0 

 Abțineri: 0 

  

 Proiectul a trecut. În continuare, domnul Nemțanu Constantin este rugat să depună 

jurământul: 

 ”Subsemnatul, Nemțanu Constantin, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu 

bună credință tot ceea ce îmi stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Municipiului Pașcani. Așa să îmi ajute Dumnezeu!” 

 

După depunerea jurământului de către domnul Nemțanu Constantin, se trece la punctul 

38 de pe ordinea de zi.  

 

3. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE    privind  modificarea si completarea HCL nr. 
107/07.07.2016 privind  stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al municipiului Pașcani, cu modificările și completările ulterioare 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 

Se solicită avizele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – Aviz favorabil  

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind discuții se supune la vot proiectul. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 17 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Domnul Nemțanu Constantin nu votează.  

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: 
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4. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de 

venituri și cheltuieli  al municipiului Pașcani pentru trim.al III-lea al anului 2018 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizele comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil 

Comisia juridică – Aviz favorabil. 

  

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Domnul Zanet Gică, Administratorul Municipiului Pașcani, intervine și precizează că 

dorește să facă o prezentare pe scurt, o analiză a contului de excecuție pe trimestrul 3 al anului 

2018: conform bugetului de venituri și cheltuieli, veniturile pe cele 3 trimestre, la începutul 

anului au fost de 33.736, în execuție 41.947, precizând că diferența este așa de mare datorită 

faptului că în aceste venituri este trecut și excedentul de anul trecut de 10.882 de lei. 

Precizează că la venituri proprii există planificat 23 de mii și că s-au realizat 32.287, deci dacă 

se dau acele 10 mii care reprezintă excedentul de anul trecut, s-a realizat 22.287, deci aproape 

de 100%. Din punct de vedere al cheltuielilor, precizează că s-au planificat 40.532 și s-au 

realizat 28.258. La veniturile totale, precizează că sunt cele din venituri proprii spuse mai 

înainte, sume defalcate din cote de TVA, acestea fiind cele care se primesc de la Buget pentru 

finanțarea în majoritate a cheltuielilor materiale ale unităților școlare. Precizează că se știe că la 

începutul anului tot ce înseamnă personal în învățământ a fost preluat de către Inspectoratul 

Școlar. Precizează că se adaugă PNDL-ul, care este reprezentat de strada Gării, unde s-a 

bugetat 2 milioane 681 și s-a realizat 2 milioane 232, factura de diferență de aproape 300 de 

mii de lei fiind trimisă în urmă cu o săptămână sau două la București pentru finanțare. 

Precizează că aici procentul este realizat de 100%. Precizează că ”alte venituri” reprezintă 

venituri pentru subvenționarea medicine școlare. 

 Precizează că ponderea din venituri total de 76 de mii sunt venituri proprii și celelalte 

sunt în procente mai mici. Precizează că structura veniturilor proprii, acesta fiind cel mai 

important lucru, este din cote și sume defalcate din impozitul pe venit, au fost planificate 10 

milioane 416 și s-a realizat 10 milioane 243, deci în procent de 98, 33% dar, pe trimestrul 4 

există o sumă mult mai mică de realizat, în jur de 2 milioane și ceva. Precizează că Municipiul 

Pașcani realizează lunar aproximativ 1 milion 100, deci se va depăși acest indicator la sfârșitul 

anului. 

 Domnul Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, intervine și precizează că, 

raportat la anul precedent, s-au realizat 150 de miliarde din cote din impozitul pe venit, deci 

anul acesta dacă Guvernul nu va transmite prin echilibrare, se vor pierde aproximativ 3 

milioane, aproape de 4 milioane din veniturile raportate la anul 2017. 

 Domnul Zanet Gică, Adminsitratorul Municipiului Pașcani, precizează că nu se vor 

pierde 4 milioane pentru că s-au mai dat anul acesta aproximativ 600 de mii, deci se vor pierde 
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3 milioane și ceva. Precizează că sunt șanse ca această lună să se mai dea până la nivelul 

realizat, adică 13 milioane 800 față de 16 milioane 500. Specifică despre sumele pentru 

echilibrarea bugetelor locale, sume care se primesc d e la C.J. , 1 milion 789 și 1 milion 811; 

impozite și taxe pe proprietate, în procent de 91%, deci există 4 milioane 500 de mii care au 

fost propuși și s-au realizat 4 milioane 174; taxe de utilizare a bunurilor – 1 milion 708 propus, 1 

milion 485 realizat, deci 92%; venituri din concesiuni – 1 milion 637 propus, 881 realizat – 

precizează că diferența este atât de mare pentru că Municipiul Pașcani anul trecut a făcut o 

compensare cu Prest Serv Apa, facturile pe care ei le-au emis în anul 2011 – 2012, o parte din 

ele au fost acceptate, deci nu toată suma de 2 milioane, ci doar 800 de mii de lei și s-a 

compensate cu redevența și din acest motiv suma realizată este așa de mare, dacă s-ar da 800 

de mii de lei jos rezultă că și aceste venituri din concesiuni sunt realizate de 100%; prestări 

servicii medicina școlară, venituri care sunt primite de la Bugetul de stat; amenzi, penalități și 

confiscări sunt 1 milion 140 propus, realizat doar 897 de mii, adică 78%; subvențiile reprezintă 

alte subvenții pentru lemne și ce a mai fost anul trecut și la începutul anului acesta; iar diverse 

venituri- 10 milioane reprezintă excedentul și alte venituri din taxa pe salubritate, care este în 

jur de aproape 2 milioane de lei, de la începutul anului până acum. 

 Precizează că structura veniturilor proprii este: 31% reprezintă cotele, impozitele și 

taxele pe proprietate, care se strâng la nivelul municipiului sunt de doar 12,93% din total 

venituri proprii, taxa pentru utilizarea bunurilor doar 4% și celelalte sume mai mici. Precizează 

că partea de excedent și taxa pe salubritate este conjunctural datorita excedentului mare de 

anul trecut. 

 La cheltuieli, precizează că per total prevăzute în buget sunt 40 de milioane 431 și s-au 

realizat 28 de milioane 258. La nivel de structură funcțională sunt cheltuielile de  personal de 10 

milioane 452 lei, realizat 8 milioane 299, adică 79% dar, în trimestrul 4 conform rectificărilor se 

va crește parte de cheltuieli de personal cu aproape 1 milion de lei pentru a se putea asigura 

salariile pe tot anul. La bunuri și servicii 11 milioane 838, realizat 8 milioane 751; dobânzi 

aproape 100%; subvenția dată la Regie, la fel aproape 100%; transferuri către unitățile 

adminsitrației locale – 2 milioane 284, diferența doar de 1 milion 837, aici fiind aproape 400 de 

mii sumele care s-au plătit în trimestrul acesta pentru Spitalul Municipal de Urgență, specificând 

că aceștia cer funcție de investițiile pe care le fac. Precizează că alte transferuri înseamna 416 

mii care este învățământul școlar particular, asistență social cheltuieli în jur de 80%; alte 

cheltuieli 58%; investiții – dintr-un buget de 9 milioane 533 de mii, s-a realizat 3 milioane 859 de 

mii, reprezentând 40% dar, așa cum se va vedea și în rectificarea de buget de anul acesta, 

majoritatea sumelor care au fost trecute pentru achiziționarea utilajlor la Gospodăria Comunală 

plus că s-a încheiat zona Gării și astfel se apropie de acest indictor de 100% la sfârșitul anului; 

rambursări de credite, toate creditele pe care le are Municipiul Pașcani, precizează că se va 

termina cu creditele la băncile comerciale și se va rămân doar cu creditul ISPA, 1 milion 585, 

iar realizat 1 milion 319.  
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 Ca pondere, precizează că sunt cheltuielile de personal, cu bunuri și servicii, 13% active 

nefinanciare. Din punct de vedere al autorității, pe fiecare serviciu în parte, majoritatea 

cheltuielilor s-au realizat în proporție de 60-70%.  

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, consilier local, precizează că dorește să puncteze 3 

lucruri. Precizează că este clar că, control de execuție este rezultatul muncii depuse de către 

dumnealor (grupul PSD) dar, este viziunea dumnealui despre cum trebuie condus acest oraș 

pentru că au votat bugetul la începutul anului, acum au conturi de execuție, deci cumva trebuie 

să își asume dumnealor în primul rând această viziune pe care au avut-o la începutul anului. 

Aduce aminte că au avut și dumnealor (grupul PNL) niște amendamente, acestea nu au fost 

aprobate, acesta fiind jocul democratic, dumnealor (PSD) fiind în majoritate și dumnealor (PNL) 

respectă acest lucru. O altă observație pe care o aduce este aceea că, spunea domnul Primar 

– puncta foarte bine – mai puține venituri de la Centru, de la București, pe impozitul pe venit, 

acele cote defalcate, datorită revoluției fiscale pe care a implementat-o PSD în România, 

referitoare la acele impozite pe salarii, deci cumva dumnealui speră ca acestu lucru să fie 

corectat, să trimită diferența de bani pentru că orașul Pașcani nu merită să primească mai 

puțini bani, este nevoie de investiții, deci se așteaptă banii de la  Bugetul Central, să se 

corecteze această nedreptate, din punctul dumnealui de vedere. O ultimă observație, dar la 

care a primit lămuriri, și anume că a văzut pe capitolul investiții că s-au cheltuit în jur de 40% și 

acolo dumnealui a avut un semn de întrebare. Precizează că a discutat și cu o zi în urmă, în 

cadrul comisiei de specialitate acest lucru. Precizează că speră să se reușească cumpărarea 

acelor utilaje care sunt necesare mai buna gospodărire a orașului.  

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 11 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 7 

 

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

5. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE   privind rectificarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani și a Listei obiectivelor de investiții 
pentru anul 2018 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 
Se solicită avizele comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil 

Comisia juridică – Aviz favorabil 

 Comisia urbanism – Aviz favorabil 

 Comisi învățământ – Aviz favorabil. 
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Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind discuții se supune la vot proiectul. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

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

6. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE   privind rectificarea Bugetului Integral Venituri 
Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2018 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
   

Se solicită avizele comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil 

Comisia juridică – Aviz favorabil 

 Comisia urbanism – Aviz favorabil 

 Comisi învățământ – Aviz favorabil. 

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind discuții se supune la vot proiectul. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

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

7. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE   privind rectificarea Bugetului centralizat al 
instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizele comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil 

Comisia juridică – Aviz favorabil 

 Comisia urbanism – Aviz favorabil 

 Comisi învățământ – Aviz favorabil. 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind discuții se supune la vot proiectul. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 
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Proiectul a trecut. Se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi: 

8. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE    privind rectificarea Bugetului local de venituri și 
cheltuieli al Municipiului Pașcani și a Programului obiectivelor de investiții pe anul 2018 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizele comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil 

Comisia juridică – Aviz favorabil 

 Comisia urbanism – Aviz nefavorabil 

 Comisi învățământ – Aviz favorabil. 

  

 Doamna Dondaș Adriana, președinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, consilier local, intervine și precizează că a discutat și 

la comisia de specialitate despre modul în care este redactat acest proiect pe dumnealui nu îl 

mulțumește pentru că  nu explică în mod clar, românește, în cuvinte simple ce dorește să se 

facă cu acestă rectificare. Precizează că sunt într-adevăr  tabele, sunt conturi contabilicești și 

nu spune că nu le-ar pricepe pentru că știu și dumnealor care sunt transporturile, care sunt 

învățământ, care sunt administrație dar,  în expunerea de motive sau măcar în raport să se 

explice clar că se iau banii de acolo pentru că vrem să facem acolo. Precizează că sunt doar 

cifre făra explicații, în expunerea de motive  scrie având  în vedere, având în vedere legi și nu 

se înțelege clar nici pentru dumnealor, consilierii locali, darămite pentru un cetățean al orașului 

Pașcani care vrea de acasă să vadă și să înțeleagă ce se vrea a fi rectificat. Precizează că 

dumnealui solicită public domnului Primar, dacă va dori să facă…dacă nu, nu…, să ofere mai 

multe explicații clare, de unde se ia și ce se vrea a face. 

 Domnul Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că au avut 

posibilitatea în comisiile de specialitate să pună toate întrebările pe care le-au dorit. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, consilier local, precizează că dorește scris. Nu 

neapărat în expunere, dar măcar în rapoartele de specialitate, cineva să spună ce anume se 

dorește a face, cu mai multe explicații și detalii. 

 Domnul Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, întreabă dacă dorește ca la 

grădiniță. 

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, consilier local, roagă să nu fie jignit, spunând că 

domnul Primar este cel care semnează expunerea de motive. 

 Domnul Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că rezultă foarte 

clar din documente de unde se iau banii și unde se vor duce.  

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, consilier local, precizează că dacă se înțelege clar, 

dorește să întrebe punctual: ce înseamnă la capitolul  84, la transporturi pe care îl știe, 

71.81.30. – alte mijloace fixe – 1 milion 6 lei. Îl roagă pe domnul Primar să îi spună.  

 Domnul Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, precizează domnului Pintilie 

că îi repetă faptul că a avut posibilitatea de a pune aceste întrebări cu ocazia comisiilor de 
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specialitate. Precizează ca nu este obligat să le știe pe de rost și că își dă seama de ele când 

citește execuția. 

 Domnul Haldan Vasile, consilier local, intervine și precizează ca la toate aceste 

problem pe care le ridicate de domnul Pintilie, s-a primit răspuns în cadrul comisiei economice 

și consideră că dânsul solicită ca pe viitor să fie mai multe explicații vis a vis de aceste proiecte. 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 11 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 7 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi: 

9.PROIECTUL  DE privind  aprobarea 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 

 

Se solicită avizele comisiilor de specialitate: 

                      Comisia economică – Aviz favorabil 

                      Comisia juridică – Aviz favorabil 

  Comisia urbanism – Aviz favorabil. 

                       

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi 

10. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea structurii organizatorice a 

Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani 

              Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 

 

Se solicită avizele comisiilor de specialitate: 

     Comisia economică – Aviz favorabil 

  Comisia învățământ – Aviz favorabil 

                      Comisia juridică – Aviz favorabil 
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Doamna Dondaș Adriana, președinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Doamna Perțu Liliana, consilier local, intervine și precizează că dorește să aducă la 

cunoștința cetățenilor că prin această nouă structură s-au alocat și aprobat de Ministerul 

Sănătății 10 paturi pentru bolnavii de cardiologie, 2 paturi pentru urologie – care nu existau, un 

laborator de somnologie – precizând că este probabil primul în țară aprobat, pentru pacienții cu 

apnee în somn, un cabine de pneumologie și un cabinet de îngrijiri paleative care să facă 

legătura între pacienții externați și medicina de familie.  

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt și alte discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se precizează că punctul 8 a fost amânat și se trece la punctul nr. 10 

de pe ordinea de zi: 

11. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE   privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Paşcani  nr. 66 /11.05.2015 prin transformarea unor 

funcţii vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Paşcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 

 

Se solicită avizele comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil. 

Comisia juridică – Aviz favorabil. 

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind discuții se supune la vot proiectul. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi: 

12. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea  repartizării unor locuințe 

disponibile din blocurile construite prin ANL, situate în municipiul Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani 
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Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil 

Comisia juridică – Aviz favorabil 

Comisia urbanism – Aviz favorabil 

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind discuții se supune la vot proiectul. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 
 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi: 

13. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii 
Consiliului Local nr. 192/31.10.2016 privind aprobarea schimbării denumirii Aleea” I.C. 
Brătianu”(strada Gheorghe I. Brătianu) in Aleea “Parcului”, municipiul Pașcani, județul 
Iași 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul Municipiului Pașcani 

 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

                      Comisia juridică – Aviz favorabil 

  Comisia urbanism – Aviz favorabil. 

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind discuții se supune la vot proiectul. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi: 

14. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE    privind acordarea burselor sociale, burselor de 

merit şi burselor de studiu pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din 

municipiul Paşcani, pentru perioada septembrie – decembrie 2018 

 Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz nefavorabil 

                      Comisia juridică – Aviz favorabil 

  Comisia învățământ – Aviz favorabil. 
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Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind discuții se supune la vot proiectul. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi: 

15. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE    privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 136/31.08.2016 privind închirierea prin 
licitație publică cu strigare a spațiului comercial din Piața Vale – Lot 3 din tronsonul 1B, 
proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în str. Ceferiștilor, nr. 4, Municipiul 
Pașcani, jud. Iași 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
  

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil; 

Comisia urbanism – Aviz favorabil;         

                       

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind discuții se supune la vot proiectul. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi: 

16. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  privind modificarea şi completarea  Anexei nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 10 din 21.02.2018 privind 

modificarea şi completarea  contractului de închiriere (contract cadru) prezentat în 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 35 din 26.04.2010, 

pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea spaţiilor, cu altă destinaţie decât 

locuinţe, proprietate publică sau privată a municipiului Paşcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil 

                      Comisia juridică – Aviz favorabil 

                      Comisia urbanism – Aviz favorabil 
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Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă discuții pe marginea 

proiectului de hotărâre.  

Domnul Pintilie Marius Nicolae, consilier local, intervine și precizează că a rugat și în 

cadrul Comisiei Economice, că dacă pe viitor se dorește să îmbunătățească acest contract 

cadru, dumnealui face o propunere și anume noțiunea de ”eliberare efectivă a spațiului” să fie 

definită și în contract. 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt și alte discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: 

17. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE   privind însuşirea în proprietatea publică a 

Municipiului Paşcani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani a 

obiectivului de investiţii “Conectarea grupurilor de garsoniere G1-G6, Grădiniţa nr. 2, 

Creşa nr. 2 la centrala termică C.T. 6, Aleea Grădiniţei, nr. 6; Închiderea inelului termic pe 

ramura 1 B a centralei C.T. 6; Închiderea inelului termic pe ramura 1 A a centralei C.T. 6” 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil 

                      Comisia juridică – Aviz favorabil 

                      Comisia urbanism – Aviz favorabil 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre.  

 Domnul Pintilie Marius Nicolae, consilier local, intervine și precizează că  profită de 

faptul că este domnul director al RAGCL în sală și îl întreabă dacă se dă drumul la gaz. 

 Domnul Nedelcu Gelu Costel, director general al R.A.G.C.L. Pașcani, întreabă pe 

domnul Pintilie dacă a citit proiectul. 

Domnul Pintilie Marius Nicolae, consilier local, răspunde că da, l-a citit și că a înțeles 

că nu dorește să îi răspundă. 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, precizează că aceste aspecte se pot 

discuta la secțiunea ”Diverse” a ședinței. 
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Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă  mai sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 17 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Se face precizarea de către doamna Dondaș Adriana, președinte de ședință, că doamna 

Nedelcu Gabriela – Viceprimarul Municipiului Pașcani, nu va participa la votul acestui proiect. 

Se vorbește concomitent 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi. 

18. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind însuşirea în proprietatea publică a 

Municipiului Paşcani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani a 

investiţiei “Şcoala Sodomeni – Corp Legătură” 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil; 

Comisia urbanism – Aviz favorabil;         

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, consilier local, intervine și precizează că ieri a 

întrebat în comisie și i se pare o situație ciudată și că au avut și anul trecut una dar, nu chiar 

atât de ciudată. Precizează că această investiție a început în anul 2005, s-a finalizat în 2006, s-

a făcut recepția în ianuarie 2017 și de abia după un an și 10 luni, în 2018, intră în patrimoniul 

municipiului. Precizează că, din punctul dumnealui de vedere trebuia să intre în patrimoniul 

municipiului atunci în 2017, când s-a terminat lucrarea. Precizează că a înțteles că mai sunt 

astfel de probleme și nu înțelege cum s-a ajuns aici. Chiar nu crede că cineva îi poate oferi o 

explicație, nici măcar domnii de la Patrimoniu, cum s-a ajuns ca dintr-o investiție terminată în 

2006, să ajungă în patrimoniul Municipiului Pașcani în 2018, după 12 ani. Îl întreabă pe domnul 

Primar dacă ii poate da un răspuns. 

Domnul Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că investiția s-a 

terminat în anul 2009 și, ca procedură se face recepția, după care Compartimentul Patrimoniu 

și Contracte inițiază proiect de hotărâre pentru actualizarea valorii investiției sau imobilului 

respectiv. Precizează că nu este singura, sunt destule. Precizează că se încearcă aducerea lor 

la zi și că pe cât posibil acest lucru se reușește. Precizează că o situație similară este și cu 
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investiția de la sediul Primăriei noi – investiția a început în 2003, s-au cesionat lucrările la alt 

constructor, diriginții de șantier nu mai există și că se caută documente. 

Domnul Olariu Sorin Costel, consilier local, intervine și precizează că este o surpriză 

că domnul Bodoașcă a uitat de ieri și până astăzi pentru că aceiași întrebare a pus-o și comisiei 

de specialitate și că domnul de la Compartimentul Patrimoniu și Contracte a oferit explicații 

foarte clare despre ce este vorba. Precizează că să se vină acum (în ședință) șă mai întrebe 

din nou ca să facă un val mic i se pare aiurea. Precizează că s-a explicat destul de clar cu o zi 

în urmă și că nu se poate susține că astăzi face pe neștiutorul. 

Se vorbește concomitent. 

Domnul Pintilie Marius Nicolae, consilier local, intervine și roagă pe domnul Olariu ca, 

dacă are propuneri sau amendamente la proiect să vorbească despre proiect și despre părerile 

domniei sale despre proiect. Ceea ce vorbesc liberalii, ceea ce vorbește Bodoașcă ar trebui să 

îi lase pe ei să își facă treaba, să nu îi judece dumnealui pentru că îi judecă cei de acasă. 

Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, intervine și precizează că cei de acasă 

trebuie să aibă cunoștințe și despre cele discutate în comisii. 

Domnul Pintilie Marius Nicolae, consilier local, îi reproșează domnului Prodan că a 

intervenit și îi spune acestuia că a luat un obicei prost de la domnul Primar, acela de a vorbi 

peste și că acest lucru înseamnă că poate nu este educat. 

Domnul Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că nu se poate 

coborî la nivelul lor și că nu este corect ca dumnealor să jignescă în acest mod.  

Domnul Prodan Ionuț Mihai, consilier local, intervine și precizează că domnul Pintilie 

este obișnuit șă jignească, dumnealui ieșind și pe rețelele de socializare cu astfel de lucruri 

false, din punctul dumnealui de vedere. 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă mai sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi. 

19. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Paşcani  nr. 53 /1999 privind aprobarea domeniului 

public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestatprin Hotărârea nr. 1354/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafaţele 

de teren înscrise la poziţiile 10,25, 27,  28,  30, 42, 50, 62, 72, 73, 76, 90, 145, 146, 148, 171, 

172, 177, 180, 194 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
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Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil; 

Comisia urbanism – Aviz favorabil;         

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Domnul Pintilie Marius Nicolae, consilier local, intervine și precizează că dumnealui a 

observat forma acestor străzi la care s-a făcut carte funciară, ceea ce este un lucru foarte bun 

dar, arată foarte ciudat, adică nu sunt niște străzi liniare care să aibă o formă, din punctul 

dumnealui de vedere, corectă ci, sunt niște străzi întortochiate cumva. Precizează că din ce își 

dă dumnealui seama, cei care au fost la fața locului și au făcut măsurători, au măsurat starea 

de astăzi. Precizează că nu spune că ar trebui să se întoarcă neapărat în trecut dar, pe viitor, 

unde se construiește, unde se fac garduri, locuințe, ar trebui să fie cineva prezent acolo să se 

asigure că aceste străzi au un aliniament corect, ca atunci când vine cineva în oraș să vadă că 

strada arată corect, nu tot felul de lucruri: ba ieșite în afară, ba în spate.  

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă mai sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi. 

20. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea publică a 

municipiului Paşcani şi administrarea Consiliului de Administraţie al Grădiniţei cu 

Program Prelungit nr. 3 a “Construcţia Grădiniţa cu Program Normal nr. 5, str. Izvoarelor, 

nr. 7, bl. A4, sc. D, parter”, în proprietatea publică a municipiului Paşcani şi în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil; 

Comisia învățământ – Aviz favorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil; 

Comisia urbanism – Aviz favorabil;         

 

Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, consilier local, intervine și precizează că ținând cont 

că pe ordinea de zi a ședinței se află și un proiect care vizează atribuirea a două locuințe 

sociale, văzând acest proiect s-a interesat și a văzut ca este vorba despre un apartament în 
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care funcționa o grupă de la o Grădiniță care se dă înapoi la Municipiul Pașcani. Precizează că 

în blocul de locuințe sociale, Consiliul Local a Constitutit o locuință, a dat o altă destinație unei 

locuințe de acolo, ca și locuință de necesitate. Dumnealui vine cu o propunere pentru 

adminsitrația locală: dacă acest apartament vine înapoi la Consiliul Local, să fie făcut locuință 

social, locuință de necesitate. 

Domnul Zanet Gică, Adminsitratorul Municipiului Pașcani, intervine și precizează că 

sunt cereri de la Spital pentru a fi transformat în locuință de serviciu. 

Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, consilier local, precizează că nu a știut și că era 

doar o propunere. 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă mai sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi. 

21. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în 
suprafaţă de 173,48 mp, situat în municipiul Paşcani, str. Calea Romanului, nr. 1, judeţul 
Iaşi, proprietate  privată a municipiului Paşcani, către Coldplay Management S.R.L 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil; 

Comisia urbanism – Aviz favorabil;         

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se face precizarea că proiectul cu numărul 20 a fost retras de 

pe ordinea de zi, astfel că se trece la punctul 21 de pe ordinea de zi. 

22. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind  vânzarea directă a terenului în suprafaţă 
de 140 mp situat în Municipiul Paşcani, Aleea Parcului, Nr. 5, jud. Iasi, Nr. Cad. 65169, 
înscris în cartea funciară nr. 65169, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către SC 
APRODEX SRL 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
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Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil; 

Comisia urbanism – Aviz favorabil;         

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, consilier local, precizează că dorește să aducă niște 

lămuriri la acest proiect de hotărâre. Precizează că toată lumea știe subiectul cu Aprodex. 

Precizează că ieri a avut inițiativa de a-l chema la comisie – face referie la adminsitratorul 

societății- pentru că au apărut în spațiul public tot felul de afirmații: că ar avea intabulare, că nu 

ar avea. Precizează că dumnealui, personal, nu știa că există proces verbal de recepție. 

Intabulare și că este înscris la finanțele publice locale. Precizează că până ieri, la ședința pe 

comisii, a înțeles că nici administrația locală nu știa. Preciează că l-a chemat  pe reprezentant 

și că omul era supărat și că îl înțelege și că avea dreptate pentru că dumnealui a spus că a dus 

toate actele care i s-au solicitat. Precizează că l-a întrebat pe domnul Apetrei de ce nu au pus 

la proiectul de hotărâre aceste acte și dumnealui a răspuns că nu le-a cerut. Precizează că în 

plenul ședinței Consiliului Local le-au cerut de vreo 2 sau 3 ori. Precizează că domnul Apetrei a 

răspuns că această solicitare trebuia făcută în scris. Parerea dumnealui, pur personală, este 

aceea că altcineva nu a vrut să ajute acest investitor și dau vina pe liberali. Precizează că, atât 

timp cât aceste 3 hârtii erau în Primărie din anul 2017, în luna a 3-a a făcut recepție care este 

vizată de domnul Primar, în luna a 10-a investitorul și-a făcut carte funciară și s-a înregistrat la 

municipiul Pașcani, iar municipiul Pașcani nu le pune la proiectul de hotărâre. Precizează că îi 

pare rău că domnul a stat atât timp cu probleme de genul acesta dar, nu este din vina lor și 

roagă să se caute vinovații în altă parte. 

Se vorbește concomitent. 

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă mai sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se face precizarea că proiectul cu numărul 22 a fost retras de 

pe ordinea de zi, astfel că se trece la punctul 23 de pe ordinea de zi. 

23. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind  vânzarea directă a terenului în cota 
indiviză în suprafaţă de 12,36 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Ștefan cel Mare, bl. A5, 
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parter, jud. Iași, Nr. Cad. 52, înscris în cartea funciară nr. 60191, proprietate privată a 
Municipiului Paşcani, către persoanele fizice Cincă Daniela și Cincă Gabi 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz nefavorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil; 

Comisia urbanism – Aviz nefavorabil;         

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Domnul Pintilie Marius Nicolae, consilier local, intervine și precizează că vor urma 3-5 

proiecte cam de același tip. Precizează că va spune câteva cuvinte generale și anume că se 

vorbește despre cotă indiviză de la blocuri și din punctul dumnealui de vedere, două aspect 

trebuie reținute: în primul rând, punctul dumnealui de vedere este că această cotă indiviză – din 

ce a înțeles, legea permite, ar fi trebuit transmisă în proprietate odată cu vânzarea 

apartamentului.  Precizează că aceast lucru probabil trebuia făcut în anii 90, când au apărut 

legile care spuneau acest lucru. Precizează că sunt orașe care funcționează în acest fel, a 

înțeles că există și niște hotărâri judecătorești. Dumnealui precizează că are o părere care s-ar 

putea să fie tardivă pentru că astăzi se află în situația în care nu proprietarii apartamentelor au 

și proprietatea cotei indivize, ei au doar proprietatea apartamentului, cota indiviză fiind dată în 

folosință, proprietar fiind Municipiul Pașcani. Al doilea aspect pe care dorește să il aducă la 

cunoștință este acela că dumnealor trebuie să fie foarte riguroși în momentul în care se fac 

concesiuni pe cota indiviză sau se fac vânzări pe cota indiviză, cum se propune acum să se 

înceapă pentru că dacă măsurătorile nu sunt făcute foarte bine de către cei acreditați, se poate 

ajunge în situația ca peste ani de zile, să se fi vândut din cota indiviză iar, dacă aceasta nu a 

fost măsurată corect vor primi acuze că cine știe ce au făcut – la modul general – consilierii 

locali, indiferent de partid, că au vândut terenul. Precizează că se întoarce la proiectul pe care îl 

discută acum și din extrasul de carte funciară pe care, în urma cererii introduse de către 

Municipiul Pașcani la ANCPI, în extrasul de informare la Cartea Funciară, pentru blocul A5 este 

o suprafață de 273 de metri pătrați, după care sunt descriși proprietarii și se observă că nu este 

doar Municipiul Pașcani proprietar pe acestă suprafață de teren ci, că este și Tex Com-ul și 

familia Stanciu – dar aici este alt subiect, după care la sarcini, o parte din cei care sunt 

proprietari acolo și au cărți funciare făcute au înscrisă folosința specială asupra cotei indivize, 

ceea ce este normal. Precizează că, examinând pe toți cei de acolo care au înscrisă această 

sarcină, a constatat că familia Cincă nu se regăsește printre acești proprietari de aparteamente 

care au înscrisă sarcina la cota indiviză. Precizează că dumnealui, până când  nu va avea un 

document scris făcut de către cineva care are ștampilă oficială și care să scrie că , cota indiviză 

este înscrisă și are o anumită suprafață precisă, nu are cum să voteze pentru că nu dorește să 

facă alte năzdrăvănii sau acuze că au vândut dumnealor terenul municipalității pentru alte 

motive. 
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Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă mai sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 0 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 18 

 

Proiectul nu a trecut. Se trece la punctul 24 de pe ordinea de zi. 

24. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind  vânzarea directă a terenului în cota 
indiviză în suprafaţă de 35,00 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Ceferiștilor, nr. 2, bl. 
B29, sc. A, parter, jud. Iași, Nr. Cad. 238, înscris în cartea funciară nr. 60425, proprietate 
privată a Municipiului Paşcani, către persoanele fizice Nemţanu Ioana - Lăcrămioara și 
Nemţanu Gheorghiţă 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil; 

Comisia urbanism – Aviz nefavorabil;         

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre.  

Domnul Pintilie Marius Nicolae, consilier local, intervine și precizează că în aceeiași 

idee, la sfârșitul proiectului există extras de informare de la ANCPI introdus de către Municipiul 

Pașcani în care pe lista celor care au sarcini acolo la cota indiviză, nu se regăsește familia 

Nemțanu. Precizează că, mai mult decât atât, sunt două extrase de informare de la ANCPI, 

unul introdus de către un cabinet de notariat din oraș prin care se spune că pe o altă parcelă, 

deci nu face referire la parcela – terenul de sub bloc – ci o altă parcelă pe care nu a putut-o 

identifica pentru că nu are schițe, unde întradevăr, familia Nemțanu are o cotă de teren de 35 

de metri pătrați. Precizează că ei au intabulare pentru teren dar nu are legătură cu  cota 

indiviză, cu suprafața terenului. Banuiește că este în fața blocului, că acel spațiu este în fața 

blocului. Precizează că proiectul prin care se propune vânzarea directă din cota indiviză nu este 

formulat corect. Precizează că dacă se dorește în continuare să se vândă el trebuie reformulat 

și venit pe masa consiliului local.  

Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, consilier local, intervine și precizează că face o 

completare la acest proiect de hotărâre, spunând că i-a rugat pe domnii de la Patrimoniu, 

pentru că acel extras de carte funciară este din 2012 și apare o sarcină, un litigiu, și i-a rugat pe 

cei la Patrimoniu să vină cu un extras nou în care să se vadă dacă mai e acea sarcină sau nu, 

pentru că se pot trezi că vând terenul și spațiul îl are altcineva și atunci se face altă boacănă. 
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Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă mai sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 0 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 18 

 

Proiectul nu a trecut. Se trece la punctul 25 de pe ordinea de zi. 

25. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind  vânzarea directă a terenului în cota 
indiviză în suprafaţă totală de 34,80 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Nicolae Iorga, bl. 
V8, parter, jud. Iași, Nr. Cad. 272, înscris în cartea funciară nr. 60440, proprietate privată a 
Municipiului Paşcani, către SC ALIMENCO SA 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz nefavorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil; 

Comisia urbanism – Aviz nefavorabil;         

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre.  

Domnul Pintilie Marius Nicolae, consilier local, intervine și precizează că va vorbi o 
singură dată pentru toate proiectele care țin de Alimenco. Precizează că este același lucru, în 
extrasul de carte funciară nu reiese sarcina pentru cota indiviză.  

Domnul Haldan Vasile, consilier local, intervine și precizează că trebuie să facă 
mențiunea că nu este nimeni împotriva vânzării acestor terenuri ci, doar trebuie ca la proiectele 
pe care le au să fie puse toate actele, actualizate la zi. Precizează că trebuie să se aibă în 
vedere faptul că Alimenco vine cu o documentație din timpul vânzării spațiilor Alimenco sau 
cum se numeau la vremea respectivă – ICSM, ulterior împărțită în mai multe dar, de atunci 
încoace s-au produs multe transformări: s-a schimbat compartimentarea, nu mai corespund 
dimensiunile, deci și suprafața indiviză se schimbă. Ca atare, vine cu rugămintea să se vină cu 
suprafețele actualizate, care să demonstreze consilierilor că ceea ce fac, că hotărârile pe care 
le iau sunt legale și nu vor să facă ceva care să fie contestat ulterior. 

Domnul Conache Eduard Cătălin, consilier local, intervine și precizează că, în 
completarea celor spuse de domnul Haldan, vorbind despre cartea funciară, dreptul de folosință 
care apare acolo nu este o sarcină  ci este un drept aferent dreptului de proprietate înscris în 
cartea funciară pentru imobilul deținut în proprietate. Precizează că, practic, la fiecare proiect ar 
trebui existe un extras de carte funciară la zi, valabil. 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă mai sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 1 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 17 



24 
 

 

Proiectul nu a trecut. Se trece la punctul 26 de pe ordinea de zi. 

26. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind  vânzarea directă a terenului în cota 
indiviză în suprafaţă de 86,64 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Mihai Eminescu, bl. 
C10 – B15, parter, jud. Iași, Nr. Cad. 130, înscris în cartea funciară nr. 60243, proprietate 
privată a Municipiului Paşcani, către SC ALIMENCO SA 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz nefavorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil; 

Comisia urbanism – Aviz nefavorabil;         

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 0 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 18 

 

Proiectul nu a trecut. Se trece la punctul 27 de pe ordinea de zi. 

27. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind  vânzarea directă a terenului în cota 
indiviză în suprafaţă de 37,09 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Moldovei, bl. Crinul, 
parter, jud. Iași, Nr. Cad. 266, înscris în cartea funciară nr. 60123, proprietate privată a 
Municipiului Paşcani, către SC ALIMENCO SA 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz nefavorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil; 

Comisia urbanism – Aviz nefavorabil;         

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 0 

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 18 

 

Proiectul nu a trecut. Se trece la punctul 28 de pe ordinea de zi. 

28. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind  vânzarea directă a terenului în cotă 
indiviză în suprafaţă totală de 53,60 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Cuza Vodă, bl. 
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D9, parter, jud. Iași, Nr. Cad. 115, înscris în cartea funciară nr. 60003, proprietate privată 
a Municipiului Paşcani, către SC  Unirea Mixt SRL 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz nefavorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil; 

Comisia urbanism – Aviz nefavorabil;       

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre.  

Domnul Pintilie Marius Nicolae, consilier local, intervine și precizează că proiectul 

spune că este vorba despre vânzarea directă a terenului cotă indiviză în suprafață de 53,6 

metri pătrați. Precizează că din extrasul de carte funciară reiese că…, cu toate că nu a văzut de 

unde reiese că este proprietatea Municipiului Pașcani,  dar are un extras de carte funciară care 

spune că descrierea imobilului în suprafață de 57 metri pătrați, cotă de teren 12,6. Precizează 

că dacă cota de teren este 12,6 atunci proiectul nu are cum să fie pe 53,6 și nu reiese din 

documente că este vorba despre cotă indiviză pentru că ar fi trebuit să se vadă că proprietatea 

– în descirere – este a municipalității și el are doar drept de folosință. Precizează că nu știe cine 

și cum elaborează aceste proiecte, domnul Primar are semnătura și este convins că și 

dumnealui se bazează pe munca din aparatul de specialitate, nu dorește să îl acuze pe domnul 

Primar dar, solicit un pic mai multă atenție. De asemenea dorește să aducă la cunoștință că în 

acest caz este vorba despre o situație în care s-a construit într-un gang, autorizat, normal, cum 

au aprobat și dumnealor acum câteva luni de zile, construcția la bolcuri pentru a se închide, au 

dat concesiuni  pentru a se putea face autorizarea. Precizează că trebuie foarte mare atenție 

pentru că, în momentul în care ai, spre exemplu 10 apartamente,  într-un bloc , pe aceiași 

suprafață de teren ai o cotă indiviză în folosință, dar dacă de mâine sunt 11 apartamente este 

clar că, cota indiviză suferă schimbări. Menționează că dacă se vine cu documente bine 

pregătite și cu extras de carte funciară, atunci vor putea vota. 

Domnul Haldan Vasile, consilier local, intervine și spune că, în continuarea celor spuse 

de domnul Marius Pintilie, dorește să precizeze faptul că din cele prezentate în proiect, rezultă 

sau ii face să creadă că suprafața care este construită în gang este adăugată cotei indivize, dar 

suprafața luată în totalitatea ei automat au cotă indiviză deoarece deasupra sunt apartamente, 

deci trebuie și pe suprafața respectivă tot cotă indiviză pentru că e un gang care are deasupra 

apartamente, care au dreptul la sol la o anumită cotă indiviză, chiar dacă el a fost liber la 

momentul respectiv. Precizează că trebuie foarte bine studiat dosarul și atunci când se vor 

pune documentele cum trebuie, dumnealor vor fi de acord cu vânzarea către societatea 

respectivă. 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă mai sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                
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Pentru: 0  

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 18 

   

Proiectul nu a trecut. Se trece la punctul 29 de pe ordinea de zi. 

29. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind  vânzarea directă a terenului în cotă 
indiviză în suprafaţă de 13,82 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Moldovei, bl. Moldova, 
parter, jud. Iași, Nr. Cad. 94, înscris în cartea funciară nr. 60129, proprietate privată a 
Municipiului Paşcani, către SC Boema SRL 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz nefavorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil; 

Comisia urbanism – Aviz nefavorabil;       

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 0  

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 18 

   

Proiectul nu a trecut. Se trece la punctul 30 de pe ordinea de zi. 

30. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind  vânzarea directă a terenului în cota 
indiviză în suprafaţă de 29,18 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Stefan cel Mare, bl. A4, 
parter, jud. Iași, Nr. Cad. 69, înscris în cartea funciară nr. 60285, proprietate privată a 
Municipiului Paşcani, către SC Trandafirul SRL 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz nefavorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil; 

Comisia urbanism – Aviz nefavorabil;       

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 0  

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 18 
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Proiectul nu a trecut. Se trece la punctul 31 de pe ordinea de zi. 

31. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotei de dezvoltare în vederea 
acoperirii parțiale a investițiilor propuse pentru îmbunătățirea realizării serviciului de 
salubritate de către SC CLP ECO-SALUBRITATE SA 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil; 

  

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre, precizând faptul că domnul director al SC CLP Eco 

Salubritate SA Pașcani este în sală pentru a răspunde. Nefiind alte discuții se supune la vot 

proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18  

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul 32 de pe ordinea de zi. 

32. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind ajustarea prețurilor/tarifelor pentru 
serviciile publice de salubrizare, prestate de S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani, 
aprobarea  prețurilor/tarifelor pentru activitățile de salubrizare nou înființate propuse de 
operator, precum și aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului 
de salubrizare pentru închirierea utilajelor societății terțelor persoane 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil; 

Comisia juridică – Aviz favorabil – cu un amendament – s-au înlocuit anexele proiectului 

cu cele prezentate în cadrul comisiei juridice. 

 

Doamna Dondaș Adriana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Bodoașcă 

Mihai Claudiu. 

Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, consilier local, precizează că e cam târziu dar, încep 

să se miște lucrurile acolo, în sensul că această cotă de dezvoltare trebuia făcută mai demult 

pentru investiții și noile activități pe care le propune domnul director, din nou apreciază că 

trebuiau făcute mai demult pentru că această activitate este prestată. Dorește să întrebe pentru 

noile activități cu deratizarea, dacă au făcut cumva pe piață, o analiză pentru a vedea unde se 

încadrează cu prețurile. Precizează că a văzut că sunt câteva sute de lei pe  suta de metri; 

dacă poate fi competitive pe piață cu aceste prețuri, în sensul în care Primăria Pașcani să 

poată achiziționa servicii de la acestă societate și crede că poate, dar întreabă dacă poate 

presta si pentru alte primării din zonă. 
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Domnul Ursu Leonard Dumitru, director general al S.C. CLP Eco Salubritate S.A. 

Pașcani, răspunde si precizează că serviciul de deratizare e destul de complex, adică depinde 

anume ce trebuie făcut: dacă trebuie distrus țânțar sau larve. Precizează că poate exista un 

preț și că dumnealui a făcut un preț care este practic unu de pornire. Explică că pentru a 

determina prețul pentru utilizarea focherului cu substanță a căutat un preț mediu pe piață și așa 

a putut rezulta un preț, din prețul de cost. Precizează că sunt niște costuri și că le-a luat pe 

toate în calcul și a făcut un preț mediu și consideră că este destul de concurențial pentru că a 

verificat. Precizează, de asemenea, că toate prețurile și toate activitățile conexe și până acum 

se făceau, însă nu erau evidențiate, ori dumnealui consideră că acestea trebuie evidențiate. 

Precizează că a verificat orașe precum Mizilul, Craiova, chiar municipiul Iași unde se regăsesc 

exact așa cum le au domnii consilieri la mapă, iar prețurile, la fel, au fost verificate. 

 

  

Doamna Dondaș Adriana, președinte de ședință, supune la vot amendamentul propus 

de Comisia Juridică. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

- Amendamentul a trecut cu 18 voturi pentru. 

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt și ate discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18  

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul 33 de pe ordinea de zi. 

33. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 19534 din 
03.10.2012 încheiat între Municipiul Pașcani și SC CLP ECO-SALUBRITATE SA 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil 

Comisia juridică – Aviz favorabil 

 

Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, consilier local, intervine și precizează că va veni cu 

o întrebare legată de celălalt proiect de hotărâre și precizează că dumnealui a văzut o știre cum 

că la Iași, Consiliul Județean a semnat Contractul de delegare pentru colectarea gunoiului. Îl 

întreabă pe domnul director al SC CLP Eco Salubritate SA Pașcani dacă se mai impune să mai 

cumpere acea remorcă. 

Domnul Ursu Leonard Dumitru, director general al S.C. CLP Eco Salubritate S.A. 

Pașcani, răspunde că nu se poate opri procedura. Precizează că în cursul zilei de 31.10.2018 
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va afla cine s-a înscris la licitație. Precizează că în cazul în care nu s-a înscris nimeni, probabil 

nu vor mai continua procedura. De asemenea, roagă și pe dumnealui să aibă în vedere faptul 

că Pașcaniul se poate pregăti și pentru anul 2022 și nu trebuie uitat faptul că orașul Pașcani se 

poate pregăti pentru a participa data viitoare la licitație și trebuie să aibă dotări.  Or, plecând de 

la premise că trebuie să fie competitive și că trebuie să își apere bunurile și bineînțeles zona lor 

de interes, apreciază că aceste servicii trebuie să rămână la Pașcani și că dacă până acum 

Pașcaniul nu a fost pregătit, măcar în 2022 să poată conta. Precizează că acea mașina – cap 

tractor și remorca, dacă o vor achiziționa, dumnealui este sigur că vor face, vor aduce beneficii 

municipiului Pașcani și chiar viitorului operator care nu va putea să îi ocolească dacă nu are în 

dotare o asemenea mașină. Precizează că dumnealui a înțeles că s-a semnat dar, s-a semnat 

pentru salubrizarea localității, va trebui să transporte , ori având în vedere containerele pe care 

le au amplasate pe dealul de la Osoi, aceste sunt la jumătatea capacității pe care o are 

compactoarea societății dumnealui. Precizează că, sortat sau nu,  dumnealui oricum se va 

deplasa la câștigător și va purta o discuție pentru că se impune, fiind și final de an, venind  în 

fața consiliului și cu organigrama pe care prin ianuare o vor modifica și vor avea parte de 

restructurare așa cum este normal. Precizează că dorește ca predarea primirea salubrizării 

municipiului Pașcani să se desfășoare în condiții normale și să nu existe probleme cu 

persoanele care vor fi dispoznibilizate. Precizează că se dorește să fie cât mai puține persoane 

disponibilizate și cât mai mulți angajați din zona municipiului Pașcani. 

 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt și alte discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18  

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul 34 de pe ordinea de zi. 

34. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind preluarea în domeniul public al 
Municipiului Pașcani a bunurilor de retur prevăzute în Contractul de Delegare a 
serviciului public de salubrizare al Municipiului Pascani nr. 19534/03.10.2012, încheiat 
între  Municipiul Pașcani și S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A și diminuarea capitalului 
social al S.C. CLP ECO – SALUBRITATE S.A. Pascani, având ca unic acționar Municipiul 
Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil 

Comisia juridică – Aviz favorabil 

Comisia urbanism – Aviz favorabil 
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Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18  

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul 35 de pe ordinea de zi. 

35. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea declansării procedurii de 
selecție a membrilor  Consiliului de Adminstrație al Regiei Autonome de Gospodărire 
Comunală și Locative Pașcani  și al S.C CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani în 
conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil 

Comisia juridică – Aviz favorabil 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 11  

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 7 

 

Proiectul a trecut. Se trece la punctul 39 de pe ordinea de zi. 

36. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe sociale, prin 
închiriere, din fondul locativ aflat în patrimoniul public al municipiului Pașcani și 
administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani, județul Iași 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 
 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate: 

Comisia economică – Aviz favorabil 

Comisia juridică – Aviz favorabil 

Comisia urbanism – Aviz favorabil 

Comisia învățământ – Aviz favorabil 

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre. Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul. Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?                

Pentru: 18  

                      Împotrivă: 0 

Abțineri: 0 

Proiectul a trecut. 
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Se anunță că se trece la punctul diverse. 

Au adresat interpelări următorii consilieri locali: Pintilie Marius-Nicolae, Bodoașcă 

Mihai-Claudiu, Dandu Alexandru-Ionuț, Olariu Costel-Sorin și Haldan Vasile. 

 

 Domnul Pintilie Marius – Nicolae, consilier local, precizează că a primit în cadru 

audiențelor o reclamație, din păcate – pe strada Dragoș Vodă, în față la Grădinița Agape, acel 

trotuar este foarte stricat, acolo sunt copii mici care merg la grădiniță, care merg greu. 

Precizează că s-a întâmplat o mică nenorocire acolo, a căzut cu fața de trotuar. Roagă pe 

domnul Primar să aibă în vedere o mică plombare, să fie făcut ceva acolo, să fie practicabil 

pentru copii. Precizează că se referă la locația de lângă Grădinița Agape, în intersecția mare 

dintre strada Ceferiștilor și strada Dragoș Vodă.   

 În al doilea rând, precizează că s-a discutat la ședința trecută, tot într-o interpelare, 

despre asfaltare între blocurile B12 și B13, colegul dumnealui consilier – domnul Avrămiuc a 

ridicat aceiași problemă.Precizează că între timp a văzut că s-a turnat covor asfaltic de la 

Poliție până la Gaz, s-au ridicat capacele de canal pe acea intersecție de drum de 50 -60 de 

metri, între cele două blocuri dar, nu s-a asfaltat. Precizează că dumnealui a crezut că în 

momentul în care s-au ridicat capacele, se va turna covor asfaltic. Precizează că cei cu firma 

care au asfatat pe tronsonul de pe 1 Decembrie au plecat de acolo. Întrebarea dumnealui către 

domnul Primar este dacă se mai poate face ceva ținând cont că și vremea mai permite.  

 Domnul Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, intervine și precizează că îi va 

răspunde domnul Pintilie. Precizează că acolo (str 1 Decembrie) datorită conductei de apă care 

a creat probleme când au așternut covorul asfaltic, firma care execută lucrarea a transportat de 

două ori acea trusă de asfalt. Precizează Primăria Pașcani nu a reușit să pregătească zona, 

pentru că era obligația autorității, firma s-a retras, între timp au închis toate stațiile de asfalt 

motivate în primul rând de faptul că prețul la bitum a crescut cu 30 – 35%. Precizează că anul 

acesta nu mai toarnă asfalt și că se va continua la anul, se va merge acolo pentru a fi reabilitată 

pentru a putea fi practicabilă, iar la anul se va continua lucrarea pentru că, contractul se 

derulează pe parcursul a mai mulți ani. 

 Domnul Pintilie Marius – Nicolae, consilier local, precizează că poate domnul Primar 

se va gândi și la un sens unic în acea zonă, dacă va considera că este oportun și că se poate 

face o astefel de propunere în Comisia de Circulație, în așa fel încât odată asfaltat să se 

folosească acea stradă pentru a nu mai fi nevoit să se meargă până la capăt. 

 De asemenea, spune domnului Primar despre curățenia în Piețe, dacă își poate nota 

acest subiect, pentru că lasă de dorit curățenia în piețe, mai ales după ce se termină programul 

de la piață, este un dezastru și precizează că dumnealui nu știe până când rămâne așa – până 

a doua zi sau noaptea. 

 De asemenea, solicită un răspuns în scris de la domnul Primar, precizând că a fost si un 

proiect mai devreme pe care dumnealui l-a retras. Cere lămuriri despre intersecția Ștefan cel 

Mare și Morilor, este ocupată acolo de niște materiale de construcție. Solicită să i se spună în 
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scris un răspuns despre cine ocupă, de când are contract și ce se desfășoară acolo. 

Precizează că despre apă caldă nu mai întreabă. 

 Domnul Bodoașcă Mihai Claudiu, consilier local, precizează că cere clarificare de la 

domnul Primar și anume că acum vreo două luni de zile s-a aprobat înființarea acelor servicii de 

adminsitrare, întreținere cimitire, parcări și ștrand. Precizează că nu neapărat ștrandul, dar 

celelalte două servicii sunt așteptate de toți cetățenii Pașcaniului. Precizează că în acea ședință 

domnul Primar a spus că va analiza și va hotărî cum se va face delegarea: către o societate 

nouă, către societate care există. Precizează că întrebarea dumnealui este dacă domnul Primar 

s-a mai gândit, dacă s-a hotărât dacă se va înființa o nouă societate sau se vor delega la 

altcineva.  

 Domnul Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că în acest sens, 

domnul Zanet s-a deplasat la București, chiar pentru această problemă. Precizează că se va 

veni cu propunere de rezolvare a acestei situații: delegare a acestor servicii acolo unde se pot 

delega, iar unde nu se pot delega se va înființa societate. 

 Domnul Dandu Alexandru, consilier local, întreabă pe domnul Primar în ce stadiu se 

află cu implementarea Sistemului Electroni de Plăți Online pe care l-au aprobat în luna iulie. 

 Domnul Prisacaru George, funcționar public în cadrul Compartimentului informatizare, 

răspunde la această întrebare și precizează că s-au achiziționat un server, un router nou, 

urmează ca cei de la Taxe și Impozite Locale să încheie protocolul cu o bancă. 

 Domnul Dandu Alexandru, consilier local, întrebă dacă e posibil să se dea drumul 

sistemului de la începutul anului viitor. 

 Domnul Prisacaru George, funcționar public în cadrul Compartimentului informatizare, 

răspunde că din punct de vedere al infrastructurii IT, cu siguranță se va putea, dar mai departe, 

ce ține de încheierea protocolului precizează că nu il semnează dumnealui, ci șeful Serviciu 

Taxe și Impozite Locale Pașcani, cu domnul Primar, deci ține de altcineva. 

 Domnul Dandu Alexandru, consilier local, întrebă dacă s-au mai achiziționat plăcuțele 

cu numele străzilor și numerele de imobile, așa cum s-a promis acum 2 ani atunci când a 

grupului PNL I s-a respins un proiect pe această temă, motivate de faptul că s-a susținut 

achiziția directă a acestora. 

 De asemenea precizează că cetățenii de pe strada Mihai Eminescu și strada 1 

Decembrie mai solicită coșuri de gunoi amplasate în intersecții. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, Viceprimarul Municipiului Pașcani, face recomandarea ca 

solicitările să fie făcute în scris pentru a se avea o evidență pentru că deja există un grafic în 

ceea ce privește montarea lor în oraș. 

 Domnul Dandu Alexandru, consilier local, precizează că sunt niște locații în care au 

fost coșuri de gunoi înainte. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, Viceprimarul Municipiului Pașcani, răspunde că tocmai din 

acest motiv este foarte bine să facă o solicitare scrisă. 

 Domnul Olariu Sorin Costel, consilier local, precizează că dumnealui are o întrebare  

pentru domnul director de la RAGCL Pașcani, ținând cont că au mai fost discuții. Dorește să i 
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se dea un termen sau o plajă de timp în care s-ar putea da drumul la apa caldă și la căldură, 

pentru că întreabă foarte mulți cetățeni. 

 Domnul Nedelcu Gelu Costel, director general al R.A.G.C.L. Pașcani, răspunde că 

există două variante. În momentul în care se va achita integral datoria restantă la furnizorul 

existent, se poate porni sistemul imediat, iar în cazul celei de a doua variante este împlinirea 

termenului de 21 de zile,conform regulilor ANRE, notificare care a fost transmisă furnizorului  

de gaz și încheierea unui nou contract, aceasta însemnând undeva în jurul zilei de 7 noiembrie. 

Precizează că se poate încheia contract cu noul furnizor oricând, numai că există niște 

reglementări ale ANRE pe care noul furnizor va trebui să le respecte. 

 Domnul Haldan Vasile, consilier local, precizează că dumnealui are o rugăminte către 

Comisia de Circulație. Mai mulți cetățeni i-au adus la cunoștință faptul că  pe Șoseaua 

Neamțului sepre Gîștești se circulă cu viteze foarte mari, motiv pentru care se și întâmplă 

diverse accidente și solicită idicatoare pentru păstrarea vitezei de municipiul, adică să înceapă 

Municipiul Pașcani dincolo de Gîștești și să nu aibă sfârșit de  Gîștești sau puse indicatoare 

pentru limitarea vitezei pe tronsonul respectiv. Își amintește că această problemă a mai fost 

discutată. Ținând cont de zona respectivă apreciază că s-ar justifia o limitare a vitezei pe 

tronsonul respectiv.  

 Domnul Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că, cel mult poate 

face o intervenție la Direcția de Drumuri Naționale pentru că administrarea drumului de la 

Kaufland până dincolo de Gîștești este a lor, a Companiei Naționale de Drumuri. 

 Domnul Haldan Vasile, consilier local, întreabă daca reprezentanții municipiului nu au 

nici un cuvânt de spus vis a vis de această problemă. 

 Domnul Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că, se va face o 

adresă prin care să se solicite acest lucru. 

 Doamna Nedelcu Gabriela, Viceprimarul Municipiului Pașcani, apreciază că pentru 

susținere ar fi bine să vină solicitări în scris de la persoanele care doresc limitarea vitezei, pe 

care să o analizeze în cadrul Comisiei de Circulație. 

 Domnul Haldan Vasile, consilier local, precizează că adresa este venită acum din 

partea dumnealui, în cadrul ședinței Consiliului Local, cu ocazia acestei intervenții. Roagă să fie 

luat în calcul pentru că dumnealui este reprezentantul unor cetățeni. 

 Domnul Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că în urma acestei 

interpelări se va întocmi adresă către Compania Națională de Drumuri.  

 Domnul Haldan Vasile, consilier local, explică faptul că s-a adresat Comisiei de 

Circulație deoarece au specialiști în componență care pot analiza daca este oportună cederea 

dumnealui și a cetățenilor. De asemena dorește să mulțumească pentru că solicitarea 

dumnealui de rândul trecut, nu numai că s-a executat, ba mai mult , s-a montat și  gard de 

protecție lateral și s-a vopsit și gardul respectiv. Precizează că întradevăr arată altfel acum.  

Domnul Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, precizează acest drum trebuie 

să intre în reabilitare pentru că în maxim 2-3 ani de zile va fi impracticabil. Specifică faptul că se 

află pe lista de investiții. 
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Domnul Haldan Vasile, consilier local, întreabă de iluminat în acea zonă. 

Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, precizează că, și iluminatul este prins.  

 Doamna Nedelcu Gabriela, Viceprimarul Municipiului Pașcani, precizează că dorește 

să profite de această ocazie că îi convoacă pe membrii Comisiei de Circulație  pe data de 

09.11.2018, la orele 13:00. 

 Pantazi Dumitru, Primarul Municipiului Pașcani, informează Consiliul Local că în data 

de 30.10.2018 a semnat contractul de finanțare pentru Școala Iordache Cantacuzino și 

urmează ca, în cel mult 2-3 săptămâni de zile să fie semnat și contractul de finanțare pentru 

Palatul Cantacuzino. 

  

Doamna Dondaș Adriana, presedinte de ședință, declară închisă ședința. 

 

Ședința se încheie la 11:40. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI 

    DONDAȘ ADRIANA                            cons. jr. JITARU IRINA 


