MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 15 septembrie 2011 în cadrul şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Sunt prezenţi următorii consilieri:
1. Anghel Ficu
2. Balaniscu Bogdan
3. Balanovici Elena Laura
4. Bîrhală Constantin
5. Botez Radu
6. Chiruţă Ciprian
7. Ciobotaru Florentin Traian
8. Ciucă Valentin
9. Cristian Cătălin
10. Gavrilă Camelia
11. Gradinariu Gică
12. Grigoraş Laurenţiu
13. Harabagiu Gabriel Vasile
14. Iacoban Sorin Avram
15. Ionescu Ioan Sorin
16. Neculau Constantin
17. Negrescu Radu-Florin
18. Ostaficiuc Marius
19. Surdu Mihai-Gabriel
20. Talpalaru Seryl
21. Toma Catalin
22. Turliuc Cătălin
Participă la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi: domnul Gheorghe Nichita - primarul Municipiului Iaşi,
domnul Romeo Olteanu - viceprimarul Municipiului Iaşi, domnul Vasile Munteanu - viceprimarul Municipiului Iaşi, doamna Denisa
Liliana Ionaşcu - secretarul Municipiului Iaşi, directorii şi şefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, presa locală.
Lucrarile sedintei incep la orele 11,00, sunt conduse de domnul consilier Seryl Talpalaru si sunt inregistrate audio si
video.
Şedinţa a fost convocată de Primarul Municipiului Iaşi, pentru data de 15 septembrie 2011, ora 11,00 prin Dispoziţia
Primarului nr. 1414 din data de 09.09.2011, completata prin Dispozitia nr. 1427/13.09.2011, având următoarele proiecte
înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă.
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea în anul 2011 a excedentului Municipiului Iaşi.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2011.
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iaşi, str. Carpaţi, între bl. 910-912, de pe SC.
LECOM BIROTICA S.R.L. pe S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.
5. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventariul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu
terenul în suprafaţă de 179,98 mp, situat în Iaşi, Str. Teodor Raşcanu, nr. 7, precum şi concesionarea directă a acestui teren,
către JOUMAH BILAL, în vederea extinderii construcţiei existente.
6. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventariul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu
terenul în suprafaţă de 32 mp, situat în Iaşi, Str. Nicolina, nr. 11, bl. A5, sc. B, precum şi concesionarea directă a acestui teren,
către ŢIFACHI CRISTIAN, în vederea extinderii spaţiului existent.
7. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventariul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu
terenul în suprafaţă de 9,28 mp, situat în Iaşi, Str. Splai Bahlui, Mal Drept, nr. 8A, bl. G1, precum şi concesionarea directă a
acestui teren, către IONIŢĂ MARIUS, în vederea extinderii spaţiului existent.
8. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventariul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu
terenul în suprafaţă de 27 mp, situat în Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr. 31, precum şi concesionarea directă a acestui teren, către
S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A TIMIŞOARA în vederea extinderii construcţiei existente, spaţiu ce va avea destinaţie de grup
de răcire /ciller.
9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 28,55
mp, situat în Iaşi Şos. Sărăriei nr. 5, precum şi concesionarea directă a acestui teren, către MARINESCU ECATERINA, în
vederea extinderii locuinţei.
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de
27,70 mp, situat în Iaşi, Str. Toma Cozma, nr. 25, precum şi concesionarea directă a acestuia către SCAFARIU MARIA, în
vederea extinderii locuinţei.
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11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de
17,50 mp, situat în Iaşi, Str. Ipsilante, nr. 7A, precum şi concesionarea directă a acestuia către TIGOIANU ANA, în vederea
extinderii locuinţei.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 52/20.03.2006 (privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al
municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 82 mp situat în Iaşi - Străpungere Silvestru, nr. 14, bloc CL17, parter, şi
concesionarea directă către S.C. KOSAROM S.A., în vederea extinderii spaţiului existent).
13. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Parohia "Sf. Apostol Toma" a terenului în suprafaţă de 6702
mp, situat în Iaşi, în Aleea Basarabi (f.n.), Cartier Alexandru cel Bun.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, pentru obiectivul " Amenajare bloc alimentar" la
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi, strada Pantelimon Halipa, nr. 14.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei staţii de dializă cu 6 aparate la Spitalul Clinic " Dr. C.I. Parhon", Iaşi, Bld.
Carol I, nr. 50.
16. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către
Instituţia Publică de Învăţământ preşcolar Grădiniţa cu Program Normal nr. 26 Iaşi.
17. Proiect de hotărâre privind restituirea către Municipiul Iaşi a cotei părţi din aportul în natură la capitalul social al S.C.
SALUBRIS S.A. , reprezentând teren pe care este situat Depozitul Controlat Deşeuri Menajere Tomeşti şi reducerea capitalului
social al S.C. SALUBRIS S.A., în vederea atragerii unei finanţări nerambursabile pe fonduri europene.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială de Analiză a Solicitărilor Locative
constituită în condiţiile Legii 114/1996, în şedinţa din data de 16.08.2011.
19. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Asociaţia "Revista Convorbiri
Literare".
20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea "Regulamentului privind procedura de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară
activitatea de "administrare imobile pe bază de tarife şi contract" la Asociaţiile de Proprietari".
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectului " Centrul de Zi pentru persoane vârstnice".
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 3, întocmit în
vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STR. OŢELARIEI, numar cadastral 6797,T2,
P1(19/10/2), întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoana fizică.
24. Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA,T51, parcela cu numar cadastral 9851/1/2/2, întocmit
în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privata persoane fizice.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T 169, parcela cu numar cadastral
15121/12, întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată
persoane fizice.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU NR. 78 întocmit în vederea
modificării unei construcţii în curs de execuţie - extindere spaţiu comercial tip hypermarket pe teren proprietate privată persoană
juridică.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA GALATA NR. 46 întocmit in vederea
construirii unei locuinţe pe teren proprietate privata persoane fizice.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI, T64, numere cadastrale
8060/1/1,8060/1/2,8060/1/3,8060/3/6, întocmit în vederea construirii de locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STR. MAIOR POPESCU EREMIA NR. 7, STR. MAIOR
POPESCU EREMIA NR. 9, STR. LABIRINT, F.N. Întocmit în vederea construirii unui imobil cu destinaţia de cabinete medicale pe
teren proprietate privată persoană juridică şi persoane fizice.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, ŞOS. BUCIUM NR. 25, Întocmit în vederea construirii
unui imobil cu locuinţe colective pe teren proprietate privată persoană juridică.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 54, Întocmit în
vederea construirii unui centru comercial pe teren proprietate privată persoană juridică.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI, STRADA VALENI NR. 9, Întocmit în vederea
construirii unui garaj pe teren proprietate privată persoană fizică.
33. Proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iaşi a reţelelor tehnico – edilitare şi a
echipamentelor tehnice aferente.
34. Proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 2108 mp
din Str. Pantelimon Halipa nr. 15 şi atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a Lotului 2 în suprafaţă de 335
mp şi a Lotului 3 în suprafaţă de 275 mp Bisericii Penticostale „Ziua Harului” Iaşi (Anexa A).
35. Proiectul de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, însuşit prin H.C.L. 72/2011, cu
terenul în suprafaţă de 125 mp din Iaşi - str. Sf. Andrei nr. 9-11, categoria de folosinţă cale de acces.
36. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului construit în suprafaţă de
718,24 mp din Str. Dumbrava Roşie nr. 7 (Anexa A).
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării anexei nr. 1 la HCL nr. 54/11.02.2011 (privind modificarea si
completarea H.C.L. 211/2010).
38. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 146/28 aprilie 2011 (privind atestarea apartenenței la domeniul public al
municipiului Iași a unor artere ce fac obiectul studiului “Sistem de management al traficului în municipiul Iași” finanțat prin
Programul Operațional Regional (POR).
39. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, însuşit prin H.C.L. nr. 72/2011 cu
bunurile cuprinse în Anexa 1.
40. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Partidul Verde – Filiala
Judeţeană Iaşi.
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41. Proiect de hotărâre privind scutirea de la impozitul pe clădire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003, privind
Codul Fiscal cu modificările ulterioare, pentru contribuabilul prevăzut în ANEXA 1.
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, STRADA PERJU, NR. 29-31, Întocmit în vederea
construirii unui imobil cu spaţii comerciale şi birouri pe teren proprietate privată persoană fizică.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii şi reactualizării Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi
realizarea proiectului "Reabilitarea Mănăstirii Golia – etapa II".
44. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Complexului Hotelier Municipal şi a destinaţiei spaţiului Hostel Alexandru cel
Bun situat în piaţa Alexandru cel Bun, Şoseaua Naţională, nr. 98 - 100 Iaşi.
45. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare al Ateneului Tătăraşi şi al Statutului
acestuia, din instituţiei publică de cultură în instituţie publică de spectacole şi concerte.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării aportului Municipiului Iaşi la Asocierea în Participaţiune pentru realizarea
Parcului Ştiinţific şi Tehnologic TEHNOPOLIS.
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului, aflat în proprietatea Municipiului Iaşi, situat în Iaşi, B-dul. Carol I nr.
50, în care a funcţionat o centrală termică, din administrarea Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon", în administrarea Institutului de Boli
Cardiovasculare Iaşi "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi", pentru montarea unui computer tomograf, în vederea implementării
proiectului cu finanţare europeană integrală intitulat "Extinderea şi modernizarea unui Centru de Cercetare al Tratamentului
invaziv al fibrilaţiei atriale ca metoda de preventie a insuficienţei cardiace prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare
la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi".
48. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 274 din 11.08.2011.
49. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 275 din 11 august 2011.
50. Proiect de hotărâre privind validarea preţurilor şi tarifelor aprobate prin H.C.L. nr. 254/2010 pe perioada delegării directe a
serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice către Serviciul Energetic şi de Utilităţi Publice.
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurilor legale pentru constatarea nulităţii absolute a hotărârilor de consiliul
local prin care bunurile din domeniul public al Municipiului Iaşi, au fost aduse ca aport la capitalul social al S.C. CET S.A. IAŞI.
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesionare a serviciului public de
producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice din Municipiul Iaşi.
C1. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea acordului de asociere numărul 11613 din 16.11.2004, dintre Consiliul
Local Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi pentru realizarea obiectivului CENTRU EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI.
C2. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de management al
CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
C3. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei pentru susţinerea cheltuielilor de exploatare şi întreţinere a
obiectivului CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI, până la 31.12.2011.
C4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, STRADA CLOŞCA NR. 9, întocmit în vederea construirii
căminului studenţesc "Buna Vestire" pe teren proprietate privată persoană juridică.
C5. Proiect de hotarare privind atribuirea unei denumiri de arteră în cadrul ansamblul Palas.
Doamna Denisa Liliana Ionascu – Secretar al Municipiului Iasi
Ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1414 completata prin Dispozitia 1427.
Sedinta se desfasoara legal, lipsesc motivat domnii Agrigoroaei Ionel, doamna Petra Carp si domnul Poroch Vladimir.
Va supun aprobarii procesele - verbale ale sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 29 iulie 2011, precum si a sedintei
extraordinare a Consiliului Local din data de 11 august 2011.
Trecem la alegerea presedintelui de sedinta, propuneri, domnul viceprimar, va rog.
Domnul viceprimar Vasile Munteanu
Propun pentru presedinte pe domnul consilier Talpalaru.
Domnul consilier – Surdu Gabriel Mihai
Nu are rost pentru ca conform algoritmului functia de presedinte de sedinta ar trebui ocupata de un consilier de la Partidul
Democrat Liberal si ca atare noi il propunem pe domnul Ionescu.
Doamna Denisa Liliana Ionascu – Secretar al Municipiului Iasi
Supunem la vot propunerea domnului viceprimar Munteanu.
Cine este pentru?
14 voturi pentru.
Abtineri?
Contra?
Cred ca numai are rost sa mai supun votului si cealalta propunere, prin urmare domnul Talpalaru sunteti presedinte de sedinta
ales, va invit sa luati loc.
Domnul Seryl Talpalaru - preşedinte de şedinţă
Buna ziua stimate colege si stimati colegi.
Multumesc pentru incredere, este bine ca avem incredere si promovam tineretea deci ma bucur foarte mult ca sunt promovat, mai
ales ca dupa cum i-mi sulfa domnul primar am mai mult timp, astazi fiind o sedinta ordinara vom incepe prin interpelari.
Va rog daca…, domnul Ionescu.
Oricum erati pus aiceea … da, domnul Ciubotaru
Domnul consilier - Ionescu Ioan Sorin
Ce sa spun …
Domnul Seryl Talpalaru - preşedinte de şedinţă
Va rog domnul Ionescu.
Domnul consilier – Ionescu Ioan Sorin
Am sa fiu scurt. Vreau sa fiu primul care sa-i urez multa sanatate domnului primar astazi si la al doilea punct sa piarda alegerile,
ce puteam sa-i urez. Legat de interpelare as fi vrut sa o rog frumos pe doamna secretar, daca este posibil, incepand cu sedinta
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ordinara viitoare cand primim materialele de la secretariat, sa primim si lista cu ponderea voturilor in adoptarea hotararilor , 2/3
majoritate simpla, deci odata cu opisul de sedinta sa primim si acel document intr-un cat in timpul sedintei mai avem dezbateri
care este cu 2/3 , care este cu majoritate simpla, daca o primim de la inceput ne facem lectiile de acasa si e mai simplu. Va
multumesc. Atat.
Domnul Seryl Talpalaru - preşedinte de şedinţă
Domnul Ciobotaru .
Domnul consilier - Ciubotaru Florentin Traian
Sarut mina. Buna ziua. Doua probleme as vrea si eu sa va aduc la cunostiinta. Intr-o ordine aleatorie in primul rand as dori daca
se poate, ca in fiecare unitate de invatamant sa fie instalate cate doua catarge pentru arborarea drapelului national, a tricolorului
national si al drapelului Uniunii Europene, acolo fireste unde nu exista, este daca vreti o dovada de patriotism, o dovada de…,
daca vreti si de buna educatie civica si a doua interpelare este daca vreti mai degraba un gand, un gand adresat omului
Gheorghe Nichita careia ii spun "La multi ani!" cu ocazia zilei de nastere si tot ce-si doreste domnia sa si cum la noi la romani se
fac si cadouri la ziua de nastrere, eu am sa-i fac un cadou primarului Gheorghe Nichita care l-am intitulat 12 propuneri de
imbunatatirea programului sarbatorilor Iasului 2011. Asa dar, propuneri privind organizarea acitivitatii la nivelul Municipiului. Sunt
6.
1. Alocarea unui numar restrans de zile destinate Sarbatorilor Iasului, maximum 10 zile fata de 24 in 2010.
2. Identificarea terenurilor, spatiilor corespunzatoare desfasurarii activitatilor comerciale si culturale, in fiecare cartier al orasului
cu exceptia zonei centrale a acestuia.
3. Rezervarea zonei centrale a orasului, drept zona de promenada sau zona pietonala.
4. Ingrijirea sau curatarea tuturor monumentelor din oras.
5. Amenajarea corturilor pentru pelerini in zona Tg Cucu.
6. Alocarea unui buget realist pentru organizarea sarbatorilor Iasului.
Si celelalte 6 pentru ca cifra 12 are o conotatie speciala pentru domnul primar, propuneri care vizeaza participantii la eveniment.
Asadar,
1. Separarea activitatilor laice de cele religioase.
2. Realizarea activitatilor cultural artistice in fiecare cartier al orasului, fara exceptie.
3. 14 octombrie scutirea de la plata contravalorii biletului de calatorie in mijloacele de transport in comun pentru pelerini.
4. 15 octombrie, ziua filmului romanesc, aici deschid o paranteza daca exista, nici o problema, proiectie de productie autohtone
in toate cinematografele din oras, intrarea libera.
5. 16 octombrie marsul pelerinilor, concurs atletic
6. realizarea unui concert cu participarea orchestrei filarmonice de stat Moldova Iasi.
Multumesc! O sa va dau si aceste propuneri drept dar si va multumesc!
Domnul Seryl Talpalaru - preşedinte de şedinţă
Da multumesc! Domnul Turliuc Catalin.
Domnul Consilier – Turliuc Catalin
Buna ziua!
Felicitari primarului nostru multi ani si toate cele cuvenite cu prilejul zilei de nastere si apoi as vrea sa fac o interpelare foarte
punctuala. Am primit de la un urmas al familiei Jonita Sandu Sturza, domnul diplomat inginer Johannes Sturza, domiciliat
actualmente in Germania, o scrisoare insotita de un articol in care domnia sa solicita noua primariei, executivului in primul rand
dar si noua Consiliului Local, sa-i dam permisiunea sa se ocupe de monumentele stramosilor sai, este vorba de Crupenschi si
Sturza care se afla in Cimitirul Eternitatea. Nu stiu toate detaliile juridice, nu este treaba mea sa ma amestec in aceasta chestiune
vreau doar sa semnalez ca domnia sa a facut demersuri repetate in aceasta directie si ar fi bine sa dam un raspuns pentru ca
este important pentru noi, pentru istoria orasului, pentru comisia de cultura care discuta astfel de lucruri ca astfel de monumente,
care sunt representative nu numai prin valoarea arhitecturala ci si prin capitalul simbolic care il au sa fie fara indoiala pastrate in
conditii decente si daca el doreste sa dea si nu sa ia, ar fi cazul sa-i permitem acest lucru in asa fel incat lucrurile sa capete o
turnura normala.
Domnia sa si-a insotit scrisoarea de un articol foarte lung in fine, am avut rabdare sa-l citesc, este o pledoarie pentru initiativa sa
si am inteles ca a primit raspunsuri diverse de tip birocratic din partea primariei si ca solicitarea sa este sa urgentam asfel de
demersuri indiferent de raspunsurile pe care cei abilitati o vor da.
Cred ca o putem face si vreau doar sa stimulez in aceasta directie executivul primariei pentru a rezolva astfel de problema.
Multumesc!
Domnul Seryl Talpalaru - preşedinte de şedinţă
Domnul Surdu .
Domnul Consilier – Surdu Gabriel Mihai
Pe ordinea de zi de astazi fiind 4 proiecte care privesc CET-ul, studiindu-le colegii consilieri ai grupului PDL am ajuns la concluzia
ca punctul 52 care are si un Caiet de sarcini destul de voluminous pentru realizarea unei licitatii care sa ne aduca din nou
posibilitatea de a da apa calda si caldura in aceasta iarna iesenilor prin participarea la licitatie a unui pretendent de a oferi aceste
servicii , cerem o aminare cu 3 zile a acestui punct 52 pentru a putea studia aceasta documentatie care este destul de stufoasa.
Acesta este un punct, al doilea este grupul de consilieri este initiatorul unui proiect de hotarare care priveste scutirea de la taxe si
impozite a celor care reabiliteaza cladiri si acelor care reabiliteaza arhitectural termic cladirile si celor care reabiliteaza
architectural cladirile. Este o prevedere legala care scuteste de la taxe si impozite pet imp de 7 ani , am propus noi pe cei care
reabiliteaza termic cladirea si pet imp de 5 ani a celor care reabiliteaza fatadele cladirilor din municipiul nostru. In functie de
posibilitatile care le veti stabili, aceste scutiri de la taxe sunt prevazute si in Codul Fiscal si intreaga documentatie este stipulate in
acest proiect de hotarare. Va multumesc!
Domnul Seryl Talpalaru - preşedinte de şedinţă
Multumesc. Dau cuvantul doamnei Gavrila.
Doamna Consilier – Gavrila Camelia
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Pentru ca suntem la inceput de an preuniversitar si universitar si pentru ca sunt foarte multe lucrari preconizate pe axa culturala
vreau sa stiu daca xista la acest moment in atentia primariei un plan pentru circulatie in zonele care sunt afectate de lucrari
rutiere, care vor fi afectate de lucrari rutiere si in punctele care sunt foarte aglomerate in zona unuitatilor de invatamant
preuniversitar si universitar pentru ca dupa ce ne vom confrunta cu toate ambuteiajele si toata dificultatea si situatia foarte grea a
circulatiei va fi prea tirziu. Deci daca exista la acest moment si presupun ca exista si aveti in vedere si nodurile de rutiera unde se
creeaza dificultati la anumite probleme ale zilei. Un al doilea aspect cati bani veti mai avea, nu stiu cati aveti si ce planuri mai sunt
urgente, dar atrag atentia ca inceputul de an scolar inseamna niste cheltuieli suplimentare, cheltuieli materiale legate de
evaluarea psihologica a cadrelor didactice, lucru care trebuie facut, ne dorim profesori, dascali sanatosi si ne dorim si guvernanti
sanatosi mentali, politicieni, administratie si la toate nivelele si parlamentari, ne-am dori ca toata societatea romaneasca sa fie
sanatoasa psihologic dar dascalii in primul rand, si deasemenea cheltuieli legate de medicina muncii sunt niste sume in plus care
pot afecta semnificativ mai ales la unitatile mari, bugetul de cheltuieli pe zona acestor servicii ce trebuie achizitionate rapid.
Domnul Seryl Talpalaru - preşedinte de şedinţă
Mai sunt interpelari?
Domnul primar.
Domnul Gheorghe Domnul Nichita - primarul Municipiului Iasi
Daca nu mai sunt interpelari, vreau sa va spun ca azi am avut privilegiul sa deschid zilele academice iesene si n-as fi facut
aceasta introducere daca nu as fi facut comparatie intre ceea ce facem noi de obicei aici in sala de Consiliul Local si ceea ce se
intampla la Academia Romana – Filiala Iasi.
La aceste zile academice a participat inclusiv presedintele Academiei Romane, domnul Haiduc, care spunea ce important este
Iasul pentru domnia sa, ca ar dori sa stabileasca la Iasi, l-a dus in alta parte si a avut in sala acolo foarte multi oameni,
cercetatori, oameni de stiinta, oameni de cultura, oameni care inseamna istorie pentru noi toti si care inseamna un privilegiu
fantastic sa stai langa dansii. Si ma gandeam acolo, acei oameni ca nu se implica in treburile noastre ale comunitatii locale si
poate ca de foarte multe ori nu-i aducem langa noi, ca sa-si spuna si ei opinia si parerea . Ma uitam deasemenea tot acolo in
zilelele academicii iesene o tematica era siturile arheologice din spatele Palatului Culturii Curtea Domneasca, pe care este o
sesiune de comunicare legat de aceste cercetari arheologice. Aceste cercetari arheologice nu ar fi fost posibile, daca noi nu am fi
reusit sa votam, sa sustinem un proiect important al Iasului de investitii.
Dar nu se fac legaturi niciodata intre aspectele care se intimpla aici si cele care dau dimensiunea orasului, pentru ca acei oameni
pun pret pe dimensiunea orasului si atuncea as vrea sa fac apel la consiliul ca atunci cand ridicam mana, cand amanam, cand
discutam despre alte proiecte sa facem cu mai multa responsabilitate si cu gandul ca sunt si alti oameni poate mai buni decat noi,
poate mai deosebiti decat noi poate, mai profesionisti decat noi, dar care au bunul simt sa stea in spate si fara sa se pronunte
intotdeauna si pe care am vrea sa-i consultam, macar sa-i intrebam este bine sa facem asa sau nu este bine sa facem asa. De
asemenea astazi am vazut ca mi-ati urat "La multi ani!" cativa dintre consilierii de la PD-L si sigur ca am ajuns la o varsta la care
sincer sa fiu, rabdarea, experienta si de ce nu poate apropierea de intelepciune ma fac sa nu raspund la orice fel de provocare. Si
nu am de gand sa raspund la orice fel de provocare pentru ca in felul acesta nu faceti altceva decat sa va agatati de imaginea
primarului. Imi aduc aminte cand ani de zile, fiind si eu in partid si consilier local, ne strangeam inainte de sedinta de consiliul
pentru anumite proiecte. Toata lumea sa – i dea in capul lui Simirad, dar nimeni sa se gandeasca daca poate sa faca ceva mai
mult. Si eram un consiliu pe atuncea, incercam sa fim si constructivi, cred ca aceasta piesa se repeta. Sigur ca, bucuria mea
este alta, daca vom reusi intradevar, sa demonstram orasului ca ne pasa de oras, ne pasa de proiectele orasului si nu de altceva.
Domnule Ionescu, mi-ati urat "La multi ani", va multumesc, sanatate, va multumesc intradevar este foarte importanta sanatatea,
dar la cealalta parte cu pierdutul tocmai vreau sa va anunt ca ati pierdut si dumneavoastra, tot astazi, la un vot, la doua voturi,
poftim la 3.
Domnul Ciobotaru, sunteti inspector scolar, nu cred ca este nevoie de sedinta de Consiliul Local ca sa faceti propuneri, alea pot
sa faca si Inspectoratul printr-o scrisoare catre scoli, iar scolile care sunt in administrarea noastra, daca fac solicitari de steaguri,
s.a.m.d., drapeluri, noi le punem acolo. Este o chestiune care poate fi facuta pragmatic prin fisa postului dumneavoastra, fara sa
fiti aicea frumos, consilier ca sa va auda lumea, dar daca ati facut-o, noi vom lua atitudine, ceea ce este constructiv. Referitor la
celelalte lucruri le vom da la colegii mei indiferent ca sunt insidioase sau nu, sa le analizeze si daca sunt si lucruri bune le vom
prelua si le vom incerca sa le rezolvam.
Referitor la Codul Fiscal am discutat cu domnul director economic vom face o simulare sa vedem efectiv ce inseamna acest lucru
legat de scutirea la plata a impozitelor si taxelor pentru cei care reabiliteaza termic, dar ati pus un deget pe rana. Promovati foarte
mult ideea sa reabiliteze oamenii pe banii lor si v-as ruga foarte mult ca un proces de constiinta cati bani s-au alocat in acest an
decat de catre Guvern pentru reabilitarea termica a blocurilor care sunt bani nerambursabili. Nu baga cetateanul Iasului mina in
buzunar ca sa faca reabilitarea termica. Noua ni s-a dat 184 de lei, 184 de Ron si la Cluj l-i s-a dat 1 milion de Ron. Deci la dansii,
100 de miliarde Mihai, nu, lei vechi si la noi 1 miliard 800. Faceti comparatia, diferenta dintre 100 de miliarde si 1 miliard 800 . De
ce trebuie neaparat noi sa scutim si bugetul local sa fortam si pe oameni sa cheltuiasca banii lor, cand sunt bani la nivel
guvernamental care pot fi adusi si pentru cetatenii Iasului. Am depus aproape 50 de proiecte si stau acolo de 2 ani si jumatate, 3
ani de zile cu tot ceea ce este in regula. V-as ruga, dati o mana de ajutor cetatenilor, nu diminuam venitul primariei ci aducand
venituri catre primarie si venituri catre cetatenii Iasului, prin acei bani guvernamentali se poate face treaba asta foarte usor. Axa
culturala, doamna director, deci pentru fiecare lucrare unde intampinam, ne-am gandit cum sa atacam lucrarile pentru ca sa nu
creem mai multe probleme in oras cu traficul, din acest motiv ati vazut ca am fost dat si pe posturile nationale ca am degajat
anumite strazi ca sa nu se parcheze, sa se poata circula, vom face degajarea acelor strazi care trebuie sa usureze traficul in zona
in care se lucreaza, este o conventie facuta si cu Politia Nationala si cu Politia Locala. Deasemenea vom avea grija ca sa avem
agenti rutieri acolo de circulatie pentru ca sa poata ajuta circulatia si sigur vom ataca daca se poate cat mai la distanta aceste
puncte astfel incat sa poata face si circulatia cum trebuie. Avem o problema foarte mare in zona Triumfului, accesul spre Liceul
Informatic dar am gasit varianta foarte buna, spre Petre Andrei. Avem probleme sus la Scoala Normala, am angajat lucrarile ca sa
fie cu prioritate incepute acuma la Scoala Agricola, Liceul Agricol din Copou si sigur la Universitatea Agronomica pentru ca acolo
incepe anul scolar luni. Dar acolo au avansat multe lucrari si am cerut constructorului sa avanseze lucrarile.Vom avea grija ca
intradevar sa luam masuri cu Politia astfel incat sa degajam cat mai mult spatiul, carosabilil ca sa se poata circula cat mai bine.
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Ultimul punct la propunerea consilieruluil PD-L, sigur daca este sa discutam astazi sa fim consecventi, eu sunt deacord sa
amanam 3 zile acesta decizie care trebuie luat in Consiliul Local, pentru ca n-as vrea sa ajung la dispute politice inutile care
defapt sa puna si mai tare in pericol incalzirea orasului, pentru perioada urmatoare. Daca v-ati gandit numai la punctul 52,
atuncea inseamna ca putem motiva inca 3, 4 zile amanare pana martea viitoare, facem o sedinta extraordinara, dar la celelalte
puncte trebuie sa avem in vedere ca stam fara apa calda acum si ca nu se anunta nici un fel de solutie decat daca vine aceea
oferta ca sa ne ajute sa o punem in practica. Ca sa nu facem dezbateri inutile pe aceasta tema, sunt deacord sa propun si
consilierilor PSD si PNL sa fie de accord sa amanam punctul 52 pana marti, si marti facem o sedinta extraordinara pentru acest
punct si daca mai sunt si alte lucruri tot la fel de importante sa le putem prinde pentru sedinta de marti, pentru ca au mai ramas
cateva lucruri care necesita analiza Consiliului Local.
Domnul Seryl Talpalaru - preşedinte de şedinţă
Multuimesc! Stimati colegi supun votului dumneavoastra Ordinea de zi cu urmatoarele amanunte si anume faptul ca se doreste
amanarea proiectelor de hotarare nr. 5, 20, 26, 31 si 52. Daca, poftiti domnul Ionescu.
Domnul consilier – Ionescu Ioan Sorin
Vreau numai sa atrag atentia ca suntem intr-o sedinta ordinara nu extraordinara si proiectele de pe ordinea de zi de la completari
C4 si C5, nu au fost discutate ieri in nici o comisie astazi, le-am vazut la mapa, si nu stiu daca este in regula, o sa spuna doamna
secretar daca este in regula sa avem si C4 si C5 astazi dimineata ele netrecand ieri prin nicio comisie.
Domnul Gheorghe Domnul Nichita - primarul Municipiului Iaşi
Deci, daca doriti sa amanam si acestea le amanam, in schimb ma rugat Mitropolitul Moldovei si Bucuvinei sa prindem acest
proiect la 4 pentru ca este vorba de seminar, este vorba de caminul pentru studentii de la Teologie si terenul este in curtea
Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, finantarea o primeste Universitatea A.I. Cuza si in proiect European, atuncea din acest motiv lam pus pe ordinea de zi, eu cred, am vazut avizele pentru ca m-am uitat si eu pe aviz, avizul unic de la CJ, toate celelalte sunt,
daca vreti aminati-l, nu am nici un fel de problema si la fel la C5, cu artera din Palce pentru ca urmeaza sa dam in functiune o
zona de acolo. Putem sa amanam pana marti si sa punem inapoi pe ordinea de zi fara nici un fel de problema.
Domnul Seryl Talpalaru - preşedinte de şedinţă
Repet deci sa amanam proiectele de hotarari 5, 20, 26, 31, 52 si completarile C4 si C5.
Daca sunteti deacord cu aceasta ordine de zi.
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
In Unanimitate a fost aprobata. Incepem cu proiectul de hotarare nr. 2
Punctul nr. 2
Proiect de hotărâre privind repartizarea în anul 2011 a excedentului Municipiului Iaşi.
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In Unanimitate a fost aprobat.
Punctul nr. 3
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2011.
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
In unanimitate a fost aprobat.
Punctul nr. 4
Proiectul de hoatarare privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iaşi, str. Carpaţi, între bl. 910-912, de pe SC.
LECOM BIROTICA S.R.L. pe S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In Unanimitate a fost aprobat.
Proiectul 5 a fost AMANAT.
Punctul nr. 6
Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventariul domeniului privat al Municipiului Iaşi,
cu terenul în suprafaţă de 32 mp, situat în Iaşi, Str. Nicolina, nr. 11, bl. A5, sc. B, precum şi concesionarea directă a acestui teren,
către ŢIFACHI CRISTIAN, în vederea extinderii spaţiului existent.
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
A fost aprobat in Unanimitate.
Punctul nr. 7
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventariul domeniului privat al Municipiului Iaşi,
cu terenul în suprafaţă de 9,28 mp, situat în Iaşi, Str. Splai Bahlui, Mal Drept, nr. 8A, bl. G1, precum şi concesionarea directă a
acestui teren, către IONIŢĂ MARIUS, în vederea extinderii spaţiului existent.
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
In Unanimitate a fost aprobat.
Punctul nr. 8
Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventariul domeniului privat al Municipiului Iaşi,
cu terenul în suprafaţă de 27 mp, situat în Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr. 31, precum şi concesionarea directă a acestui teren, către

Page 6 of 14

S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A TIMIŞOARA în vederea extinderii construcţiei existente, spaţiu ce va avea destinaţie de grup
de răcire /ciller.
Cine este pentru ?
Cineva impotriva
Se abtine cineva ?
A fost aprobat in Unanimitate.
Punctul nr. 9
Proiect hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 28,55 mp,
situat în Iaşi Şos. Sărăriei nr. 5, precum şi concesionarea directă a acestui teren, către MARINESCU ECATERINA, în vederea
extinderii locuinţei.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Se abtine cineva ?
A fost aprobat in Unanimitate.
Punctul nr. 10
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 27,70
mp, situat în Iaşi, Str. Toma Cozma, nr. 25, precum şi concesionarea directă a acestuia către SCAFARIU MARIA, în vederea
extinderii locuinţei.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Se abtine cineva ?
A fost aprobat in Unanimitate.
Punctul nr. 11
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de
17,50 mp, situat în Iaşi, Str. Ipsilante, nr. 7A, precum şi concesionarea directă a acestuia către TIGOIANU ANA, în vederea
extinderii locuinţei.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Se abtine cineva ?
A fost aprobat in Unanimitate.
Punctul nr. 12
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 52/20.03.2006 (privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului
Iaşi a terenului în suprafaţă de 82 mp situat în Iaşi - Străpungere Silvestru, nr. 14, bloc CL17, parter, şi concesionarea directă
către S.C. KOSAROM S.A., în vederea extinderii spaţiului existent).
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva?
Trebuie stabilita durata, astept propuneri
Ati stabilit ieri in comisie , va rog spuneti domnul Neculau.
Domnul consilier – Constantin Neculau
Acolo este vorba de 2 parcele de teren, una a fost concesionata pe 45 de ani si un pe 5 ani.
Se doreste intregirea, concesionarea in intregime a celor doua parcele. Cum a trecut din cei 45 de ani, noi am propus
45 de ani, cum au trecut 2 ani si nu stiu cat , perioada de concesiune de 42 de ani si 11 luni. Pentru ca…
Domnul Seryl Talpalaru - preşedinte de şedinţă
Si zile ?
Domnul consilier – Constantin Neculau
Zile cat or avea.
Domnul Gheorghe Domnul Nichita - primarul Municipiului Iaşi
Eu cand aude de 45 de ani concesiune ma strange in spate si ma sperii. Chiar asa usor ne jucam cu patrimoniul
municipalitatii si veniturile primariei ?
Insemna ca concesionezsi la valoarea de astazi si o impart la 42 de ani, bun si perioada , poate in viitor sa facem altceva
acolo, poate -l vindem si-l cumpara si nu mai este nevoie sa-l concesionam, de ce sa nu , de ce sa lasam Consiliul Local fara
patrimoniu s.a.m.d.
Am dat mai devreme toate concesiunile pe 5 ani maxim 10 ani, acuma venim cu 42 de ani, cu 45 de ani, toate
concesiunile care se fac la unitati publice intre 15 , 20, 25 de ani, de cand in Romania se mai da in clipa de fata 45 de ani. Haideti
sa dam 5 ani de zile, face investitia atat de mare acolo incat trebuie amortizata, indiferent a cui este concesiunea. As ruga un pic
mai multa atentie.
Domnul consilier – Constantin Neculau
Domul primar indiferent de simpatie, sau antipatiile dumneavoastra asupra produselor de carne de porc. Vreau sa va
spun un lucru, acel teren de 82 mp este la parterul unui bloc unde are magazinul, deci este terenul de sub magazin, deci nu mai
are cum sa construiasca, sa se intinda. Sunt 2 parcele, printr-o hotarare de consiliu la o parcela i s-a dat pe 45 de ani pe cealata
parcela i s-a dat 15 ani.
Problema este ca daca vrem sa-i reducem acuma perioada trebuie sa dam o hotarare de anulare a celei hotarari pe care
i s-a dat concesionarea.
Domnul Gheorghe Domnul Nichita - primarul Municipiului Iaşi
Eu stiu ca in Consiliul Local noi am hotarat la un moment dat ca tot cea ce inseamna concesiuni sa fie reverificat si luat
din nou de catre consiliu.
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De aceea comisia care s-a stabilit, cele cu 45 de ani sa diminuam, si sa facem o ordine in ceea ce inseamna
concesiunea terenurilor.
Mai mult, daca este nevoie in clipa de fata domnul director Lupu , trebuie sa gandeasca daca scoatem la vanzare o parte
din aceste terenri. Sunt spatii aducatoare de venituri.
Domnul consilier – Constantin Neculau
Spatiul este proprietatea Kosaromului, nu are cum sa scoata la vanzare.
Domnul Gheorghe Domnul Nichita - primarul Municipiului Iaşi
Noi concesionam o parte din terenul Kosaromului sau a Primariei.
Domnul consilier – Ionescu Ioan Sorin
Daca imi permiteti domnul primar.
Ca si membru a acelei comisii de stabilirea redeventelor, mie chiar imi place pozitia dumneavoastra de astazi vis-a-vis
de patrimoniu. Este drept ca in 3 ani de zile prima data o vad la modul asta foarte clar si limpede, pentru ca daca imi amintesc de
sedintele din urma chiar am vandut din patrimoniu pe Elena Doamna mi se pare un teren similar, o luna 2, deci daca am vandut
este mai bine daca am concesiona, daca este sa interpretam asa, dar nu vreau sa creez o dezbatere inutila ca nu exista interes
pe chestiunea asta. Exista niste proceduri legale pe care le-am parcurs, vis-a-vis si de proiectele anterioare, cele votate. Daca
este sa respectam niste proceduri, trebuie sa le respectam pentru toata lumea, nu pentru emblema ce spuneati dumneavoastra
ca nu conteaza cine este proprietarul. Ele au trecut prin comisie. Proceduriel prin voturile consilierilor dumneavoastra, au fost
acceptate, de ce nu l-ati amanat de pe ordinea de zi, sau de ce nu ati facut altceva astazi…cum l-ati amanat proiectul cu
Mitropolit Varlaam, cu toate ca si ala a trecut prin comisii , acuma vad ca se anuleaza niste proiecte care trec prin comisie au fost
ok si nu stiu cine a decis sa le dea jos de pe ordinea de zi si pe ce motiv. Eu pot intui niste motive, dar nu as vrea sa le spun aici.
Multumesc frumos !
D-l Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Deci, daca e sa discut domnu Ionescu, in maniera dumneavoastra vreau sa va spun ca tot timpul am avut grija de patrimoniu
primariei, iar daca am inceput sa vindem terenuri la primarie s-a intamplat tocmai pentru faptul ca suntem in criza si nu avem bani
de nicaieri care sa mai vina iar la guvern suntem taiati tot timpul in ceea ce inseamna alocari bugetare pentru Primaria
Iasului.Luati si uitati-va dumneavoastra la cei 1000 de mld care sunt prevazuti in buget in 2010 si la celelalte orase care au primit
bani, in alta ordine de idei acum cand am spus ca acea comisie care se ocupa de redevente trebuie sa aiba in vedere si valoarea
dar si durata de concesiune cred ca linia a fost clar a Consiliului, nu dam pe 45 de ani, iar daca credeti ca celelalte proiecte
inainte au avut perioade similare puteti sa luam in discutie, aici la proiectul asta eu propun sa-l amanam pentru ca e vorba de 45
de ani si 5 ani sa luam o decizie dupa aceea pe cati ani putem sa-l dam si ce facem cu cele care au avut 45 de ani date de pe
vremea lui 1990 si ceva…hai sa discutam in felul asta …amanam.
D-l Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Deci revin la proiectul nr. 12 de pe ordinea de zi cu propunerea pentru amanare.
Cine este pentru amanarea acestui proiect? 14 voturi.
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
Proiectul este AMANAT.
Punctul nr. 13
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Parohia "Sf. Apostol Toma" a terenului în suprafaţă de 6702 mp,
situat în Iaşi, în Aleea Basarabi (f.n.), Cartier Alexandru cel Bun.
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, pentru obiectivul " Amenajare bloc alimentar" la
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi, strada Pantelimon Halipa, nr. 14.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 15
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei staţii de dializă cu 6 aparate la Spitalul Clinic " Dr. C.I. Parhon", Iaşi,
Bld. Carol I, nr. 50.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 16
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Instituţia
Publică de Învăţământ preşcolar Grădiniţa cu Program Normal nr. 26 Iaşi.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 17
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Proiect de hotărâre privind restituirea către Municipiul Iaşi a cotei părţi din aportul în natură la capitalul social al S.C. SALUBRIS
S.A. , reprezentând teren pe care este situat Depozitul Controlat Deşeuri Menajere Tomeşti şi reducerea capitalului social al S.C.
SALUBRIS S.A., în vederea atragerii unei finanţări nerambursabile pe fonduri europene.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 18
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială de Analiză a Solicitărilor Locative
constituită în condiţiile Legii 114/1996, în şedinţa din data de 16.08.2011.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 19
Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Asociaţia "Revista
Convorbiri Literare".
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 20 a fost AMANAT.
Punctul nr. 21
Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectului " Centrul de Zi pentru persoane vârstnice".
Nu prea ma incadrez in persoanele astea…de asta mi-e greu sa citesc…
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 22
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 3, întocmit în
vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 23
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STR. OŢELARIEI, numar cadastral 6797,T2,
P1(19/10/2), întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoana fizică.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 24
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA,T51, parcela cu numar cadastral 9851/1/2/2,
întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privata persoane fizice.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 25
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T 169, parcela cu numar cadastral
15121/12, întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată
persoane fizice.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 26 a fost AMANAT.
Punctul nr. 27
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA GALATA NR. 46 întocmit in
vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privata persoane fizice.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.

Page 9 of 14

Punctul nr. 28
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI, T64, numere cadastrale
8060/1/1,8060/1/2,8060/1/3,8060/3/6, întocmit în vederea construirii de locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 29
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STR. MAIOR POPESCU EREMIA NR. 7, STR.
MAIOR POPESCU EREMIA NR. 9, STR. LABIRINT, F.N. Întocmit în vederea construirii unui imobil cu destinaţia de cabinete
medicale pe teren proprietate privată persoană juridică şi persoane fizice.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat
Punctul nr. 30
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, ŞOS. BUCIUM NR. 25, Întocmit în vederea
construirii unui imobil cu locuinţe colective pe teren proprietate privată persoană juridică.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 31 a fost AMANAT.
Punctul nr. 32
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI, STRADA VALENI NR. 9, Întocmit în vederea
construirii unui garaj pe teren proprietate privată persoană fizică.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 33
Proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iaşi a reţelelor tehnico – edilitare şi a
echipamentelor tehnice aferente.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 34
Proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de
2108 mp din Str. Pantelimon Halipa nr. 15 şi atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a Lotului 2 în
suprafaţă de 335 mp şi a Lotului 3 în suprafaţă de 275 mp Bisericii Penticostale „Ziua Harului” Iaşi (Anexa A).
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 35
Proiectul de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, însuşit prin H.C.L. 72/2011,
cu terenul în suprafaţă de 125 mp din Iaşi - str. Sf. Andrei nr. 9-11, categoria de folosinţă cale de acces.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 36
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului construit în suprafaţă
de 718,24 mp din Str. Dumbrava Roşie nr. 7 (Anexa A).
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 37
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării anexei nr. 1 la HCL nr. 54/11.02.2011 (privind modificarea
si completarea H.C.L. 211/2010).
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 38
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Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 146/28 aprilie 2011 (privind atestarea apartenenței la domeniul public al
municipiului Iași a unor artere ce fac obiectul studiului “Sistem de management al traficului în municipiul Iași” finanțat prin
Programul Operațional Regional (POR).
D-l Consilier Sorin Ioan Ionescu:
La punctul 38 as avea o mentiune de facut, inteleg rapiditatea dumneavoastra, nu e nici o problema, am o mentiune aici ca sa nu
mai pierdem timpul la sedintele viitoare sa poata fi facut proiect de hotarare privind lasam puncte puncte sistem de management
al traficului dat fiind ca e 7 sau a 8 oara cand il modificam, nu datorita consilierilor PDL care pun talpi proiectelor europene si
vreau sa stiu daca se puncteaza asta la Uniunea Europeana, cat mai multe modificari iti creste eligibilitatea ca atunci inteleg sa
ne dam si noi concursul noi PDL-istii.
D-l Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Daca ati punctat cum trebuie eu sunt de acord cu dumneavoastra ati punctat bine daca asta va satisface.
D-l Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Va reamintesc ca a fost votat in unanimitate proiectul nr. 38 anterior proiectului 37.
Punctul nr. 39
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, însuşit prin H.C.L. nr. 72/2011
cu bunurile cuprinse în Anexa 1.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 40
Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Partidul Verde – Filiala
Judeţeană Iaşi.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 41
Proiect de hotărâre privind scutirea de la impozitul pe clădire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003,
privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare, pentru contribuabilul prevăzut în ANEXA 1.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 42
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, STRADA PERJU, NR. 29-31, Întocmit în vederea
construirii unui imobil cu spaţii comerciale şi birouri pe teren proprietate privată persoană fizică.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 43
Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii şi reactualizării Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie
(DALI) şi realizarea proiectului "Reabilitarea Mănăstirii Golia – etapa II".
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 44
Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Complexului Hotelier Municipal şi a destinaţiei spaţiului Hostel
Alexandru cel Bun situat în piaţa Alexandru cel Bun, Şoseaua Naţională, nr. 98 - 100 Iaşi.
Doamna Gavrila nu vorbeste la microfon inregistrarea nu este posibila.
D-l Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Ati fi vrut un nume mai frumos …Piata Verde nu ca e langa piata …
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 45
Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare al Ateneului Tătăraşi şi al Statutului
acestuia, din instituţiei publică de cultură în instituţie publică de spectacole şi concerte.
Domnul Consilier Toma Catalin…
As vrea doar sa-i atrag atentia doamnei Palaga ca soseste pe piata parcarilor un nou actor respectiv Ateneul Tatarasi, fiindca noi
votam astazi si introducerea in obiectul de activitate a inchirierii de locuri de parcare , deci se creaza o piata o conditie de
concurenta cu certitudine sosirea Ateneului din Tatarasi in acest sector lucrativ va fi benefica pentru oras.
D-l Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Supun la vot proiectul nr. 45
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Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare al Ateneului Tătăraşi şi al Statutului
acestuia, din instituţiei publică de cultură în instituţie publică de spectacole şi concerte.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 46
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării aportului Municipiului Iaşi la Asocierea în Participaţiune pentru
realizarea Parcului Ştiinţific şi Tehnologic TEHNOPOLIS.
Domnul Ionescu…
D-l Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Un mic comentariu aici…si la 46 are legatura si cu C1, C2, C3 toate in grup…eu vreau sa imi dau tot concursul si post
implimentare pe proiectele europene si voi vota pentru si la acest punct si la C-urile 1, 2, 3 chiar daca am atras atentia inca de la
fundatia Centrului Expozitional ca proiectul nu e in regula, am fost parteneri si la Tehnopolis si Centrul Expozitional, dupa parerea
mea nu ne-am folosit cum trebuie calitatea de partener pentru a duce obiectiuni la constructia Centrului Expozitional Moldova nu
la Tehnopolis ca era cam tarziu si la ce mai urmeaza…dupa parerea mea acolo inca a 3 a cladire pe langa cele doua care stau si
bate vantul prin ele probabil ca o sa ne duca la un lucru unic, un parc al incompetentei administratiei de-a lungul anilor privind
utilizarea fondurilor europene..am putea sa deschidem acolo un parc unic in Uniunea Europeana sa aratam contribuabililor din
Uniunea Europeana cum se pot cheltui banii fara nici un fel de eficienta…am atras atentia la Centrul Expozitional in primele
sedinte din 2008 ca se intampla lucruri in neregula acolo vis-a-vis de note de comanda suplimentare de proiectul in sine nu a tinut
nimeni cont a spus ca numai ca Consiliul Judetean se ocupa e treaba lor chiar daca noi suntem parteneri si dam bani.Acum va
mai apare un Centru cu alta chestiune si bine sa initiem totusi …cu e cimitirul de la Sapanta si are vizitatori prin originalitatea lui
probabil ca venituri numai asa putem realiza acolo…cu o gluma asa cu lacrimi sa spun, un centru al incompetentei administrarea
pe cheltuirea fondurilor europene in acel loc…asta dovedim acum, sigur ca trebuie incalzit la iarna, sigur ca trebuie pazit sa nu ni-l
dezmembreze altii dar asta e situatia…multumesc!
D-l Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
O sa-i trimitem stenograma asta domnului Simirad,prietenul dumneavoastra ca sa vada efectiv ce i-ati urat ce i-ati spus, nu sunt
de acord cu ceea ce spune domnul Ionescu desi de multe ori stie sa gaseasca,sa urmareasca efectiv daca lucrarile sunt sau nu
bine facute….parcul tehnologic a fost facut de catre Consiliul Judetean a fost gestionat 2 ani de catre Consiliul Judetean si 3 ani
de zile de catre noi gestionat si a inceput sa functioneze si functioneaza domnul Ionescu, cu exceptia perioadei de criza de anul
trecut, in clipa de fata a inceput sa se inchida pe cheltuielile care le are a avut si profit, Centrul Expozitional este in gestiunea
directa si personala a domnului Presedinte Constantin Simirad.
Am incercat pe parcursul derularii investitiei si acum doi ani si acum 3 ani de zile, directorul Chirica este martor aici ca daca nu se
implica Directia Tehnica a Primariei nici nu era gata macar…si cheltuieli si mai multe, dar cei de acolo au gestionat proiectul si nu
am putut sa ne bagam peste ei de cate ori am avut ocazia sa le spunem ca nu este bine, nu i-a interesat, acum e gestiunea lor
nici nu vor sa-l dea macar in alta gestiune, nici nu vor sa dea catre municipalitate pentru ca l-am cerut noi ca avem acolo mai
multa contributie decat are Consiliul Judetean, il lasam asa cum este prevazut la Cj si dam o mana de ajutor, poate va functiona
apropo de punctul C1, C2, C3 ca sa nu spuna ca le punem bete in roate si din cauza asta nu functioneaza …Centrul Regional de
Cercetare care il facem noi nu este parteneriat cu CJ-ul si va functiona foarte bine si e foarte bun, mai mult ceea ce
dumneavoastra spuneti ca ar trebui sa fi acolo Centrul de incompetenta , noi nu nu am putut sa fi reusit puncte importante in
Planul Integrat de Dezvoltare Durabila a Iasului si sa aducem fonduri Europene foarte multe daca nu exista Parcul tehnologic si
daca nu exista Centrul Expozitional in constructie, sunt lucruri obligatorii daca vrei intrdevar sa ai punctaj pentru a a atrage fonduri
europene, cum daca spre exemplu nu faceam proiectele cu elvetienii pentru Cet pentru gradinitile cu reabilitari termice, nu am
putea sa ne inscriem astazi sa luam 47 milioane sa incercam sa luam 47 de milioane de euro de la guvernul Elvetiei
nerambursabili…iar acele proiecte mici, micute arata incredere ca orasul merita mai departe sa fie investit si se investeste…
D-l Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Deci revenim supun votului dumneavoastra proiectul nr. 46 privind aprobarea modificării aportului Municipiului Iaşi la Asocierea în
Participaţiune pentru realizarea Parcului Ştiinţific şi Tehnologic TEHNOPOLIS.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 47
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului, aflat în proprietatea Municipiului Iaşi, situat în Iaşi, B-dul. Carol I
nr. 50, în care a funcţionat o centrală termică, din administrarea Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon", în administrarea Institutului de
Boli Cardiovasculare Iaşi "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi", pentru montarea unui computer tomograf, în vederea
implementării proiectului cu finanţare europeană integrală intitulat "Extinderea şi modernizarea unui Centru de Cercetare al
Tratamentului invaziv al fibrilaţiei atriale ca metoda de preventie a insuficienţei cardiace prin dezvoltarea infrastructurii de
cercetare – dezvoltare la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi".
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 48
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 274 din 11.08.2011.
Domnul Consilier Catalin Toma
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Vreau sa fac o corectie de facut pe proiectul de hotare pe care il votam respective Consiliul local al Municipiului Iasi
intrunit in sedinta ordinara din data de de _____2010, suntem in 2011 deci va rog corectati …
D-l Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Deci e vorba de proiectul de hotare nr. 48 unde a fost corectata data
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 274 din 11.08.2011.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 49
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 275 din 11 august 2011.
Cine este pentru?
Domnul Viceprimar Munteanu Vasile:
Daca sunteti de acord in comisie cand s-a discutat ieri s-a propus ca perioada de concesionare 15-20 de ani cat o sa fiti
si dumneavoastra de acord, iar trebuie sa stabiliti si cativa colegi in comisie de evaluare ca sa fie mai multi sa lucreze ca este
mult de lucru eu as veni cu propunerea sa nu fie numai 2 sa fie 3 un reprezentant de la PSD unul de la PNL unul de la PDL, noi
de la PSD il propunem pe domnul Consileri Sorin Iacoban.
D-l Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Din cate stiu la licitatie durata de oferteazanu? noi trebuie sa punem o durata si mai departe prin oferta prin care le fac
ceilalti pot sa puna 15, 17, 20 e obligatoriu sa ajunga la 20? mi-e frica ca daca punem 15 ani nu o sa avem prea multe oferte
avand in vedere situatia in care sunt investitiile la Cet in clipa de fata si atunci sa mergem pe varianta pe 20 de ani…
D-l Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Deci supun votului dumneavoastra acest proiect de hotarare cu urmatoarele observatii si anume durata 20 de ani iar
reprezentantii in Comisie vor fi domnul Sorin Iacoban, domnul Sorin Ionescu si domnul Radu Botez.
D-l Consilier Sorin Iacoban
Domnul presedinte aici trebuie stabilit Presedintele Comisiei si Secretarul Comisiei…
D-l Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Numai o clipa…pai sa-i lasam pe ei sa aleaga nu ?...si in plus Comisia va alege Presedintele si Secretarul si un membru
bineinteles pentru ca-s 3 in total…deci revenim
Cine este pentru? E vorba de proiectul de hotarare nr. 49. cu completarile mentionate…
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 50
Proiect de hotărâre privind validarea preţurilor şi tarifelor aprobate prin H.C.L. nr. 254/2010 pe perioada delegării directe
a serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice către Serviciul Energetic şi de Utilităţi Publice.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 51
Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurilor legale pentru constatarea nulităţii absolute a hotărârilor de
consiliul local prin care bunurile din domeniul public al Municipiului Iaşi, au fost aduse ca aport la capitalul social al S.C. CET S.A.
IAŞI.
D-l Consilier Sorin Ioan Ionescu:
La 51 as dori ca nu se poate acum dar poate cand se redacteaza proiectul de hotarare pe forma finala acum cand iese din
sedinta ordinara o rog pe doamna secretar sa treaca si toate H.C.L.-urile care devin nule in urma anularii celei din 2002 ca ele in
lant produc efecte cum spune colegul Iacoban deci era bine de insiruit si celelalte care devin nule ca sa stim despre ce este
vorba.
D-l Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Deci nu pot fi insiruite in clipa de fata pentru ca parte din acele hotarari isi pastreaza valabilitatea pe alta zona de patrimoniu si
atunci ele nu pot…din ele se anuleaza partea de patrimoniu care a fost trecuta in...prin procedura se va stabili treaba asta mai
departe…
D-l Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Sa inteleg domnu Primar ca numai o parte in instanta… noi vom cere anularea numai unei parti din acea hotarare de
consiliul ca nu am vazut asa ceva…doamna secretar ce parere aveti…
D-l Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Imediat ii dau cuvantul si doamnei secretar domnul Ionescu….
D-l Consilier Anghel Ficu:
Aceasta hotarare de fapt aduce in discutie articolul 1 din Legea 554 din contenciosul administrativ alin. 6 unde spune ca o
autoritate publica care emite un act administrativ care nu mai poate fi revocat datorita faptului ca a intrat in circuitul civil si a produl
efecte juridice, singura cale de a indrepta lucrurile ramane adresarea instantei care constata nulitatea si modalitatea de a
reglementa actele care au generat in urma acestei hotarari, deci instanta va hotara daca accepta aceasta nulitate si care sunt
efectele acestei nulitati respectiv aceasta prevedere privind proprietatea publica introdusa in capitalul social este o nulitate
absoluta care se poate constata si din oficiu nu exista dubiu nu exista nici un semn de intrebare ca aceasta mutare sa fie
acceptata...
D-l Consilier Sorin Ioan Ionescu:
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Spuneti-mi daca mai poate fi atacata si dupa 9 ani…
D-l Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Domnule Ionescu dumneavoastra nu mai aveti nevoie de Presedinte dupa cate vad sunteti impotriva acestei
functii...asteptati sa va dau cuvantul…poftiti domnule Chirica…
D-l Mihai Chirica Directorul Directiei Tehnice de Investitii
Referitor la ce si cat din hotararile de consiliul vor face obiectul nulitatii absolute va decide instanta motivat de faptul ca
unele hotarari de consiliu prevad si acte care din punct de vedere al legilor sunt legale, ma refer la articole, prin urmare instanta
va hotara cat dintr-o hotarare de consiliu va fi trecuta in nulitate si cat…
Doamna Denisa Liliana Ionascu Secretar Municipiul Iasi
Ca sa revin domnul consilier in actiunea care va fi promovata la instanta se va solicita fie nulitatea totala a hotararii de
consiliu fie nulitatea acesteia in parte functie de partea din patrimoniu care se regaseste in prezent in domeniul public pentru ca
acesta va fi motivul de nulitate invocat, prin urmare unele hotarari este posibil sa fie anulate integral altele doar in parte dupa ce
se pronunta instanta va informam.
D-l Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Deci supun la vot proiectul nr. 51
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 52 a fost AMANAT.
Proiectele de hotarare din completare ..
Punctul nr. C 1
Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea acordului de asociere numărul 11613 din 16.11.2004, dintre Consiliul
Local Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi pentru realizarea obiectivului CENTRU EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. C 2
Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de management
al CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
D-l Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Domnule Ionescu aveti cuvantul…
D-l Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Referirea care vroiam sa o fac era vis-à-vis de raspunsul domnului Primar privind chestiunea cu incompetenta, la punctul 1 la C1
noi acum facem niste aducem niste terenuri inapoi care au fost puse initial la inceputul proiectului la punct sa vedeti unde ne
aflam dupa atatia ani de zile acum ne-am dat seama ca terenurile puse la dispozitie de fapt trebuia duse inapoi de la Centrul
Expozitional la Consiliul Local, asta e chestiunea cu administratia si cu cine a studiat proiectele astea nici macar terenul de sub
casa statutul lor juridic nu a fost elucidat.Multumesc.
D-l Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Deci propun sa fiti de acord ca ultimul cuvant sa-l aiba domnul Ionescu.
D-l Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Deci completarea nr. 2
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. C 3
Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei pentru susţinerea cheltuielilor de exploatare şi întreţinere a
obiectivului CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI, până la 31.12.2011.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Se abţine cineva?
În Unanimitate Proiectul a fost votat.
Punctul nr. C 4 a fost AMANAT.
Punctul nr. C 5 a fost AMANAT.
Va multumesc de participare!O zi buna!

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Seryl Talpalaru

SECRETAR
Denisa Liliana Ionascu
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