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MINUTA  
ședinței de dezbatere publică din data de 20 ianuarie 2023 de la sediul Municipiului 

Pașcani 
 
 

Dl. Pintilie Marius-Nicolae – Primarul Municipiului Pașcani, deschide lucrările 
ședinței de dezbatere publică, organizată în data de 20.01.2023, ora 11,00, la sediul 
Municipiului Pașcani, în sala de ședințe, privind proiectul Bugetului de venituri și 
cheltuieli și a programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și 
alte surse de finanțare ale municipiului Pașcani pe anul 2023. Dezbaterea publică începe 
la ora 11,05. 

La dezbaterea publică participă: administratorul public – dl. Bodoașcă Mihai-
Claudiu, directorul executiv – doamna Lăbonțu Angelica, consilierii locali Mihai Dediu și 
Mihai-Gabriel Grigoriu, 6 cetățeni, funcționari publici din aparatul de specialitate al 
primarului, presa locală. 
 Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că va 
începe cu o scurtă prezentare, după care va da cuvântul celor din sală. Doritorii se pot 
înscrie la cuvânt sau pot lua cuvântul și în timpul prezentării, după cum va fi cazul și 
dacă se va vorbi punctual la subiect. Cei prezenți vor primi lămuriri de la el sau 
administratorul public, iar acolo unde va fi vorba despre amănunte sau probleme strict 
tehnice vor aduce lămuriri funcționarii prezenți. 

Va începe cu prezentarea generală a bugetului local, apoi pe fiecare capitol în 
parte, lămuriri despre cum a fost construit acest buget, după care urmează preluarea 
întrebărilor și a eventualelor amendamente care se vor face. 

Menționează că bugetul local respectă pe partea de funcționare ceea s-a făcut și 
anul trecut, cu respectarea execuției de anul trecut și a echilibrului bugetar în ceea ce 
privește veniturile și cheltuielile. Anul trecut s-a făcut o economie de 15 milioane de lei, 
de care se va ține cont în acest an. Pe partea de cheltuieli sunt foarte multe contracte 
pe PNRR care trebuie prinse în buget, sperând să se implementeze cât mai mult și cât 
mai repede aceste proiecte cu înglobare în execuția bugetară. Precizează că nu se 
așteaptă să fie o încasare foarte mare comparativ cu anul 2022. Taxele și impozitele 
locale pentru anul 2023 sunt indexate cu rata inflației aferentă anului 2021, pentru că 
aceasta e regula, respectiv cu 5,1%. Cuantumul taxelor locale nu s-a schimbat și 
intenționează să fie același procent de impozitare și la anul, iar legea prevede 
obligativitatea indexării acestora cu rata inflației. Pe partea de venituri nu sunt venite 
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sumele finale de la Consiliul Județean Iași și de la Direcția Finanțelor Publice, în special 
cu veniturile pentru învățământ. Cum se vor primi sumele, bugetul local va fi finalizat și 
va fi supus dezbaterii și adoptării în Consiliul Local al Municipiului Pașcani. 

Pe partea de cheltuieli, se împarte în funcționare și dezvoltare. Pe partea de 
funcționare trebuie asigurată funcționarea primăriei, cu bani de salarii, utilități și pentru 
instituțiile din subordine: bibliotecă, casa de cultură, club sportiv, spital., deci tot ceea 
ce presupune funcționarea normală a administrației publice locale a municipiului 
Pașcani. 

 Pe partea de dezvoltare trebuie asigurați bani pentru investițiile în derulare, dar 
și pentru noile investiții propuse a fi realizate, pentru care sunt semnate contracte de 
finanțare. 

 Ședința pentru aprobarea bugetului se propune a fi pe 31 ianuarie 2023, depinde 
când se primesc sumele de la CJ și de la  Direcția Finațelor Publice, dar nu mai târziu de 
3 februarie 2023.  

Față de bugetul local aflat în dezbatere publică, mai sunt bugetele instituțiilor din 
subordine-spital, bibliotecă, casa de cultură, club sportiv, catina de ajutor social, piață, 
școli, bugetul creditelor interne-sursa C. Sunt două credite angajate din care unul de la o 
instituție bancară și unul de la trezoreria statului. Cel de la trezorerie e de 11 milioane 
de lei cu o dobândă de 2 % strict pentru investițiile de la cimitir și piața vale, iar celălalt 
e pentru cofinațarea proiectelor europene. S-a plătit din ele Școala Cantacuzino, mai e 
Palatul Cantacuzino,  Creșa nr. 1 și Grădinița nr. 2.  

S-a comunicat fiecărei instituție din subordine suma de la care să pornească 
construcția bugetului, urmând a primi în viitorul apropiat informații de la acestea. Este o 
normalitate dacă un buget nu se închide perfect acum, dar vor exista rectificări până la 
sfârșitul anului pentru restabilirea echilibrului pentru toate instituțiile din subordine. 

Prezintă detalii bugetare pe partea de funcționare a bugetului local al Municipiului 
pașcani pe anul 2023. 

Doamna Lăbonțu Angelica, director executiv, precizează că e vorba despre un 
buget cu deficit creat cu excedentul anului trecut, pe partea de venituri, în comparație 
cu cheltuielile din anul curent. Cheltuielilor suplimentare sunt suportate din excedentul 
anului precedent.       

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că acestea 
sunt informații generale despre bugetul local, care mai are atașată lista de investiții și 
nota de fundamentare a acestora cu sumele aferente. 

Dă exemple de investițiile în derulare: Școala Cantacuzino pe final, grădinița nouă 
aflată în procedură de achizișie, 2 proiecte la Școala Ion Creangă Gâștești, Creșa 1 și 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 2,  Liceul Miron Costin, Colegiul Tehnic Unirea, Școala 
Ion Creangă Gâștești, Liceul Nicolae Iorga, etc, din PNRR și fonduri nerambursabile. 

Dă citire investițiilor de anul acesta din nota de fundamentare cu sursele 
precizate acolo, de la unitățile de învățământ, dar și investițiilor privind  asfaltarea de 
străzi, reamenajare trotuare, reamenajare intersecții, expertize și studii, etc.  

Domnul Bodoașcă Mihai-Claudiu, administrator public, precizează că e convins 
că această listă de investiții va suferi modificări pe parcursul anului, fiindcă mai sunt 
depuse cereri de finanțare prin PNRR și AFM. Deja sunt eligibile e-tiketingul, urmează 
Liceul N. Iorga, iar pe AFM  sunt depuse 2 cereri: una pe stații de încărcare și una pentru 
modernizarea iluminatului în cartiere și extinderea rețelei acolo unde acesta nu există.  
Este prinsă cea mai mare sumă pe fonduri nerambursabile – 30 milione lei și nu se opresc 
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aici. Provocarea va fi pe implementarea acestor proiecte. Prezintă detalii privind 
termenele investițiilor. S-au străduit să găsească surse de finanțare diverse și 
nerambursabile.  Pe viitorul exercițiu european 2021-2027 au garantată suma de 15 
milione de euro. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că 
finanțările pe mediu sunt diverse și pe lângă iluminat, sunt proiecte pentru extinderea 
rețelelor de apă și canalizare acolo unde Apavital nu le poate realiza prin fonduri POIM. 
S-a intrat și pe o normalitate în relația cu AFM, s-a terminat și eșalonarea privind plata 
taxelor la fondul de mediu.  

Domnul Bodoașcă Mihai-Claudiu, administrator public, precizează că Ministerul 
Dezvoltării a mai deschis o axă pentru consolidarea clădirilor instituțiilor publice și 
multifamiliale. Sunt prinse multe studii pregătirea accesării acestor tipuri de proiecte. 
Exemplu de investiție-consolidarea sediului vechi al bibliotecii. 

Precizează că deși toată lumea așteaptă infrastructură, s-a cam pierdut trenul cu 
realizarea acesteia din fonduri europene. De aceea, sumele din bugetul local urmează a 
fi canalizate pe asfalt și trotuare, iar pentru celelalte investiții vor fi depuse proiecte 
pentru finanțări din fonduri nerambursabile. 

Domnul Vântur Romel, cetățean, întreabă dacă această administrație a pierdut 
trenul sau primăria. 

Domnul Bodoașcă Mihai-Claudiu, administrator public, răspunde că primăria, în 
general. Actul administrativ are continuitate, se ia și cu bune și cu rele din trecut, 
trebuie asigurată continuitatea. Pe infrastructură s-a accesat doar acel proiect PIDU, 
care a fost implementat. Bani pentru străzi nu mai există.  

Domnul Mihai Dediu, consilier local, menționează că atunci când administratorul 
public a vorbit că are 15 milione de euro din bani europeni, credea că îi și avea.  

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că banii nu 
sunt în cont, se depun proiecte pentru a-i obține, dar ei sunt garantați, nu se intră într-o 
competiție pentru ei.  

Domnul Bodoașcă Mihai-Claudiu, administrator public, precizează că, în 
conformitate cu precizările ADR Nord-Est, pentru municipiile ca Pașcani este garantată 
suma de 15 milione de euro, dacă va participa cu proiecte. Problema care se pune e 
abilitatea scrierii acestor proiecte pentru atragerea de finanțări nerambursabile, pentru 
că nu va mai fi vorba de competiție că până acum.  

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că trebuie 
pregătite documentele de bază pentru a accesa și astfel de fonduri.  

Doamna Novac Ema-Roxana, responsabil Legea 52/2003 privind transparența 
decizională, precizează că s-a înscris în scris la cuvânt domnul Radu Ioan. 

Domnul Radu Ioan, cetățean, precizează că în comparație cu hârtiile de anul 
trecut lipsește referatul de aprobare. Întreabă dacă cumva trebuia și ăla să fie. Întreabă 
detalii cu privire la formularele afișate, dacă sunt tipizate sau e conceptul local. 

Doamna Lăbonțu Angelica, director executiv, precizează că e vorba despre o 
sintetizare a veniturilor și cheltuielilor. 

Domnul Radu Ioan, cetățean, insistă cu întrebarea, solicitând să se precizeze a 
cui e conceptul. 

Doamna Lăbonțu Angelica, director executiv, precizează că e al lor. 
Domnul Radu Ioan, cetățean, solicită lămuriri cu privire la veniturile din închirieri 

și concensiuni. Întreabă de ce nu se separă închirierile de concesiuni, dacă în Codul 
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administrativ sunt prevăzute separat. Vrea să știe cine e restant pe chirie și cine e pe 
concesiuni. Se știe public că Apavital nu dă redevența.  

Îl interesează debitele și în special redevența plăptită de Apavital. 
Doamna Lăbonțu Angelica, director executiv, precizează că acolo e vorba despre 

persoanele juridice insolvabile, care conform legii nu pot fi scoși din evidență.  Aici e 
vorba despre ideile generale de construcție a unui buget, iar detaliile se pot cere în 
scris. Apavital plătește redevența. 

Domnul Radu Ioan, cetățean, vrea ca închirierile și concensiunile să fie separate, 
conform prevederilor Codului administrativ. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, menționează că a 
preluat sugestia. 

Domnul Mihai Dediu, consilier local, menționează că primarul e la al treilea 
buget și nu a luat în considerare amendamentele grupului de consilieri locali PSD. Nu 
sunt duse la îndeplinire unele hotărâri de consiliu local privind investițiile care trebuie 
realizate în Municipiul Pașcani. Precizează că a depus amendamentele la bugetul local pe 
2023 la secretariatul Consiliului Local și la primărie. Dă citire aceastora, cu precizarea 
surselor de finanțare. O prioritate o constituie amenajarea trotuarelor pe strada Dragoș-
Vodă, unde pe porțiuni nu există nicio potecă. Dă citire străzilor propuse a fi asfaltate în 
municipiul Pașcani, pentru întocmirea studiilor de fezabilitate. Nu vrea ostilitate 
manifestată ca în anii trecuți pentru preluarea amendamentelor la bugetul local 
formulate de grupul consilierilor locali PSD. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că ăsta e 
jocul democrației. Amendamentele vor fi analizate și preluate în măsura în care vor fi și 
surse de finanțare. Precizează că nu pot fi realizate studii de fezabilitate pentru toate 
străzile, e nerealist să se creadă că, în 2 ani cât aceastea sunt valabile, se vor putea 
asfalta toate. Bine ar fi să se poată, dar e imposibil. 

Domnul Mihai Dediu, consilier local, menționează că discursul e același, dar în 
Pașcani nu s-a făcut mare lucru. 

Se vorbește concomitent, iar Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-
Nicolae, îndeamnă la înscrierea la cuvânt și păstrarea solemnității ședinței.  

Domnul Maradilă Ioan, cetățean,   reprezentantul celor de pe strada Bucuriei din 
Boșteni,  vrea asfaltarea cu prioritate a străzii. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că strada 
nu e prinsă anul acesta. 

Domnul Maradilă Ioan, cetățean,   reprezentantul celor de pe strada Bucuriei din 
Boșteni,  vrea asfaltarea și a străzii de la intrarea cimitirului. Dacă nu se poate asfalt, 
măcar betonarea acesteia și reabilitarea fântânii din poarta cimitirului. Să nu uite de 
strada Bucuriei. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că s-a 
reținut propunerea  

Domnul Bârsan Gheorghe, cetățean din Gâștești, ridică problema gazului nepus. 
Explică că reprezentantul Delgaz Grid le-a promis că până la Paștele trecut vor avea gaz, 
lucru care nu s-a înfăptuit nici până azi. Când s-au făcut lucrările s-au încasat niște bani 
fără chitanță. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, întreabă cine a luat 
banii. 
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Domnul Bârsan Gheorghe, cetățean din Gâștești, precizează că e vorba de 
inginerul Cojocaru Marius de la ERA. Dă detalii despre lucrare și persoanele care au 
lucrat acolo. Întreabă dacă au vreo șansă să se dea drumul la gaz prin instalația făcută. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, speră să se rezolve 
acest subiect cu gazul. Primăria a greșit și a făcut extinderea rețelei de gaz fără acordul 
Delgaz Grid, iar oamenii au făcut lucrările fără acordul Delgaz Grid și al Primăriei. Deci 
este un cumul de factori care au dus la această situație care e azi acolo. Culpa e a celor 
care au luat banii. Există posibilitatea înaintării unei plângeri penale. 

Domnul Bârsan Gheorghe, cetățean din Gâștești, precizează că nu au nicio hârtie 
la mână.  

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, menționează că 
poliția poate să cerceteze. Precizează că doi ani a bătut drumurile și la București și la 
Iași, a purtat discuții cu Delgaz Grid și ANRE pentru a găsi o soluție. A găsit cu greu un 
expert care să facă o expertiză tehnică privind această lucrare, solicitată de altfel de 
Delgaz Grid. S-a găsit o soluție de compromis și speră ca Delgaz Grid să dea drumul la 
gaz în conducte cât mai curând.  Precizează că a informat cetățenii din zonă să profite 
de noua legislație conform căreia Delgaz Grid trebuie să facă racordarea acestora la 
rețeaua de gaz gratuit, sub condțiia depunerii unei cereri. S-au realizat rapid racorduri 
după noua legislație. Speră ca în termen de două luni să se rezolve și această problemă.   

Domnul Bârsan Gheorghe, cetățean din Gâștești, precizează că atunci când a 
pomenit de bani nu a făcut nicio referire la primărie, că nu a fost cazul.  

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că e 
mulțumit că s-a înțeles procedura și demersurile efctuate pentru a avea gaz acolo. 

Domnul Bârsan Gheorghe, cetățean din Gâștești, precizează că a depus la 
domnul Năcuță dosarele tuturor celor care au făcut racordurile. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, menționează că 
aceste detalii se vor discuta altă dată. Acum se vorbește pe buget. 

Domnul Bârsan Gheorghe, cetățean din Gâștești, precizează că Gâștești e 
singura suburbie fără apă și canalizare. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că într-o 
lună vor începe lucrările pentru rețeaua de apă și canalizare în cartierul Gâștești cei ce 
vor lucra acolo au solicitat organizarea șantierului. Va fi un pic de deranj în primăvară, 
dar anul acesta se va fi apă și canalizare în Gâștești. Tot proiectul conține apă și 
canalizare în Gâștești. 

Domnul Bârsan Gheorghe, cetățean din Gâștești, precizează că bine ar fi să se 
pună și asfalt peste apă, canalizare și gaz. 

Domnul Onu Ovidiu, cetățean din Gâștești, propune treceri de pietoni pe 
drumul național care tranzitează. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că s-a 
preluat problema la o audiență, s-a aprobat în Comisia de circulație și e nevoie de avize, 
după care urmează execuția.  

Domnul Onu Ovidiu, cetățean din Gâștești, semnalează multitudinea de mașini 
școală din oraș, care crează aglomerație în trafic. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, sugerează să se 
obișnuiască cetățenii ce ele.  
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Domnul Botea Aurel, cetățean din Gâștești, aduce în discuție problema 
podețelor. Menționează că a fost un proiect de reparare a acestora în toamnă, dar a fost 
o panaramă. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, solicită detalii. 
Domnul Botea Aurel, cetățean din Gâștești, precizează că e vorba de intersecția 

străzii 16 februarie cu Stânilor, sunt două poduri acolo. E lăsată o placă de 3 tone de 
beton acolo. Mai dă detalii despre alte podețe, care sunt înfundate. Trebuie verificate 
toate podețele. A fost domnul viceprimar acolo. Solicită mai multă responsabilitate de la 
oamenii de la salubritate.  

Domnul  Cojocaru Cătălin, ziarist, îi solicită domnului primar să-l întrebe pe un 
cetățean din Gâștești cine i-a pus să facă acele racorduri. 

I se răspunde de către cetățean că e vorba de inginerul de pe șantier de la ERA, 
căruia i-au dat și banii. Ei au venit în baza unui aviz dat de primărie.  

Domnul Grecu Răzvan, ziarist, întreabă despre suma prinsă pentru bugetarea 
participativă din bugetul local. 100 mii lei e o sumă mică. Propunerea ar fi mărirea 
acesteia.  Intenționează să aplice pentru un proiect pentru un părculeț pe zona dea.  

Doamna Lăbonțu Angelica, director executiv, precizează că s-a adoptat acea 
hotarâre privind procedura cu bugetarea participativă anul trecut în vară. Proiectele se 
depun cu respectarea procedurii și a termenelor stabilite în acea hotărâre, urmând a fi o 
dezbatere publică cu cetățenii. Anul trecut a fost depus un proiect care nu a fost eligibil. 
Pentru acest an, proiecte nu avem. Există posibilitatea ca până în luna august să se 
depună proiecte care vor intra în bugetul anului viitor.   

Domnul Grecu Răzvan, ziarist, menționează că anul trecut a fost o perioadă 
foarte scurtă pentru depunerea proiectelor. Hotărârea s-a dat foarte târziu și timpul e 
foarte scurt. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că suma 
de 100 mii lei e pentru proiectele ONG-urilor, nu pentru bugetare participativă. 
Subiectul se notează și se va vedea disponibilitatea bugetului pe acest subiect. 

Domnul Vântur Romel, cetățean, precizează că sunt proiecte pe care cetățeanul 
le alege a fi făcute, iar administrația locală îl duce la bun sfârșit. Pe strada Ștefan cel 
Mare trebuie refăcut asfaltul după intervențiile de acolo. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că e 
necesară o procedură pentru remedierea tuturor intervențiilor pe domeniul public. 

Domnul Vântur Romel, cetățean, semnalează existența unei borduri la intrarea în 
parcarea de lângă catedrală, care trebuie scoasă. E de ani de zile acolo. O propunere e 
sensul giratoriu la intersecția străzilor Ștefan cel Mare cu Eugen Stamate. Cum nu se face 
niciun sens giratoriu, mai vine și el cu o propunere de sens giratoriu care să nu se facă.  

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că va face 
o propunere pentru Comisia de circulație. 

 Domnul Vântur Romel, cetățean, semnalează că în fața primăriei se parchează 
pe spațiul verde. Vrea amenajare de noi spații verzi. Întreabă unde sunt noile terenuri de 
sport ce vor fi construite. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că vor fi în 
curțile școlilor din Blăgești,  Gâștești, Lunca, Liceul N. Iorga ...cu funcționalitate dublă 
pentru școală și cetățean.  

Domnul Vântur Romel, cetățean, semnalează că sunt hotărâri care nu sunt puse 
în aplicare. 
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Domnul Parteni marius, ziarist, întreabă în ce măsură terenul de sport de la 
Blăgești din curtea școlii mai e util în condițiile în care școala se închide din toamna 
anului 2023. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, precizează că e util 
pentru cetățeni, accesul fiind liber. Sunt copii care vor juca fotbal și handbal acolo. 

 Domnul Radu Ioan, cetățean, abordează și problema cheltuielilor din buget. A 
trimis o fotografie cu spațiul din lateralul blocului Moldova, care e WC public. Solicită o 
igienizare a acestuia, care e domeniul public, nu crede că va costa mult. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, menționează că a 
trimis o echipă pentru igienizare. 

Domnul Cătălin Mihalache, ziarist, semnalează o problemă despre spațiul lateral 
de pe scările mici, care trebuie igienizat. Ar trebui amenajat. 
 

Se vorbește concomitent. 
 

Domnul Grecu Răzvan, ziarist, menționează că acolo a fost o concesiune, 
probabil e un litigiu acolo.  

Domnul Grigoriu Mihai-Gabriel, consilier local, ar fi vrut să-i spună domnului 
Dediu Mihai că e de bun simț să li se spună cetățenilor ce se poate face într-un an și ce 
nu. 

Primarul municipiului Pașcani, dl. Pintilie Marius-Nicolae, mulțumește pentru 
prezența cetățenilor și își dorește ca aceasta să fie mai numeroasă la anul.  
 
 
 

Dezbaterea publică se încheie la ora 12,35 . 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI 
MARIUS-NICOLAE PINTILIE  


