MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 30 septembrie 2011 în cadrul şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Sunt prezenţi următorii consilieri:
1. Anghel Ficu
2. Agrigoroaei Ionel
3. Balaniscu Bogdan
4. Balanovici Elena Laura
5. Botez Radu
6. Carp Petra
7. Chiruta Ciprian
8. Ciobotaru Florentin Traian
9. Ciuca Valentin
10. Cristian Catalin
11. Gavrila Camelia
12. Gradinariu Gică
13. Grigoraş Laurenţiu
14. Harabagiu Gabriel Vasile
15. Iacoban Sorin Avram
16. Neculau Constantin
17. Ostaficiuc Marius
18. Poroch Vladimir
19. Surdu Mihai-Gabriel
20. Talpalaru Seryl
21. Toma Catalin

Participă la şedinţa extraordinară 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.
Doamna Denisa Liliana Ionascu-secretarul Municipiului Iasi
Ati fost convocati la sedinta extraordinara a Consiliului Local prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr.
1481, completatata prin Dispozitia 1500. Sedinta se desfasoara in mod legal, absenteaza motivat domnii consilieri
Barhala Constantin, Ionescu Ioan Sorin, Negrescu Radu Florin si Turliuc Catalin. Dau cuvantul presedintelui .
Domnul Seryl Talpalaru - preşedinte de şedinţă
Buna ziua stimati colegi. Astazi avem o sedinta extraordinara ca urmare, nu exista interpelari, astfel incat am
sa supun votului dumneavoastra ordinea de zi care cuprinde 4 proiecte de hotarare si doua completari.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Ordinea de zi a fost votata.
Vom trece la proiectele de hotarari.
1. Proiect de hotarare privind organizarea Sarbatorilor Iasului 2011.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
De asemenea a fost votat in UNANIMITATE.
2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 172 din 13 mai 2011.
Da trebuie sa facem o nominalizare, sa nominalizam persoana care il va inlocui pe domnul Jekel Radu
Dragos. Astept propuneri.
Propunerea este domnul director Mihai Chirica.
Cine este pentru?
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Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
Deci proiectul a fost votat in UNANIMITATE de voturi cu completarea faptului ca a fost nominalizat in AGA
domnul Mihai Chirica.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de locatiune a bunurilor aflate in
patrimoniul S.C. CET S.A. afectate activitatilor de producere, transport, distributie si furnizare a energiei
termice produsa in sistem centralizat in Municipiul Iasi pana la incheierea noului contract de concesiune si
intrarea in efectivitatea acestuia.
Cine este pentru?
Varianta modificata, da.
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva?
A fost votat in UNANIMITATE de voturi.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea includerii in inventariul domeniului privat al municipiului Iasi
a unor bunuri imobile in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor H.C.L. nr. 274/11.08.2011, modificata
prin H.C.L. nr. 319/15.09.2011.
Avem un amendament.
Domnul Mihai Chirica – Director General Directia Tehnica si Investitii
Domnul Anghel Ficu doreste introducerea unui amendament, care are in vedere obligarea operatorului,
respectiv a Municipiului Iasi in vederea luarii tuturor deciziilor care constau in recuperarea creantelor de la clientii sai
pe parcursul in care il va opera si care va suna, prin completare la art. 6, se va imparti in art. 6. 1. care reprezinta
executarea garantiilor se va face in urmatoarea ordine iar art. 6.2. devine, operatorul Municipiul Iasi se obliga sa ia
toate masurile necesare recuperarii creantelor de la clientii sai, cele care provin pe perioada in care detine calitatea
de operator.
Domnul Seryl Talpalaru - preşedinte de şedinţă
Deci supun votului dumneavoastra proiectul de hotarare nr. 4 cu amendamentul pe care l-a propus domnul
consilier Anghel Ficu si pe care l-a enuntat domnul director Chirica.
Cine este pentru?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva?
In UNANIMITATE a fost votat.
C1. Proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 266/29.07.2011 ("Consolidare Primarie
Municipiului Iasi").
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
De asemenea a fost votat in UNANIMITATE.
C2. Proiectul de hotarare privind înfiinţarea pieţelor volante pe raza Municipiului Iaşi.
Domnul Ciubotaru aveti cuvantul.
Domnul consilier – Ciobotaru Florentin Traian
Sărut mâna! Buna ziua! În primul rând vreau să mulţumesc tuturor autorilor implicaţi în realizarea acestor
pieţe volante, îi mulţumec în mod special domnului director Chirica, domnului director Stărică şi nu în ultimul rând
domnului primar Gheorghe Nichita pentru maniera care a dat curs solicitării subsemnatului, fac un apel în acelaşi
timp, către organele abilitate din primărie să promoveze prin mijloacele publicitare aceasta idee şi nu în ultimul rând
fac un apel la toate canalele mass-media să facă, să aducă spre ştiinţa celor interesaţi ca începând de săptamâna
viitoare vom avea înca 2 pieţe volante pe raza Municipiului Iaşi. Vă mulţumesc şi să o ţineţi tot aşa . Mulţumesc!
Domnul Seryl Talpalaru - preşedinte de şedinţă
Deci, cine este pentru?
Cine este împotriva?
Se abţine cineva?
În UNANIMITATE proiectul a fost votat.
Vă mulţumesc pentru participare! O zi buna!

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Seryl Talpalaru

SECRETAR
Denisa Liliana Ionaşcu
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