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          ROMANIA 
      JUDETUL  IASI 
MUNICIPIUL  PASCANI 
  CONSILIUL  LOCAL 

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

Încheiat, astazi    07 octombrie  2014, în şedinţa  ordinara   
a Consiliului  Local  al municipiului Paşcani,  care are 

  loc în   sala de şedinţe   a Primariei  municipiului Paşcani, judeţul Iaşi 
 
 Ora  10,00 
 
 
  Domnul Mircea  Zuzan,  secretarul municipiului Pascani, în baza 
prevederilor Legii 215/2001, privind administraţia publica, republicata, cu modificarile şi 
completarile  ulterioare  şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare  a  Consiliului 
Local, deschide  lucrarile   sedinţei  extraordinare, convocata  in conformitate cu art. 39,  
alin. (2) si (3) din Legea 215/2001,   a administratiei publice locale, republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare,   aratand ca este legal constituita, motivat de faptul  
ca din cei 19 consilieri locali in functie, sunt prezenţi  16 consilieri. Lipsesc motivat domnii 
consilieri Acsinte Diana, Anton Vasile si Craciun Emilian, care si-au anuntat imposibilitatea 
de a participa la sedinta. 

La şedinţa Consiliului Local al municipiului Paşcani  participa un grup de circa 100 
de cetateni din municipiul Pascani, reprezentanti ai societatii civile,  si : 
 

Domnul  Dumitru Pantazi Primarul municipiului Paşcani 

Domnul  Axinte Vasile Viceprimarul municipiului Paşcani 

Domnul  Mircea Zuzan Secretarul municipiului Pascani 

Domnul  Ratoi Neculai Deputat 

  

Personal din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului 

 

Mass-media  

 
Domnul Mircea  Zuzan,  secretarul municipiului Pascani,    da cuvantul 

presedintelui de sedinta. 
 
Domnul  Toma Codrin,  presedinte de sedinta,  precizeaza ca  prin 

Dispozitia Primarului nr.  1634/03.10.2014,   a fost convocat Consiliul Local al municipiului 
Pascani in sedinta  extraordinara, in data de  07.10.2014, ora  10,00, cu urmatoarea ordine 
de zi : 

 
1.PROIECT DE HOTARARE  privind retragerea Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul 
Pascani la Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de 
alimentare cu apa si de canalizare A.R.S.A.C.IS (Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa-
Canal Iasi) si delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către 
S.C. PREST SERV APA S.A. 

 
Initiatorul proiectului-Primarul municipiului Pascani 
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  Domnul Toma Codrin, presedinte de sedinta,    da cuvantul  domnului 
Primar, in calitate de initiator al proiectului de hotarare. 

  Domnul  Pantazi  Dumitru, primarul municipiului Pascani,    precizeaza ca,  
in conformitate cu prevederile Legii 215/2001, privind administratia publica locala, 
republicata, modificata si completata, are posibilitatea de a retrage proiectul respectiv de 
pe ordinea de zi. Motivat de faptul ca au primit  multe solicitari  privind organizarea unei 
dezbateri publice, cat  si propuneri  privind delegarea  serviciului de alimentare cu apa si 
de canalizare  catre alt operator, precizeaza ca retrage proiectul pe care l-a initiat de pe 
ordinea de zi  si vor  continua  cu  o  dezbatere publica,   pentru a prelua  obiectiile 
cetatenilor  legate de serviciul prestat de Apavital Iasi in Muncipiul Pascani. 

Este convins  ca si domnii consilieri  vor lua cuvantul  si isi vor motiva votul. Tine sa 
mentioneze ca s-a  intocmit un raport de evaluare  tehnico-economica a serviciului prestat 
de PREST SERV APA S.A.   si, la momentul respectiv,  s-a luat decizia  de a delega acest 
serviciu catre Apavital Iasi. Acest lucru l-a mentionat si conducerea  SC PREST SERV 
APA S.A. la momentul respectiv, in mod public. 

Au delegat  serviciul catre Apavital Iasi. Au  demarat investitii  care insumeaza circa 
7 kilometri de conducta de alimentare cu apa pentru Municipiul Pascani. Pentru ca cei de 
la Apavital  au vazut o serie de neconcordante, in prezent nu mai comunica cu  autoritatile 
locale  si nu vor sa mai faca investitii. 

A venit astazi cu acest proiect de hotarare si in legatura cu  cele doua proiecte de 
hotarare initiate de cetateni in baza celor 3000 de semnaturi de sustinere. Decizia  de a 
delega serviciul catre Apavital Iasi nu a fost usor de luat. S-au intalnit in tot felul de comisii. 
Au de ales. Raman in aceasta faza cu investitiile  sau merg  cu cei mai bine plasati  pe 
acest segment si  fac  investitii pe distributia de apa in valoare de 13 milioane de euro. 

Vrea ca fiecare sa-si spuna in mod civilizat parerea  despre acest serviciu. Au in 
sala si reprezentanti din Parlament. Ii au prezenti in sala pe toti cei   care  pot lua o decizie. 
Daca doresc sa  transforme aceasta problema in campanie electorala, asta este. Solutia 
este insa sa analizeze si sa ia  impreuna  o decizie.  Indiferent de decizie, modul 
transparent  de a inregistra, citi, verifica  pe baza  aparatelor de masura  este obligatoriu. 
Fie ca raman  la PREST SERV sau merg pe varianta existenta, nimeni nu este  obligat sa 
faca investitii  si sa-si scoata apometrele pe casa scarii.  Dar este o conditie si anume ca 
cei 20-30 de locatari  dintr-o scara sa se asocieze  si sa desemneze un reprezentant 
pentru a semna contractul. O alta varianta  este sa scoata  fiecare apometrele pe casa 
scarii. 

Intrebarea este ce fac in situatia in care revin la PREST SERV? Aceasta societate 
are deja 37 de miliarde de lei neincasati. Intrebarea este cum separa bunii platnici de cei 
rai platnici. Tine sa precizeze ca a incheiat. 

 
  Domnul Toma Codrin, presedinte de sedinta,    mentioneaza ca, intrucat  

proiectul de hotarare a fost retras, sedinta extraordinara a Consiliului Local  nu mai are 
obiect. In consecinta,  multumeste consilierilor locali  pentru  participare si declara  inchise 
lucrarile sedintei   extraordinare, convocata  in data de   7 octombrie 2014. 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA       Contrasemneaza 
Consilier, TOMA  CODRIN                               SECRETARUL  MUNICIPIULUI, 
             Cons. Jr.  MIRCEA  ZUZAN 


