MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 26 octombrie 2011 în cadrul şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Sunt prezenţi următorii consilieri:
1. Agrigoroaei Ionel
2. Anghel Ficu
3. Balaniscu Bogdan
4. Balanovici Elena Laura
5. Bîrhală Constantin
6. Botez Radu
7. Carp Petra
8. Chiruţă Ciprian
9. Ciobotaru Florentin Traian
10. Ciucă Valentin
11. Cristian Cătălin
12. Gavrilă Camelia
13. Gradinariu Gică
14. Grigoraş Laurenţiu
15. Harabagiu Gabriel Vasile
16. Iacoban Sorin Avram
17. Ionescu Ioan Sorin
18. Munteanu Vasile
19. Neculau Constantin
20. Negrescu Radu-Florentin
21. Ostaficiuc Marius
22. Poroch Vladimir
23. Surdu Mihai-Gabriel
24. Talpalaru Seryl
25. Turliuc Cătălin

Lipseşte motivat : domnul consilier Toma Cătălin.

Participă la şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi: domnul
Gheorghe Nichita - primarul Municipiului Iaşi, domnul Romeo Olteanu - viceprimarul
Municipiului Iaşi, doamna Denisa Liliana Ionaşcu - secretarul Municipiului Iaşi,
directorii şi şefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, presa locală.
Doamna Denisa Liliana Ionaşcu - secretarul Municipiului Iaşi
Ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1592,
completatata prin Dispozitia 1594. Sedinta se desfasoara legal, lipsesc motivat domnii
consilieri Chiruta Catalin, Poroch Vladimir, Camelia Gavrila, Ciuca Valentin si Turliuc
Catalin. In masura ce vor veni ii anuntam prezenti.
Va supun la vot procesele – verbale ale sedintelor ordinare ale Consiliului Local
din 15 septembrie 2011 si extraordinara din 20 septembrie 2011 si 30 septembrie 2011.
Dau cuvantul presedintelui de sedinta.
Domnul Seryl Talpalaru – preşedinte de şedinţă
Buna ziua!
Fiind vorba de o sedinta ordinara, vom incepe cu interpelari. Asteptatam inscrieri
la interpelari.
Incepem cu domnul Radu Botez, domnul Ciubotaru Traian, Cristian Catalin,
domnul Ionescu si domnul Surdu. Domnul Radu Botez aveti cuvantul.
Domnul consilier Radu Botez
Dupa cum vedem cu totii, Iasul in ultima perioada sunt o serie de lucrari speram
noi benefice pentru oras, atat cele lagate de infrastructura cat si lucrari legate de apa,
canalizare si cred ca ar trebui sa fim putin mai atenti la ceea ce se intampla in jurul
acestor lucrari, cred ca ar trebui dam o importanta mai mare la intersectiile afectate de
aceste lucrari si aiceea ma refer in principal la intersectia de la Hotel Europa si mai nou
dupa 2, 3 zile, la intersectia din Tg. Cucului intre Independentei si Sararie unde a inceput
o lucrare de Apa Vital si unde se produc blocaje mari de trafic cel putin la aceasta noua
intersectie, ieri era la orice ora era blocat si poate ar trebui cu intaietate sa rezolvam
problema intersectiilor si mai departe problema strazilor respective. De asemenea un
lucru care cred ca am mai discutat atat cu domnul director Chirica si in comisii ar trebui
putin mai multa grija in ceea ce priveste montarea noilor borduri, ptr. ca principiul care
sigur functioneaza in Germania, spune ca circulatia determina latimea strazii si nu
geometria unei strazi determina circulatia, adica noi trebuie sa avem o gandire de trafic
pentru o anumita zona si va dau un exemplu zona Independentii care are doar fara a o lua
la stanga, in locurile in care este permis acest lucru .
Trebuie sa gandim inainte de a pune aceste noi borduri sa facem ceva in plus
pentru circulatie si sunt convins in care mai sunt zone care chiar se se stabilisera noi
reglementari si aiceea ma refer pe Anastasie Panu, unde initial era vorba sa renunte la asa
zisul spatiu verde vis-a vis de Tribunal pentru locuri de parcare, pentru locuri de taxiuri si
unde acuma se monteaza borduri pe aceesi pozitie. De asemenea acest lucru s-a
intamplat si in Tudor Vladimirescu pe strada de acolo, unde exista doua puncte majore
de conflict unul in fata la Chimie si unul in lateral la Q17, unde din 2 benzi la un moment
dat te trezesti ca nu mai ai decat o banda. Deci ar trebui ca cineva sa fie responsabil cu

acest lucru, sa se duca sa faca o tura prin oras sa vada eventualele puncte de conflict si sa
se incerce reglementarea lor. Tot in zona lucrarilor si aicea ma refer la cateva strazi din
Copou pentru ca Copoul este destul de afectat poate ar trebui gandite sensuri unice...sunt
strazi unde se aglomereaza foarte tare (nu se vorbeste la microfon )pentru ca vine si iarna
nu (nu se vorbeste la microfon ).
Domnul consilier Ciobotaru Traian Florentin
Sarut mina, buna ziua! Vreau sa fac o precizare, vorbesc in calitate de consilier local si nu
de inspector scolar asadar este aproape de notorietate faptul ca unitatile de invatamant de
pe raza municipiul Iasi inca mai au datorie la defuncta CET S.A. Iasi. Prin urmare, ce
solutie aveti dumneavoastra.... pentru achitarea datoriilor acestor unitati de invatamant
catre Dalkia Romania si daca putem avea o garantie ca in plina iarna aceste unitati de
invatamint nu vor ramane fara incalzirea corespunzatoare. Mergem mai departe tot in
sfera invatamantului, vin cu un apel la dumneavoastra, la Grupul scolar Virgil Magearu
avem o situatie destul de dificila in sensul ca hidroizolatia de la corpul A de aici din
proximitatea primariei inca nu a fost rezolvata si acolo copii isi deruleaza activitatea si nu
numai copii in conditii foarte vitrege, mai departe ati ajutat zic eu aiceea, este un punct
bun, o scoala generala, Scoala George Cosbuc sa deruleze
un proiect pentru copii din
familii defavorizate proiect intitulat "Impreuna ne va fi mai usor" , conducerea scolii
intimpina oarece dificultati in derularea acestui proiect si pe acesta cale vin cu
rugamintea catre dumneavoastra sa ne intindeti in continuare o mina de ajutor ca sa
deruleze proiectul, mai ales ca acest proiect se adreseaza asa cum spuneam unor copii din
familii cu probleme sociale grave din zona cartierului Alexandru cel Bun si Dacia. Si
acum sa trecem in lumea sportului si as vrea sa aduc in atentie o problema care pe mine
ca iesean ma deranjeaza si anume ati investit prin fundatia sportul iesean aproximativ 30
de miliarde de lei intr-o echipa care se afla la 3 puncte de retrogradare ati adus un
antrenor care nu face performante la Iasi si eu ca iesean nu ma simt bine din acest punct
de vedere .
Rugaminte, nu am nimic cu sportul rege, insa va solicit in mod imperios sa va
aplecati si asupra altor sporturi in speta hanbalul feminin de divizia B echipa Terom Z
care nu a primit nici un leu pina in momentul de fata de la Primarie desi daca ma duc ca
spectator in sala Sporturilor vad acolo scris foarte frumos Primaria si Consiliul Local
ajuta hanbalul iesean prin urmare domnilor consilieri, domnule primar, distinsi domni
directori din cadrul Primariei va rog sa avem in vedere si aceasta echipa zic eu faniona a
Iasului care dupa 7 etape are tot atitea victorii si sanse reale sa ne reprezinte cu cinste in
liga hanbalului feminin iesean. Si mai am o singura problema de prezentat si anume ii rog
pe cei care s-au ocupat de gestionarea financiara a sarbatorilor Iasilor, sa prezinte un
raport financiar pentru ca asa cum foarte bine stiti si consilierii PDL au fost intru totul
deacord cu derularea acestor sarbatori sub auspicii bune . Va multumesc!
Domnul consilier - Cristian Catalin
Buna dimineata!
Doua probleme vreau sa ridic, una a semnalat-o colegul Radu Botez, ca sa nu
repet in completarea lui, as vrea sa spun ca aceste santiere care sunt incepute nu sunt
absolut deloc semnalizate si protejate. Avem un exemplu in Copu cu un autobuz care a
cazut intr-un sant sapat, aceea lucrare s-a terminat, nu s-a inchis, nu s-a finalizat, nu s-au
reparat ce sa stricat este doar pamint pus acolo in aceea groapa si un alt aspect legat tot de
santier este cel de indicatoare, pentru ca sunt foarte multi musafiri in orasul nostru care se
incurca pe strazile intrate in reparatii, nu este nici un semn pus cu strazi infundate cu
semne de acest gen. A doua problema, este legata de CET, este vorba de o scrisoare pe

care a primit-o domnul deputat Movila si pe care as vrea sa o aduc la cunostiinta. Rom
Gaz in calitate de furnizor de gaze naturale, ne semnaleaza ca avem o datorie de
aproximativ de 40 de milioane de lei, a luat la cunostiinta ce s-a intimplat in Consiliul
Local si ne atrage atentia sa gestionam problema recuperarii acestor datorii fata de Rom
Gaz. Ei sunt furnizorii de gaz si probabil vor fi mai departe pentru comunitatea noastra.
Multumesc!
Rom Gaz prin ... ,domnului deputat Movila, este adresata dar Consiliul Local
gestioneaza aceasta problema in calitate de actionar la CET S.A .
Multumesc!
Domnul Seryl Talpalaru – preşedinte de şedinţă
Multumesc, domnul Ionescu.
Domnul consilier Ionescu Ioan Sorin
Da, buna dimineata, domnul presedinte se pare ca numai consilierii PNL si PDL au carnet
de sofer pentru ca numai dumnealor au ridicat prea multe probleme de trafic Si intradevar
simtim lucru acesta si as fi vrut sa ... pentru ca....(nu se vb la microfon) , simtim lucru
asta si as fi vrut sa rog pe dl primar sa atraga atentia serviciilor subordonatecare se ocupa
cu amendarea si implicarea a acestor masini parcate pe unde pot in conditiile actuale,
daca este posibil sa se opreasca numai la aceea amenda fara a mai bloca rotile cu acele
...intrucat am vazut situatii in care o masina sau doua blocate in trafic chiar linga Teatrul
Vasile Alecsandri, incurca mai mult decat aducea ....pe nu cred ca ar trebui sa alergam
neaparat dupa banii soferilor care si asa se straduiesc sa parcheze pe unde pot, cat pentru
fluidizarea traficului. Daca Politia Comunitara sau cei din subordinea noastra care se
ocupa cu acest serviciu gandesc ... este bine sa aplice si niste masuri selective , nu
militienesti sa nu le spun altfel incat mai mult sa incurce, deci poate fi suficient o simpla
amenda, o instiintare de amenda si nu blocarea rotilor, iar ridicarea masinilor sa faca
numai unde intadevar nu se poate altfel. O alta chestiune era acum vreo 2 ani de zile va
rugam sa acceptati un proiect de hotararae privind aceste contracte de lucrari de
constructie incheiate de Primarie cu antreprenori, care in acele contracte sa fie trecute si o
polita de asigurare.tip C.A.R.,impotriva tuturor daunelor pe care le pot suferi cetatenii, in
momentul in care se strica masinile pina la finalizarea lucrarilor. Sunt tare curios daca in
vreunul din contractele semnate de dumneavoastra in cursul anului acesta, au acel tip de
polita si ar fi bine sa o si vad ca declarativ am vazut multe dar daca ne-ar arata cineva, nu
stiu, domnul director Chirica o polita cu unul dintre antreprenori, ar fi o chestie de
apreciat. Si apoi o alta chestiune direct pentru doamna secretar o rog tare mult sa faca tot
efortul cu schema de personal care o are la dispozitie sa primim materialele inca odata la
timp. Eu am primit acum dimineata pe masa vreo 80 de coli de hartie, pe care nu le am
timp sa le citesc. Sunt niste completari de la comisiile de ieri, pe care cand sa le citesc si
cum sa le dezbatem. Deci daca comisiile de ieri intrunite cu o zi inainte a sedintei e un
lucru firesc, eu v-as ruga frumos ca aceste comisii sa fie cu macar 2 zile inainte de
sedinta, ca ziua ramasa intre comisie si sedinta, sa mai putem primi sniste completari,
cred ca este un lucru firesc si normal pentru ca s-ar putea sa luam hotarari care sa fie in
contradictie cu ceea ce ar fi de dorit, dar daca nu suntem informati, doamna secretar, asta
este. Multumesc tare mult!
Domnul Seryl Talpalaru – preşedinte de şedinţă
Domnul Surdu.
Domnul consilier Surdu Gabriel

Buna ziua!
Mergand in comisei si vazand proiectele care sunt pentru finantare si o parte de
cofinantare ...Consiliul Local, am avut discutii cu privire la marimea lucrarii si a pretului
de cost destinat pentru a se executa aceasta lucrare. Ne-am oprit la 2 proiecte autogara si
muzeul municipal care prin pretul pe care cel care a facut studiul de fezabilitate il
propune, se poate face nu muzeul Municipal se poate face un palat aurit care sa aiba, sa-l
estompeze pe a lui Becali si altele care sunt in lume pentru ca la 2000 si ceva de euro mp
la o constructie deja ne ducem intr-o zona in care ne scapa de sub control. La autogara
deasemenea exista un pret exorbitant nu pentru cei care il suporta ci pentru cei care se
uita pe hirtie si nu stiu de ce sa faca asemenea propunere pentru ca mp de constructie
realizat, mp de parcare, este clara pentru toata lumea, nu poate depasi o parcare 25 de
euro mp. Este interpelare pentru toate proiectele in general care se propun sa se faca un
studiu real de fezabilitate. Asta am facut aceasta interpelare pentru a nu se intelege ca
consilierii PDL vor fi impotriva proiectelor europene si a sprijinului pe care noi il dam
prin votul nostru pentru realizarea acestor propiecte. Nu suntem impotriva lucrurilor care
sunt bine gandite si bine facute. Am vrut sa aduc acest lucru in discutie si pentru a evita o
discutie ulterioara, cum ca exista un consilier PDL care voteaza impotriva unui proiect
european facut de Primarie. Punctul 2, colegii mei au discutat si au adus in atentia
dumneavoastra, felul in care se executa lucrarile, sunt intru totul deacord si toti am fost
deacord ca aceste lucrari sunt binevenite pentru municipiul nostru, ne bucuram ca au
inceput, sintem deacord si votam orice sume de cofiinantare care sunt necesare
proiectelor europene si rugam constructorii care castiga licitatiile pe raza municipiului
Iasi, sa studieze in comunitatea europeana care este semnalistica pentru inceperea
lucrarilor, ptentru devierea care este necesara pentru ca cetateanul municipiului Iasi sa
poata sa stie un traseu de ocolire sa nu ajunga la un moment dat sa se intoarca inapoi
nimeni nu-i deconteaza benzina respectiva. Si sa invatam sa folosim mijloace de
semnalizare luminoase pe marginea acestor lucrari. Exista in dotarea firmelor serioase
care se ocupa de lucrari mijloace de semnalizare luminoase. Nu aceeasi folie care este
reflectorizanta care nu se mai foloseste in strainatate absolut deloc. Exista mijloace de
semnalizare luminoase care insotesc banda de reparatii dintr-un capat la altul al strazii.
Sunt lucruri care iesenii le doresc si sunt sigur ca si dumneavoastra le doriti si sunt sigur
ca constructorul daca i se atrage atentia va lua masurile necesare ptr ca in cadrul acestor
programe europene cel care face propunerea de finantare are prevazute ca si cheltuieli si
aceste mijloace de semnalizare pentru desfasurarea, inceperea si pina la teriminarea
lucrarilor.
Va multumesc!
Domnul Seryl Talpalaru – preşedinte de şedinţă
Multumesc Domnul Toma .
Domnul consilier - Toma
As avea trei intrebari in atentia domnului Coman si eventual la domnul director
Lupu, respectiv daca se poate face o estimare pentru sedinta viitoare impactului financiar
al scaderii cotei de cofinantare, care am inteles ca urmeaza sa fie diminuat la 5% pe
proiecte europene si daca exista un impact pe proiectele aflate in derulare sau cele aflate,
care urmeaza sa fie initiate in Municipiul Iasi si care este de dimensiunea acestuia.
Rugamintea ar fi daca se poate pina la sedinta viitoare in eventualitatea in care vor aparea
clarificari si la modificari Ministerul Fondurilor Europene legate de aceste modificari de
cofinantari. Al doilea punct se refera la o problema mentionata deja de domnul
Ciubotaru respectiv rugamintea si intrebarea daca exista o solutie legala pentru a

compensa datoriile pe care scolile din Municipiul Iasi le au catre CET in acest an, in
contul redeventei, in fine o solutie legala care sa compenseze aceste datorii pentru energia
termica si apa calda cobnsumata de scoli. Iar a treia intrebaree este adresata domnului
director Technopolis al carui material l-am gasit pe masa este foarte frumos dar lipseste o
informatie esentiala si anume pretul pe mp la suprafetele pe care le inchiriaza, este un
argument comercial destul de puternic, astfel toate lucrurile sunt frumoase, dar daca ne
poate comunica macar orientativ care este nivelul de pret pe mp poate-l mai putem si noi
transmite mai departe si se vor gasi clienti pentru Technopolis.
Domnul Seryl Talpalaru – preşedinte de şedinţă
Domnul Neculau, poftiti
Domnul consilier - Neculau Constantin
As vrea pentru ca colegul meu domnul Sorin Ionescu a atins o problema legata de
catre consilierii PSD, nu vreau sa spun doar atata, problemele pe care le avem noi le
ridicam in intilnirile cu primarul si le rezolvam acolo in nici un fel in Consiliul Local
pentru ca aicea avem de rezolvat...nu sa pierdem vremea cu tot felul de.......asa ca raspuns
la intrebare dumneavoastra, noi discutam cu primarul.
Domnul consilier - Gabriel Surdu
As vrea sa ne invitati si pe noi la intilnirile cu primarul domnule consilier si atunci
vom discuta mai putin in Consiliul Local. Multumesc!
Domnul director general – Mihai Chirica
Au fost trei interpelari care vizeaza aceeasi problema referitoare la semnalizarea
rutiera pe zona de santier. Intradevar pe zona Copou ne-am intersectat cu mai multe
proiecte europene si cu mai multe investitii, unele facute de noi, altele facute de regia de
apa si canalizare, o parte dintre problemele care s-au intimplat in zona Copou ni se
datoreaza, o alta parte... neraspunderea lor ambii investitori sa spunem, aveam obligatia
de a realiza semnalizarea rutiera necesara. Este o problema care trebuie rezolvata in
ordinea care ati prezentat-o, vom ataca atit in ceea ce priveste semnalizarea luminoasa
atat pe timp de ziua cat si pe timp de noapte, rezolvarea intersectiilor in special in zona
centrala Elena Doamna si pe strada Palat. Fata de montarea bordurolor in afara
proiectelor sau luat decizia construirii de alveole pentru. mijloacele de transport in comun
in special, de a lasa spatii pietonale mai generoase acolo unde zona centrala necesita acest
lucru dar nici intr-un caz sa nu ingustam ... stradala, mai ales pe zona centrala. Este de
urmarit si un indicator de natura economico-financiara la aceste pr europene, suntem
obligati prin proiectul aprobat la finantare, sa urmarimn ca sa putem pastra echilibru intre
indicatorii tehnici privind partea carosabila si necarosabila pe tot parcursul proiectului.
Despre sensurile unice vom veni cu un program de instalare a acestor sensuri unice in
prima sedinta de Comisie de circulatie si o vom stabili pentru ziua de vineri, atat pe zona
Copou cat si pe zona centrala. Fata de propunerea domnului Ionescu de a exista o polita
de asigurare pentru daune provocate tertilor la contractele de lucrari este prevedere in
contractele de lucrari la fiecare dintre constructorii cu care avem incheiate aceste
contracte, sunt raspunzatori pentru orice dauna a unui tert, polita de asigurare avem
incheiata dar pentru asigurarea garantiei de buna executie atat pe perioada lucrarilor cat si
dupa finalizarea lor.
Nu vorbim de lucruri diferite nu avem polite de asigurare avem doar prevedere in
contractele de lucrari privind garantarea celor ...la terti.

Domnul director – Cosmin Coman
Sa continui eu sa raspund la problemele care fac referire la activitatea pe care o
desfasor.
Am sa incep cu domnul consilier Ciubotaru careia am sa-i spun ca asa cum stiti Scoala
George Cosbuc primeste o cofinantare de 2% din partea Primariei dar ei, intimpina
dificultati in derularea proiectelor europene pentru ca autoritatea de managament,
respectiv Guvernul Romaniei nu le-a asigurat rambursarea cheltuielilor la timp. Noi
conform legii, Primaria nu putem prefinanta mai mult decat acei 2 % , noi le-am dat cota
de 2%, iar mai mult decat atat chiar daca stiu ca problema este grea la ei, nu o putem face
ptentru ca nu avem cadru legal din pacate asta este situatia.
Nu este diferita, din punctul de vedere al Primariei Municipiului Iasi tratamentul
este acelasi noi am sustinut cu 2% cofinantarea si atat.
De acord, dar nu avem cadru legal, cadru legal daca vreti, cadrul legal pentru ca
Primaria sa asigure o prefinantare alta decat acei 2% nu exista. Daca putem gasi,
discutand cu Directia Economica si cu dl Lupu, nu am gasit pina la momentul aceasta nici
o solutie, pentru ca problema o stim foarte bine de acolo.
Sigur, mai cautam, in ceea ce priveste interpelarea domnului Toma referitor la
acel 5% probabil ca domnul consilier Toma se referea la reducerea prefinantarii, tot
datorita actelor emise de Guvernul Romaniei de la 30% pe proiecte europene pina la 5%
acum. Binenteles ca exista un efect din pacate negativ pentru noi pentru ca diferenta de
25% va trebui sa o punem din alte surse repsectiv credite si binenteles ca la acest credit
exista si o dobanda. Prin urmare putem face un calcul pina la urmatoarea sedinta fara
nici un fel de problema ptr. a arata impactul repet din pacate negativ asupra Primariei
Municipiului Iasi referitor la reducerea prefinantarii cofinantarii pina la 5%. In ceea ce
inseamna interpelarea pe care a facut-o domnul Surdu aici discutiile sunt putin mai lungi.
Am avut ieri discutii in comisia economica, exista in fata dumneavoastra acum niste
calcule facute de catre proiectantii celor doua proiecte autogara si respectiv Muzeul
municipal, prin care dumnealor explica cum s-a ajuns la sumele respective.Vreau insa sa
va spun ca sumele pe mp pe care dumneavoastra le-ati pronuntat aici sunte inexacte ca sa
nu spun incorecte. Am sa spun eu sumele care sunt corecte pentru fiecare proiect in parte,
respectiv, pentru proiectul autogara avem la obiectul I autogare si pasarele un cost unitar
de 749 euro mp , pentru parcaj suprateran autoturisme un cost unitar de 549 euro mp, ptr.
parcarea autobuse un cost unitar de 773 euro mp. De asemenea pentru drumurile din
incinta, peroane si trotuare avem un cost mp de 65, 8 euro mp. Acestea sunt costurile
reale luate in calcul in proiectul tehnic pe care trebuie sa-l aprobati dumneavoastra astazi
sau care este supus aprobarii dumneavoastra astazi. Pentru detalii suplimentare colegii
nostri de la Search, care sunt cei care au facut proiectul se afla aici in sala orice detalii
tehnice suplimentare le pot da.
In ceea ce priveste Muzeul Municipal suma este incorecta pentru ca cel mai
scump pret, pretul pe structura care este de 1076, 88 euro asta este pretul pe mp . Dar in
afara de lucrarile de structura avem lucrari de arhitectura la care pretul este 413 euro mp
mai avem lucrairi de sistematizare de 230 euro mp, astfel incat in total ajungem la un
pret care se incadreaza intre pretul pe care Ministerul Culturii ni-l transmite printr-o
adresa si care spun ca prin proiectele aflate in programul derulat de unitatea dev
management de proiect din cadrul Ministerului de Cultura si Patrimoniului National
valoarea pe mp al constructiei este cuprins intre 850 euro mp si 1200 euro mp. Ne aflam
intre aceasta valoare fara nici un fel de problema. Adresa este deasemenea anexata la
materialul dumneavoastra si aici proiectantul care este in sala si ptentru orice alte detalii
suplimentare va sta la dispozitie.

Domnul consilier – Sorin Ionescu
Ati uitat sa spuneti ca mai aveti 400 de mii de euro neprevazute si 400 de mii de euro
mobilier.
Domnul director – Cosmin Coman
Mobilierul pentru Muzeul Municipal este absolut obligatoriu daca nu vrem sa
construim acolo o cladire care sa nu aiba nimic in ea, iar 400 de mii de euro neprevazute
se incadreaza in bugetul, se incadreaza in bugetul proiectului, care prevede 10% din
valoarea totala, obligatoriu, repet obligatoriu cerut de catre Autoritatea de Management –
POR .
Domnul viceprimar - Romeo Olteanu
Domnul consilier Ciubotaru, cand eram mic maicamia mi-a spus nu dechide
subiecte pe care nu le stapinesti. Vad ca dumneavoastra la fiecare sedinta faceti acest
lucru si va spun despre ce este vorba. Daca va doare asa de tare sufletul de echipa Terom
Z de handbal, tin sa va informez ca aceasta echipa nu a facut nici o solicitare la Fundatia
sportului iesean. Mai mult am fost la toate meciurile, ca am jucat handbal si imi place, am
stat in tribuna cu patronul acestei echipe, cu Zamfir, nici macar nu a pomenit ca ar dori
finantare de la echipa., dar daca vreti sa faceti ceva pentru handbal pentru baschet, pentru
sportul iesean, apelati la colegii dumneavoastra din Guvern ca sa dea bani la Diretia
Judeteana de Tineret si Sport ca sa nu tina sala tot timpul ocupata cu targuri iar ei sa joace
pe unde apuca, pe la Liceul Sportiv, pe la Scoala 32, s.a.m.d. Va multumesc!
Domnul – Gheorghe Nichita - primar al Municipiului Iasi
Si domnul Botez a ridicat problema circulatiei semanlizarii la lucrarile incepute,
aveti dreptate. Am atras si eu atentia Directiei Tehnice, inclusiv constructorilor, ca
trebuie sa facem eforturi mai mari pentru a putea intradevar sa prevenim din timp acesta
situatie de imbulzeala care apare in intersectiile respective. Este o chestiune care trebuie
sa o rezolve si Directia Tehnica si Comisia de circulatie si aicea va dau total dreptate.
Referitor la chestiunea cu noile borduri cum se aseaza s.a.m.d., domnul consilier Botez,
noi am avut in vedere tot timpul daca acolo se pot creea locuri de parcare, refuguii
s.a.m.d. In fiecare strada unde amplasamentul ne permitem facem acest lucru, dar pe
strada Sarariei spre exemplu ajungem la trotuar de 60 de cm latime, pana la 1m 20. Ce sai mai fac acolo .Acolo trebuie sa pastrez aliniamentul destul de mult ca sa fluidizez
traficul. Pentru ca acolo unde trotuarele sunt mai largi putem sa facem refugii, unde nu
avem spatii suficient incercam sa dam spatiu necesar pentru transport mai ales ca sunt
strazi principale ale orasului.
Domnul consilier Ciubotaru este frumos in fiecare sedinta aveti interpelari de data
aceasta ati spus ca nu ca inspector si tin sa va precizez ca am o relatie foarte civilizata si
corecta cu doamna inspector general cu dumneavoastra, numai la sedintele de Consiului
nu , in rest da, si sa va spun ca nu avem datorii la Dalkia ca ati ridicat problema asta
pentru ca nu am avut cand sa le facem si nu trebuie sa compensam nimic cu Dalkia in
clipa de fata.
Doi, legat de Scoala George Cosbuc ca si alte scoli unde au cerut sprijinul pentru
2% l-am dat sunt procduri in schimb europene si v-as ruga pe dumneavoastra sunteti la
guvernare sunteti si dascal la invatamant nu dascal la biserica, rugamintea mea este,
discutati cu doamna inspector cu parlamentarii dumneavoastra, pot sa convinga Guvernul
pentru aceste scoli care unde exista angajament al Guvernului sa-si pastreze macar
cuvantul.Cum noi nu avem bani sa dam pentru foarte multe lucruri, dar unde am promis

2% il dam ca sa nu punem proiectul in pericol si trebuie Guvernul pentru cat s-a angajat,
trebuie sa dea.
Este vorba de proiecte europene si domnul presedinte al tarii se adresa si nou si
Guvernului sa fim reponsabili si sa finantam aceste proiecte europene . Nu cautati
superfugii, ptr. ca este o obligatie europeana asumata si UE vrea sa vada ca cei care isi
asuma responsabilitatea administratia publica locala , guvern isi respecta cuvantul, pentru
ca asta inseamna parteneriat. Este asumata, deci Guvernul dumneavoastra poate sa fie
mai, tot face apel la fonduri europene sa cheltuim, sa absorvim, macar fiti adevarati,
atragetii atentia, domnule prim-ministru nu sunteti in stare sa ne dati bani pentru
proiectele noastre europene, fiti categoric si cu el numai cu primarul vorba aceeia sunteti
dascal. Referitor la echipa de fotbal, domnul consilier nu pun eu antrenorul domnule daca
puneam aduceam pe nu stiu pe care pe Delbosque, daca aveam cum sa aduc, sau pe
Mancini, deci nu punea antrenor. Acolo... sun tot timpul, sun, vorbesc cu el vorbesc si cu
Baciu, vorbesc cu toti antrenorii uite, vine Andoni miine la Iasi , m-a sunat vine stam de
vorba, Mancini nu ma sunat imi pare rau dar poate am sa-l sun eu ca vad ca stiti despre
figura lui fotbalistica. Nu mai incercati sa aruncati cu noroi unde nu e, nu am treaba cu
fotbalul decat sportul il finantez dar nu conduc echipa de fotbal, cand ma roaga sa ma duc
la dinsii sa dau un cuvant de imbarbatare, sa-i sustin, ii sustin, dar nu insemna ca conduc
eu echipa, ma-ti confundat, in schimb daca vreti lectii de fotbal veniti ca vi le dau, va dau
si printre picioare, va spun eu pina la urma, nu numai lectii de fotbal.
Referitor la ROM GAZ, nu stiu de ce atata pasiune din partea dumneavoastra doar
numai ptr, Rom Gaz ptr. ca ar trebui sa fie o pasiune foarte mare, cu datoriile care le are
CETUL si fata de alti furnizori, fata de primarie, ptr ca CETUL are datorii fata de
Primarie si incercam cu domnul Lupu sa facem o serie de compensari si nu reusim,
domnul consilier, stiti bine ca am discutat treaba asta, chiar in comisia care a luat decizia
respectiva. Din cauza blocajului financiar nu putem face o compensare cu CETUL deloc.
Nu au bani, nu au cum sa faca compensarea nici cu noi, CETUL are de incasat de la
populatie in continuare bani are si alte venituri din vanzarea de bunuri din inchirierea de
patrimoniu si sunt 900 de miliarde de incasat la CET, de acolo se poate plati Rom Gazul,
Eon Gazul si alti furnizori, sa speram ca va reusi pina la capat sa asigure macar Rom
gazul o mare parte. Ceea ce nu inteleg este altceva ca am spus parlamentarilor
dumneavoastra si am dat telefon si Rom gazului si Administratiei si Internelor.
De ce? Nu se face un aranjament legal, cum se face cu ceilalti furnizori, catre CET –uri ,
cum ar fi, ... cum este de clipa de fata ANAF-ul sa faca o compensare, sunt 2 miliarde si
ceva la nivelul Guvernului, si se pot da, Rom Gaz nu-mi platesti tu TVA si alte lucruri
luna asta si dau CET-ului ca sa plateasca datoria respectiva si fac o echilibrare la nivel
national asta cred ca se poate face, am explicat-o eu cat se poate face . Din pacate pentru
Rom Gaz nu am reusit sa conving pentru ANAF am reusit, luna asta este posibil in
sedinta de Guvern sa dea cei 68 de miliarde ca sa plateasca datoria la ANAF, dar mai sunt
400 la rezerva de stat unde este pacura pentru iarna aceasta si acolo este pericol foarte
mare. Haideti sa vedem aicea cum putem sa ajutam. Domnul Ionescu sa stiti ca aveti
dreptate am atras si atrag atentia in continuu serviciilor din Primarie, sa numai ia acele
masuri carea sa blocheze traficul. Deci sa nu blocheze rotile la masinile care nu ar trebui
ridicate. Dar cele care nu blocheaza traficul se poate bloca daca a parcat intr-o zona
interzisa si se intimpla altceva. Aici aveti dreptate. Referitor la sedintele care se tin, as
ruga presedintii de comisii nu mai tineti sedinta pina nu sunati pe dl. Ionescu sa vedeti
cand poate veni , cu o zi inainte cu 2 cu 5 ptr ca sa avem grija sa punem materialele la
timp la mapa, mie imi convine sa analizeze, imi convine sa fac observatie imi convine sa
vad preturile si imi convine foarte mult sa fie constructiv, daca poate sa fie si cateodata
vad ca poate. Iar legat de polita de asigurare pentru constructori la lucrarile respective

tare bucuros as fi daca ati avea vreun contract cu primaria,... prima data primul sa fie.
Domnul consilier Surdu votul pentru proiectele europene, Cosmine ai dat interpelari, mai
dai mai tirziu daca este nevoie le amanam proiectele, nu este o problema si asa avem prea
multe acuma si ne plingem ca avem prea multe lucrari in oras. Haidem sa nu ne
ascundem dupa deget, daca doriti ca aceste proiecte europene sa prinda viata si aveti o
obligatie guvernamentala, inca odata va rog, fiti constructivi, se stie despre aceste
proiecte de foarte mult timp. Faceti observatii tehnice de fata cu proiectantii. Chemam
proiectantii aicea discutati cu dumnealor convingetiva daca este ceva neinregula pentru
ca celelate structuri ale statului care verifica proiectele astea isi dau avizul dupa ce pleaca
de aici. Aici este vorba de Ministerul Dezvoltari, nu mai stiu cine il conduce...si aici tot
avem .
Daca acolo lucrurile se accepta, de ce nu s-a acceptat si PDL Iasi daca doamna
Udrea la minister se accepta , deci se accepta si la PDL , nu este pacat sunteti in conflict,
nu eu cred ca trebuie sa fiti constructivi ca si dumneaei in proiectele europene. Daca vreti
sa facem apologia organizarii santierelor v-as ruga din suflet sa-mi dati si mie un
exemplu de santier guvernamental, care lucreaza foarte bine.
Hai sa vedem cum este semnalizat, hai sa vedem ce se intimpla acolo, lucrarile pe
timp de noapte, ce fel de banda folosesc, merg masini grele pe acolo, haideti sa vedem
autostrada Pitesti cat este de bine semnalizata ce se intimpla acolo cum se lucreaza cata,
risipa sau cata nu este risipa acolo sau vreti sa faceti teoria chibritului.
Rugamintea mea la dumneavoastra daca vreti...fiti constructivi ptr. Proiectele
Iasului. Constructorii acestia carea au castigat licitatiile , au castigat licitatiile, nu sunt ai
primariei angajati, noi incercam cu ei impreuna....ajutatii, ii ajutam si noi impreuna sa
facem treaba mai buna nu sa fim numai gica contra tot timpul pentru ca dumneavoastra
nu votez pentru ca nu este semnalizata Sararia cum trebuie sau pretul la mp nu stiu care
este. Inscrietiva la licitatii castigati dumnevoastra licitatiile cu pretul ala si executati
lucrarile. Tot constructori ieseni trebuie sa fie acolo.
Aveti dreptate cu impactul de prefinantare , iam atras si noi atentia din pacate,
aicea nu trebuie sa aruncam vina undeva in mod special pentru ca nu au fost accesate
prefinantarii.
Din pacate pentru noi nu este bine. Dar au avut prefinantare pentru proiectul Ciric
stiti treaba asta au avut banii in cont la proiectul Ciric, oare noi aducem atuncea nu
ridicase Guvernul cota de prefinantare .Atuncea cand am stat cu atitia bani in cont si i-am
luat inapoi dupa aceea suntem vinovati noi primaria sau domnul senator Oprea pe care-l
cunosc si care sunt prieten f bun.
Am dat banii inapoi, din cauza domnului senator Oprea . Oare cand se iau aceste
decizii ar mai trebui si gandite, nu afectam finantarea, uitativa decizii, inebtii de
politicieni care se dau si mari cunscatori si diminueaza fondurile care trebuie sa fie pentru
Iasi si acuma trebuie sa cheltuim noi banii din imprumutul nostru in loc sa folosim banii
in alte lucrari pentru ca sa finantam aceste lucrari. Asta este povestea. De compensarea
Cetului v-am raspuns dar vreau sa va multumesc ca acolo unde aveti dreptate va dau total
dreptate in schimb la restul unde nu aveti, rugamintea este daca puteti sa lucrati cu
Directia Primariei, Directia Tehnica, Directia de Programe va stau la dispozitie in orice
moment sa va dea toate elementele necesare, pentru ca putem evita asemenea discutii in
Consiliul Local care de fapt de multe ori nu sunt principiale .Va multumesc!
Domnul Seryl Talpalaru – presedinte de sedinta
Domnul Ciubotaru, interpelarile s-au terminat. Poftiti aveti un minut la dispozitie.
Domnul consilier – Traian Ciubotaru

Domul viceprimar Olteanu mie imi pare bine ca cel putin in ceea ce ma priveste
copilaria mea a repspectat o varsta biologica fireasca a dumneavoastra nu stiu, nu am
auzit decat de Birtalan decat de Neculaie Munteanu de Vasile Stanga de hanbalistul
Olteanu nici o problema nu am auzit, mai departe eu v-am adus in atentie dumneavoastra
si dragilor mei consilier ca am putea sa ajutam si pe cei de la handbal asta a fost ideea si
ca ceea ce inseamna ca eu doresc sa sa fac interpelari....
Domnul Seryl Talpalaru – presedinte de sedinta
Domnul Ciubotaru haideti sa terminam cu atacurile la persoane
Domnul consilier – Traian Ciubotaru
Suntem un for democratic, imi pare rau dati-mi voie sa-mi termin ideea. Dar nu
am atacat pe nimenea, am pomenit niste titani ai handbalului romanesc.
Domnul Seryl Talpalaru – presedinte de sedinta
Care nu isi au locul in acest ....
Domnul consilier – Traian Ciubotaru
Este adevarat si in ceeea ce priveste pe domnul primar daca vrea sa jucam un
fotbal cu mult drag numai sa nu transformam Palatul Roznovanu intr-un camp de fotbal .
Multumesc.
Domnul Gheorghe Nichita - primarul Municipiului Iasi
Nici intr-un fel de circ tot timpul ieftin pe care-l faceti, mai aveti la nivel national
circuri de genul acesta, care ne coboara Romania cu standard demult in jos.
Domnul Seryl Talpalaru – presedinte de sedinta
Cred ca nu este cazul sa coboram nivelul discutiilor, suntem Consiliul Local,
consilieri locali ai Municipiului Iasi, Iasul capitala Moldovei ne mandrim toti, Iasul oras
al culturii, deci nu este cazul a ajungem sper in astfel de situatii. Vom trece la punctul
urmator inainte de acesta am sa precizez ca in acest moment sunt 26 de consilieri prin
venirea imediat dupa inceperea lucrarilor doamnei consilier Gavrila, domnului consilier
Ciuca si a domnului consilier Poroch.
A fost o discutie... cu o intirziere motivata ... si domnul Chiruta.
Ma scuzati domnul Chiruta.
Deci, supun votului dumneavoastra ordinea de zi cu 58 de proiecte de hotarari si 2
completari.
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate ordinea de zi a fost votat.
1 Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetaţean de onoare
domnului acad. Radu Miron si domnului prof. univ. Vasile Astarastoae;
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
Cu 12 abtineri si 14 voturi pentru.
Proiectul a TRECUT.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea si derularea proiectului “Măsuri
active pentru ocuparea persoanelor fără loc de muncă din Municipiul Iaşi în sectorul
construcţiilor, de către Grupul Şcolar Anghel Salingny, partener în cadrul acestui
proiect;
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtie cineva ?
In unanimitate a TRECUT.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului “Practica
artistică”-tranziţia tânărului artist spre piaţa muncii”, de către Colegiul naţional de
artă Octav Băncilă, partener în cadrul acestui proiect;
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtie cineva ?
In unanimitate a TRECUT.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 54/11.02.2011;
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtie cineva ?
In unanimitate a TRECUT.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 270/29.07.2011(privind
modificarea Statului de functii al Politiei Locale Iasi);
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtie cineva ?
In unanimitate a TRECUT.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Centrul
Intermodal de transport-Autogara Iaşi” ;
Domnul Ionescu, poftiti.
Domnul consilier Sorin Ionescu
Deci proiectul acesta alaturi de alte doua, au facut obiectul discutiilor mai aprinse.
S-a dorit a primi niste clarificari adhoc de dimineata, legat de structura pretului si de
niste lucruri care ar trebui sa le clarificam tot acuma dimineata. Eu ceea ce as vrea sa
aduc, ca si informare ca si dorinta de delimitare a costurilor, le-am transmis domnului
Cosmin Coman as vrea sa limitam undeva costurile suplimentare ca sa nu devenim prea
tehnici, dar pe ce logica. In momentul in care ni se cere sa aprobam niste indicatori
tehnico economici cu niste preturi pe care , in comparatie cu piata, aceste preturi par mult
prea sus, vorbim de 1000 de euro, 700 de euro, de 900 de euro mp si apoi in cadrul
structurii devizului general sa mai vina cu cheltuieli neprevazute de 10% , deci atentie
daca cumva 1000 de euro mp nu ajunge, mai am la dispozitie inca 10 % , deci inca 100
de euro pe mp, pentru ce ar putea aparea neprevazut.

Este o practica, nu noua mai veche, dar neprevazutele au nelimitate de 5% nu
10% Pe linga lucrul acesta se mai vine si se solicita sa le dam avizul pe cheltuieli
suplimentare. Adica mai pe sleau cea ce nu a gandit proiectantul cum trebuie, greseala
proiectantului sa o acoperim noi prin a aproba cheltuieli suplimentare intre 20 si 50%
deci daca 1000 de euro mp nu ajung, sa mai pot accesa inca 500 de euro pe mp, pentru
ceea ce a gresit proiectantul sau elaboratorul sau beneficiarul prin datele transcrise
proiectantului. Deci daca ar fi sa o luam asa pe linga pretul mare de 1000 euro mp am
putea ajunge la 1500, 500 de euro cheltuieli suplimentare, plus inca 100 de euro mp,
1600, acele neprevazute de 5%. Mi se pare ca daca nu reusim sa limitam, in cadrul
indicatorilor tehnico economici cheltuielile suplimentare, ne batem joc si nu vorbim
numai de banii europeni, mereu auzim de lozinca asta, europeni sunt si ai nostri si nu mai
contribuim la europeana cu bani si noi venim cu cofinantare din partea Primariei si ai
Guvernului, nu sunt banii din luna veniti. Daca ii gestionam mai cu grija si mai cu
economie, probabil ca mai raman bani si pentru alte proiecte. Daca noi autogara o facem
cu nu stiu in 15 mil de euro cu o rezerva de 10, mai putem face un alt proiect. Vreau sa
va atrag atentia ca toate cheltuielile suplimentare ca cei 50%, cei 500 de euro din 1600 de
euro mp, ii suporta numai Primaria, beneficiarul, aia nu pot fi decontati la UE. Deci
bugetul Primariei poate suferi grav datorita unor erori ale proiectantului in colaborare cu
beneficiarul, care nu-i da datele complete. Avem o situatie care nu mi-as fi dorit sa mi-o
comunice colegul Coman si colegul Chirica, ca atare nici nu vreau sa vorbesc despre ea,
o suplimentare la unul din proiecte am sa vorbesc cand este cazul. Ca sa vedem un
exemplu de lipsa de atentie la proiectare, lipsa de atentie la primirea avizelor de la regii si
gestionarea in genere asa fara ca si banii nimanui a acestor sume. Nu vreau sa mai
comentez mai mult legat de acest proiect strict as fi vrut ca sa transmitem o raspundere si
proiectantului si sa spunem cheltuielile suplimentare nu acceptam mai mari de maxim
20%, ele fiind intre 20 si 50, maxim 20%, suplimentarea ce ar putea aparea peste miia aia
de mp. As vrea sa ne limitam putin pentru ca mie mi se pare asa este o cheltuiala fara
gestiunea atenta a acestor bani. Va multumesc.
Domnul director – Cosmin Coman
Am sa va spun eu , domnul consili subiectul spus de dumneavoastra aici este
intradevar frumos, frumos spus dar total incorect. Concret Chelt suplim au aparut ca o
cerinta a Minister Dezv. Regionale care prin ghidul solicitantului pe care vi l-am dat de
ieri, vi lam aratat si astazi dimineata si il stiti foarte bine si il aveti in fata, a hotarat ca in
cadrul hotararilor Consiliului Local, nu doar de la Iasi din toata Romania sa apara
inclusiv sintagma – Cheltuieli suplimentare. Cheltuieli suplim sunt definite in ghidul
solicitantului deci nu pot fi orice fel de cheltuieli, care ne trec noua, executantului sau
proiectantului, prin cap. In plus cheltui suplim pe acest proiect cum ati spus d nici nu sunt
nici nu ajung pina la 20%, pentru ca un lucru pe care nu l-ati spus dar il spun eu este ca
valoarea unui proiect cu tot cu cheltuielile suplimentare nu poate depasi 94 de milioane
de lei . Daca ne uitam la valoarea proiectului acesta este de 93786 de mii prin urmare nu
putem avea cheltuieli suplimentare mai mari de 220 mii de lei care inseamna nici cred
1% din valoarea proiectelor. Asta este maximul de cheltuieli suplimentare pe care il avem
noi aici. Referitor la ...nu stati putin ...
Domnul Seryl Talpalaru – presedinte de sedinta
Domnul Ionescu va rog foarte mult.
Domnul director – Cosmin Coman

Nu putem veni cu restrictionarea a cheltuielilor suplimenatre pentru ca in acest
caz proiectul nu ar mai fi eligibil la Ministerul Dezvoltarii Nationale daca dumneavoastra
veniti cu o hartie de la Ministerul Dezvoltarii Nationale in care ne spune ca putem
restrictiona cheltuielile suplimentare, eu sunt deacord, dar nu se va intimpla niciodata
acest lucru. Orice suplimentare, orice restrictionare genereaza invalidarea proiectului. Dar
pe acest caz, v-am spus cheltuielile nu pot fi mai mari de 224 de mii de lei .
Domnul Gheorghe Nichita - primarul Municipiului Iaşi:
Domnul Ionescu nu stiu chiar de ce sunteti tot timpul asa de veninos cu
constructorii sau cu proiectantii, lucrati in domeniu, va stiu de o viata ati suplimentat
valori de mama focului peste tot .Ştiti la fel de mine ca si mine de altfel ca apar asemenea
lucrari de foarte multe ori cheltuieli suplimentare care nu le-am…nu proiectantul nu a
fost priceput avem situatii in clipa de fata la ciric v-am spus foarte clar cu refularea, nu
incercati sa manipulate consiliul local prezentand intr-o anumita forma, eu sunt de acord
cu dumneavoastra va doare banul acesta. Banul acesta rezulta real valoarea proiectului
rezulta real in licitatie cu o structura de cheltuieli este stabilita la nivelul Autoritatii de
Management a Planului Regional, deci acolo sunt specialisti sunt si europeni sunt si
romani sunt cei care raspund din partea Guvernului de implementarea proiectelor si pe o
serie intreaga de categorii de cheltuieli sunt si procente date normale, pe de o alta parte
faza de circulatie pe care am avut-o pana acuma noi trebuie sa facem caietul de sarcini ca
cel care vine sa liciteze sa poata face lucrarea sa avem ofertanti sa fie competitie si pe
fiecare categorie de cheltuieli sa–si poata recupera cheltuiala care trebuie s-o faca si
proiectul sa- l poata realiza.Daca nu prind anumite categorii de cheltuieli nu e tentant
pentru nimeni sa faca oferta, mai mult cand este competitia de proiecte in secunda doi
scad preturile si astazi vreo 1000 de euro /mp s-ar putea sa fie 700 sa fie 750 dar nu
amestecati suplimentarea cu pretul respectiv ca nu e la fel.Nu e 1000 plus 500 plus 10%
nu manipulati nu ordinar chiar chestiunea asta. Si stiti foarte bine ca si mine de altfel
adica o faceti ca sunteti constructor si sunteti mai credibil, dati cifre dati capitole dati
cutare nu e in regula, de proiecte europene sa stiti ca se ocupa foarte …din ce in ce mai
tare toate aceste organisme de control si nu va cauta pe dumneavoastra, il caupa pe
primar si pe cei care implementeaza proiecte, deci rugamintea este sa nu blocam tot
timpul un proiect faptului ca sunt cheltuieli prea mari, ele se vor vedea in competitie
cheltuielile respective cate vor fi. Nu e liber domnul Ionescu
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Da domnul Ionescu poftiti:
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Domnule presedinte , nu vrea sa o mai lungesc ca-s multe puncte pe ordinea de zi
sigur domnul Primar prezinta pozitia domnului nici nu ma asteptam sa-mi dea dreptate eu
ma asteptam la domnul Cosmin Coman i-am spus si ieri in sedinta de comisie ca dupa 3
ani de frecusuri de astea cu indicatori tehnico-economici macar un proiect sa recunoasca
ca daca nu le-a umflat el le-a umflat proiectantul acele preturi, daca nu le-a umflat
proiectantul a fost o greseala macar unul din proiecte de 3 ani de zile avizate de noi sa se
fi intors inapoi pentru o corectura, este o rea vointa nu este altceva si in rest ca sunt multe
tromboane, am un exemplu foarte clar cu preturi mari cu constructori, apreciez si va
multumesc domnule primar ca ati apreciat ca m-as aprecia putin, multumesc dar un
exemplu e cartierul tatarasi, in tatarasi ati avut niste preturi foarte frumoase care nu au
coborat la licitatie asa cum insinuati dumneavoastra aici foarte bine ca era de lucru atunci
nu se ingramadeau la banii primariei ati dat lucrarea unor greci, grecii au incasat

preturi…au primit-o ei prin licitatie imi cer scuze au castigat-o la o licitatie si acei greci
au lucrat putin cu bani multi si au luat banii au plecat si v-au lasat cu basca in
soare.Acuma cautati de vreo doi ani de zile alti constructori, nu mai gasiti …asa faceti
cand dati lucrari pe bani multi domnule primar…
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Domnule Ionescu ca sa revenim la ceea ..proiectul care este in discutie ca acuma
putem aminti o multime de alte proiecte ..in calitate de consilier pe care o am as vrea sa
ma lamuriti si pe mine ca din ceea ce am inteles eu daca valoarea totala a proiectului este
de 93,75 de milioane si suma maxima acceptata este de 94 de milioane cum se poate
ridica valoarea proiectului daca peste 94 de milioane nu se poate depasi …asta inseamna
250000 maxim , 220.000 ma rog ceea ce inseamna 0,2%.
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Domnule Profesor apreciez si ma adresez dumneavoastra in calitate de profesor si
de consilier si presedinte de sedinta…foarte simplu proiectul de 90 si ceva de milioane
are in structura lui o cota de grant de la Uniunea Europeana o cota de contributie a
Primariei 2% sau cat o fi si o cota de contributie a Guvernului. In aceste cote si cifre
valoarea e fixa 94 cat spuneti dumneavoastra. Daca noi mai descoperim si descoperim de
obicei pentru ca la Cosmin Coman am descoperit in ultimile 10 sedinte mereu modificari
a unui proiect cu semafoarele, daca noi mai descoperim ceva la autogara de exmplu ca nu
avem tot terenul si mai trebuie sa mai cumparam pentru autogara toate cheltuielile
suplimentare fie in afara proiectului inca 2,3,5 milioane cat vrem noi si le aducem noi de
acasa si ne punem sa finalizam proiectul.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Asta era intrebarea mea de fapt, nu putem depasi 94 de milioane asta este suma
maxima si intrebarea era cum in aceasta marja de 220 de mii care inseamna 0,25 % am
putea face ??
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Domnul Presedinte puteti mari , cofinantarea nu o primiti grantul nu o primiti mai
mult la proiect, dar bani de acasa pentru lucrari suplimentare puteti aduce cat doriti…din
bugetul primariei.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Sa inteleg ca dumneavoastra vreti ca noi Consiliul Local Iasi sa aplicam eu stiu
politica drobului de sare sa ne fie teama sa accesam proiecte in eventualitatea ca se va
gasi cineva si va duce de acasa credeti ca domnul Coman va aduce de acasa inca 5
milioane sau ce…domnul Toma nu ma puneti sa aplic Regulmentul va rog foarte mult,
am acelasi drept cu fiecare dintre cei 27 de consilieri vreau sa ma lamuresc si eu intr-o
anumita chestiune , vreau sa-mi explicate in final domnul Ionescu pentru ca avem
discutia aceasta continua si de aici plecand de la acest proiect ajungeti la ce a fost 10 ani
12 ani 15 ani sau ce s-a intamplat in tatarasi acum 2 ani…as vrea sa-mi explicati si mie
oare aceasta politica a drobului de sare aplicata si de govern de fapt in ultimii ani nu a
facut ca noi sa nu accesam decat 4% din fondurile europene, nu a facut ca Romania sa fie
contributor net de fapt la aceste fonduri europene adica noi sa platim in fiecare an o suma
mai mare decat cea pe care o accesam de la aceste fonduri, deci e vorba de fonduri
europene a fost blocat proiectul de la ciric de atata timp si stim toti foarte bine de ce a
fost blocat proiectul de la ciric ca sa nu se termine in anul 2012 ca putin ne pasa pana la
urma de ieseni.In 2012 vor fi alegeri si nu e bine sa se termine atunci proiectul e vorba de

cine l-a blocat…cine l-a blocat deci eu cred ca discutam prea mult despre posibilitea de a
accesa fonduri europene trebuie sa fim deschisi pentru ca acest oras a ramas in urma
altora datorita ma rog unor conduceri a unor oameni care aplicat aceasta politica..dupa
parerea mea de cetatean a Iasului politica a drobului de sare mi-e teama ne e frica nu
facem nu dregem nu avem aeroport , vor avea Bacaul vor avea Suceava nu vom avem
aeroport, municipiul Iasi nu se poate dezvolta sub nici o forma daca nu avem aeroport.
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Aveti dreptate domnule Profesor nu e o fericire ca nu am accesat fonduri
europene, lungim mult discutia dar ati vrut o lamurire si eu sunt de acord cu
dumneavoastra foarte clar legat de accesarea fondurilor dar nu am cum sa nu vad ca
anumite proiecte care pleaca gresit la drum din diverse motive vreau sa va intorc ca tot
mi-ati pus o mapa pe masa tehnopolis, sa nu va fie rusine sa recunoasteti ca eram la
taiarea de panglici la Centrul Expozitional cand am votat impreuna sa dam terenul de sub
constructie…noi eram la receptie si atunci dadeam terenul de sub constructie in calitate
de partener la acel proiect nu trebuie sa ne facem ca ploua noi nu aveam nici terenul dar
construiam dar sunt foarte multe proiecte care pleaca gresit la drum si demersul meu este
nu sa blochez ceva sa atentionez ca in situatia de acum vreau sa va informez Anrmapul a
dat publicitatii undeva pe 10 octombrie ca din 1600 de proiecte depuse pentru finantari
europene au fost introduse pe seap numai 48 asta demonstreaza ca autoritatile publice
locale in special au depus au intocmit caiete de sarcini cu picioarele au fost refuzate au
fost intoarse inapoi si probabil licitatiile vor decurge foarte greu in aceasta situatie, de aia
spun ca poate e bine sa ne uitam si in curtea noastra vorbesc cu domnul Coman acum sa
vada daca la Ciric nu erau alte solutii la un moment dat nu sa facem poteci serpuite dar
nici sa defrisam o padure pe teren de tenis cand aveam locuri virane alaturi sau puteam
folosi baza Ratc-ului.Multumesc.
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Domnule Ionescu ati uitat sa precizati ca in Turcia a fost cutremur in aceeasi
ordine de idei…da domnul Constantin Neculau.
Domnul Consilier Constantin Neculau:
Eu fac un apel la colegii nostri de la Pdl si mai ales liderului lor de grup exista aici
un lider de grup asa s-a anuntat sa nu mai batem apa in piu si sa pierdem vremea in
consiliu, sunt proiecte pe care dumneavoastra v-ati decis sa nu le votati deci nu avem
nevoie de discutii prostesti fara rost in afara de obiectul proiectelor nu le votati spuneti
noi consideram uite din ce motive si nu votam si trecem mai departe nu se voteaza…nu
are rost sa stam sa …discutam de jumatate de ora o chestie numai ca sa ne dam noi mari
…mai ce mari suntem noi uite cum suferim noi de banului public sau banului Uniunii
europene si asa mai departe haideti sa nu mai fim farisei haideti sa nu mai fim…nu vreti
sa votati un proiect declarati-o trecem la vot trecem mai departe nu pierdem vremea eu nu
am venit aici sa va ascult pe dumneavoastra batand apa in piu aiurea…
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Am o rugaminte domnule Ionescu credeam ca chiar vreti sa aveti argumente dar
va sunteti primul candidat la diploma pe care o sa o institui neaparat de om negru al
iasului nu se mai poate in felul asta sunteti omul care sunteti Gica contra a tot ce se face
bun in targul asta manipulate aicea cu nerusinare extraordinara domnule, spuneti ca
defrisam ciricul am fost ieri cu presa acolo si a a vazut presa foarte clar ca nu am defrisat
un copac cand am facut zona multifunctionala pentru copii cum puteti vorbi daca nu stiti
nimic despre proiectele astea spuneti ca au fost respinse priectele iasului, 48 proiecte ale

iasului toate sunt trecute peste …nici unul respins pana in clipa de fata cum va permiteti
sa jigniti munca unei echipe intreaga a proiectantilor a primariei a oamenilor de aici,
sunteti dumneavoastra in clipa de fata cointeresat sa numearga nimic in targul asta ce va
indeamna sa fiti atat de rau cu iesenii si cu iasul ce va indeamna sa fiti Gica contra tot
timpul, pentru ca nu mai pot suporta mujicia la care ii supuneti pe cei din consiliul local
nu mai pot suporta manipularea asta crasa lasati oamaneii sa gandeasca si ei liber au
dreptul ca sunt responsabili in acest consiliul local au fost alesi de ieseni, nu ii manipulati
tot timpul …manipulati ca ciricul se defriseaza chiar diploma de om negru o sa o
instituim foarte clar si o sa punem pe toate blocurile si pe toate afisele astea sa vada
iesenii pe cine au ales in consiliul local.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Domnul Consilier Surdu..
Domnul Consilier Gabriel Mihai Surdu:
Discutiile din consiliul local apartin pozitiei fiecaruia dintre noi si la pozitia de
grup de consilieri as ruga colegii din … si in in special pe domnul consilier Neculau care
mi-a atras atentia asupra felului in care hotaram in grupul de consilieri sa se abtina in face
comentarii pentru ca nici un consilier Pdl nu face opozitie la nici un fel proiect European
care se desfasoara si care este in curs de desfasurare sau se va aproba in consiliul local
discutiile care au aparut sunt inerente nu s-a primit lamuriri poate la un moment dat unii
poate chiar doresc sa ia cuvantul in consiliul local pentru a nu fi considerati o masa de
manevra care ridica mana si atat iar faptul ca o sedinta de consiliul local dureaza mai
mult decat ne-am propus nu este un lucru rau, se dezbat lucrurile se ajunge la concluzie
fiecare dintre noi isi spune cuvantul si asta nu este un lucru rau dam dovada de exercitiu
democratic iar iesenii vad ca acest consiliul local intradevar functioneaza, asteptati sa
vedem cum votam si dupa aceia faceti aprecieri asupra felului in care s-au hotarat
consilierii locali Pdl sa voteze si care este atitudinea grupului de consilieri locali. Va
multumesc.
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Domnule presedinte am o singura rugaminte pentru domnul Primar ca sa se
linisteasca, lucrurile astea nu se intamplau si am spus de la inceputul sedintei numai ca nu
vrea sa retina, nu se intamplau daca acea comisie economica se tine cu cel putin 2 zile
inainte daca aveam toate materialele la mapa nu acum dimineata si aduceam niste
clarificari pe preturi, sigur ca nu va convine ca e presa aici si purtam discutiile de fata cu
presa eu as fi dorit sa avem materialele din timp sa le clarificam cu directorii
dumneavoastra si nu va mai enervati asa ca nu are rost…
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
In aceeasi ordine de idei domnule Ionescu va atrag atentia ca luati cuvantul fara
acceptul presedintelui…bun e ultima oara cand luati cuvantul….
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Sunteti in comisia economica domnule Ionescu? Pai domnul Ionescu nu face parte
din comisia economica din cate stiu eu…stimati colegi din primarie nu incepeti nici un
proiect de azi inainte pana nu-l chemati pe domnul Ionescu la voi la birou sa-i aratati ce
avem voie sa facem in acest oras si ce nu avem voie …dati-i voie sa se uite ca el se
pricepe la toate..
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:

Sa trecem la vot …este vorba de punctul numarul 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Centrul Intermodal
de transport-Autogara Iaşi” ;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului
Reabilitarea Mănăstirii Golia”- etapa a II-a;

“

…un amendament pe care il va prezenta domnul Cosmin Coman…
Domnul Cosmin Coman Directorul Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene
Ieri dupa sedinta Comisiei Economice ne-am intalnit la consiliul judetean,
reprezentantii consiliului judetean si ai agentiei de dezvoltare regionala.Ca urmare a
discutiilor de acolo valoarea proiectului reabilitare manastirea Golia etapa a II a s-a
modificat.Am depus un amendament la mapa la dumneavoastra si am sa-i dau citire acum
cu rugamintea ca azi sa aprobam noua valoare convenita ieri cu Adr Nord Est si Consiliul
Judetean.Amendamentul suna cam asa :” art. 1 se modifica si va avea urmatorul continut:
se aproba realizarea proiectului Reabilitarea Mănăstirii Golia- etapa a II-a in parteneriat
cu judetul Iasi avand un buget total de 25,895,072,7 lei. Art. 2 se modifica si va avea
urmatorul continut :se aproba valoarea aferenta Municipiului Iasi in cadrul bugetului
mentionat la articolul 1 in suma de 9,717,312,16 lei cofinantarea proiectului cu suma de
155,530,84 lei reprezentand cota de 2% din costurile eligibile si finantarea tuturor
costurilor neeligibile inclusive cele suplimentare conform anexei nr. 1 care face parte
integranta din prezenta hotarare.Se inlocuiesc anexele nr. 1 si 2 ale proiectului de
hotarare de consiliu cu anexele 1 si 2 la prezentul amendament.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Supun la vot acest proiect cu amendamentele propuse de domnul Coman:
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul nr. 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de
investiţii “Centrul social cu destinaţie multifuncţională Bucuria “ a indicatorilor
tehnico-economici şi asigurarea cofinanţării;
Poftiti domnul Grigoras…
Domnul Consilier Laurentiu Grigoras:
Deci am doua lucruri la acest proiect unul, studiul de fezabilitate, am citit in
amanunt studiul de fezabilitate si am intalnit aici doua scenarii care justifica cumva

necesitatea acestei investitii, eu nu contest chestia ca e necesara investitia, pe de alta parte
contest modul in care se justifica prin studiul de fezabilitate si anume compararea valorii
investitiei cu compararea unei cheltuieli care s-ar face inchiriind 15 camere de hotel in
acelasi scop pentru copii…iar ofertele care sunt puse in studiu de fezabilitate sunt ofertele
la hotel europa de la hotel unirea de la hotel astoria ..nu stiu daca vi se pare o chestie
serioasa asta.Al doilea scenariu este cel cu cumpararea unor vile , domnule se putea face
justificarea foarte bine dand dovada de putin mai mult profesionalism, al doilea lucru in
nota de prezentare aici am o nelamurire vad cost pe metru patrat pentru constructie 602
euro/mp, mai departe vad cost pe mp pentru constructie si dotari 517 euro/mp, eu deduc
de aici ca cine va face constructia va trebui sa doteze pe gratis acest centru si in plus sa
mai dea si niste bani inapoi, pai cum , uitati-va singuri in nota de prezentare astept aici o
lamurire poate nu vad eu sa citesc printre randuri…
Doamna Luminita Munteanu Directorul Directiei De Asistenta Comunitara.
…in locatia respectiva in Sesan, datoria acestui lucru au crescut si costurile, asa
este s-au cerut 3 solutii proiectantul a ales hotel europa, hotel unirea si astoria asa
aconsiderat dumnealui pentru ca noi nu am avut atunci un punct de vedere cu privire la
acest aspect dar nu a influentat costul pe mp, care este de 380/mp.Noi nu nu am depasit
standardul de cost si ca drept urmare nu cred ca ar fi o problema aceasta comparatie pe
aceste solutii, Vreau sa va mai spun insa ca studiul de prefezabilitate a fost aprobat de
Ministerul Muncii inainte deci este cunoscut acest proiect si nu a avut nici o obiectie cu
privire la aceste solutii.
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Eu cred ca trebuie sa amanam acest proiect chiar daca este un proiect social, mi se
pare motivatia sa iau niste hoteluri de 4 stele si 3 stele una nefiricita, discutam cu
proiectantul si nu sa motivam o functionalitate de acest gen cu preturi care sunt la niste
hoteluri care au un standard nu pentru cei care au bani nu pentru cei care ies din casele de
copii institutionalizati…deci eu cred ca trebuie sa amanam acest proiect domnule
consilier aveti dreptate imi cer scuze in ceea ce spuneti ne lamurim mai bine despre
aceasta chestiune chiar daca este finantare guvernamentala il amanam mai facem o
sedinta avem timp sa le motivam altfel..
Doamna Luminita Munteanu Directorul Directiei De Asistenta Comunitara.
Dati-mi voie sa va spun cu tot respectul ca e posibil sa nu ne mai aprobata aceasta
finantare ca ne-am intins prea mult iar consiliu de la Bucuresti are loc saptamana
urmatoare si e posibil ca sa nu mai putem primi acesti bani 453.000 de mii de euro pe
constructia respective doar datorita acestei comparatii pe hotelurile respective…
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Atunci haideti sa-l aprobam si sa schimbam solutia legata de motivatia cu
amendament sa se revada dupa aceea ca si motivare cum a spus domnul consilier….
Domnul Consilier Laurentiu Grigoras:
Deci doamna a justificat cumva prin pret, nu a spus nimeni in discutie pretul de
constructie aici ci pur si simplu faptul ca in nota de prezentare pretul cu tot cu dotari este
mai mic decat pretul propriu zis al constructiei…pretul constructiei cu dotari este mai mic
decat pretul constructiei deci la amanare poate se face si o alta nota de prezentare a
proiecutului…
Domnul Consilier Gabriel Mihai Surdu:

Eu propun sa aprobam proiectul cu modificarile care le-a cerut colegul consilier
cu refacerea documentatiei de motivare, multumesc.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Deci sunteti de acord cu proiectul cu conditia ca sa fie refacuta aceasta
documentatie, motivatia proiectului, nota de fundamentare a proiectului…
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ? domnul Grigoras.
Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 9
Proiect de hotărâre privind derularea proiectului Reconstrucţia statutului femeii:
de la discriminare la dezvoltarea profesională şi egalitate de şanse”;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul nr. 10
Proiect de hotărâre privind suplimentarea cofinanţarii bugetului proiectului
Servicii de consiliere psiho-vocationala si orientare profesionala pentru mame aflate la
risc social din municipiul Iasi;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul nr. 11
Proiect de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuinte disponibile construite
prin ANL, destinate inchirierii tinerilor;
Doamna Consilier Carp,
Doamna Consilier Petra Carp:
Comisia de repartizare face propunerea supunerii la vot a variantei II deci atentie
sunt doua variante , varianta agreata este varianta a II a care a fost si anul trecut si este
cea in ordinea numarul de membri de familie …
Domnul Consilier Gabriel Mihai Surdu:
Din discutiile avute daca imi permiteti varianta II este un semn de intrebare
intrucat nu respecta legea si atunci noi suntem pentru varianta I va multumesc.
Doamna Consilier Petra Carp:

Membrii sunt in familia respectiva…se merge in ordinea listei in varianta II-a se
iau toate cele 80 de familii si se repartizeaza in ordinea numarului membrilor de familii,
sunt familii care au 3 copii nu pot sa stea intr-o camera 5 oameni sunt familii care au doi
copii deci sunt 4 ii dai 2 camere nu ii dai o camera, consiliul local repartizeaza locuinte
dar nu repartizeaza ….
Domnul Consilier Laurentiu Grigoras:
Deci in varianta I se tine cont de numarul de copii pentru ca in punctajul care s-a
atribuit fiecarui solicitant intra si criteriul numarului de copii, condiliul local a aprobat o
lista in ordinea punctelor obtinute de fiecare solitant si ca atare noi credem ca trebuie sa
respectam acea lista sa nu dam o pondere suplimentara care sa da in varianta II numarului
de copii fata de ponderea pe care da legea …
Domnul Consilier Radu Botez :
Il las pe domnul Olteanu daca vrea sa explice, deci discutiile astea le –am avut si
anul trecut anul trecut cu toti aici am ajuns la concluzia la un compromis sa acceptam
actuala varianta II pentru cei care nu stiu exact despre ce este vorba eu cred ca ambele
variante sunt variante corecte si legale, exista un numar de solicitanti si un numar de
apartamente normal mai mic decat numarul de solicitanti, in varianta I sunt luati sa
spunem cei 80 de solicitanti pentru cele 80 de apartamente iar impartirea se face
impartirea repartitia apartamentelor se face conform unei liste si a unui punctaj cat se
poate de legal si de corect si cum spune si domnul Grigoras dar totul legea ne permite sa
…urmatorul lucru si anume sa consideram ca primii 80 au drept la 80 de apartamante dar
impartirea pe apartamente sa fie facuta de catre noi de catre Consiliul Local si hotararea
care este valabila pentru pentru varianta II a fost ca aceasta impartire pe apartamente sa
fie facuta in functie de numarul de copii chiar daca in acel punctaj care a fost initial luat
in calcul pe familii cu 3 copii este pe pozitia 15 si nu poate obtine decat un apartament cu
o camera noi sa consideram acea familie pentru ca are 3 copii sa –i dam automat doua
camere bineinteles in acest fel o familie care nu are decat un copil dar avea din alte
motive vechime dosar avea posibilitatea sa ia aceste doua camere va ramane la o camera
sigur undeva exista aceasta diferenta dar noi consideram ca..am considerat ca putem sa
facem aceste lucruri si anume sa consideram ca toate acele 80 de familii au primit
apartament in schimb repartitia s-o facem in functie de numarul de membri de familie,
repet discutia asta am avut-o si anul trecut si am considerat si am votat in aceasta
forma.Eu cred ca ambele forme sunt legale , domnul Grigoras sigur are dreptate pentru ca
numarul de copii a fost odata luat in calcul la punctaj dar legea ne permite acest lucru
deci mie personal mi se pare anormal sa dam o camera unei familii cu 3 copii si sa dam 2
camere unei familii cu un copil numai datorita punctajului avand in vedere ca in punctaj
sunt foarte multe alte elemente de la vechime dosar pana la locul de munca, deci totul e la
limita cred ca este numai o problema de decizie.
Domnul Viceprimar Romeo Olteanu:
Vin numai cu o suplimentare aici…punctajul il aduce pe acel cetatean care
solicita o locuinta in gruparea care primeste, nicaieri in lege nu-mi spune ca cel de pe
locul I are dreptul la 3 camere eu fac lista cu o camera incepand de la locul I si pana la
ultimul loc 3 camere, nu ma obliga nimeni sa pun primul 3 al doilea ..nu ..si atunci am
convenit pentru ca nu e stipulat nicaieri in lege ca cei cu 3 copii cei cu 2 copii , eu sunt ca
sunt interventii foarte multe pentru cei care nu au nici copii si vor doua camere si poate
vor avea copii si vor avea, sunt in studiu, deci lista..au intrat in primii 80 cei care au
dreptul sa primeasca in schimb repartitia pe camere nu mi-o impune legea asta e la

latitudinea comisiei iar ..spunea cineva ca trebuie sa luam de sus in jos…da domnul
Grigoras ii luam la primul dar eu fac lista cu o camera prima si ma duc pana termin cu o
camera si le dau la ultimii cu doua camere, ma opreste cineva ? nu pe numar de camere
…
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Dati-mi si mie voie sa va spun ce se intampla in realitate domnul Nicolau azi
sunteti foarte nervos cred ca v-a molipsit domnul Ionescu ce ati patit stati unul langa
altu…déjà a inceput iradierea …am o rugaminte haideti sa cautam ce e mai bine pentru
fiecare familie ..ce a spus domnul Botez si ce am vazut si anul trecut domnule consilier
haideti sa vedeti cand se dau aceste apartamente la familii sa vedeti ce nemultumiri apar
in clipa in care cu 3 copii trebuia sa stea intr –o singura camera, ca am exemplu de acum
2 ani si de acum 3 ani si cei care aveau un copil au avut 2 camere deci cu 3 copii sunt
intr-o camera si sunt vecini si se vede iar cel care are 2 copii pentru ca are alte venituri
care are alt punctaj ajungea sa aiba cu 3 camere cu 3 camere cu un copil si lumea cum sa
va spun chiar are dreptate intr-un fel, daca noi avem dreptul sa corectam aceste criterii si
putem sa facem o echilibrare nu trebuie sa facem artificiul asta daca esti pe locul I iti dau
cu oi camera daca esti pe locul nu stiu care iti dau cu 3 camere, haideti sa dam in functii
de numarul de membri in familie pentru ca este cumplit sa stai cu 3 copii intr-o singura
camera.
Doamna Consilier Camelia Gavrila:
Atat timp cat criteriul copii a mai intrat intr-un calcul al punctajului inseamna ca
vom cuantifica de doi ori acelasi criteriu, doi are doar o componenta sociala aceasta
atribuire de locuri de spatii, daca are componenta sociala pot sa ma gandesc la chestiunea
asta dar pe de alta parte nu stiu daca facutul copiilor trebuie sa fie neaparat sa fie un
criteriu fundamental deci un om care se afla pe o lista a depus un dosar a asteptat are o
vechime, comparam niste lucruri care nu stiu daca ar trebui comparate inseamna ca
niciodata familia aceea cu un copil nu va obtine un apartament rezonabil , deci nu este
normal , normal este sa nu schimbam regulile in timpul jocului atunci se inscriu numai
cei care au copii multi si atunci dam dupa …e o lista se depune un dosar se asteapta i-a
venit randul adica are locul unul pe lista dar eu nu-l iau in consideratie mi se pare absurd
ca mod de a judeca.
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Doamna directoare v-a explicat domnul Viceprimarul mai devreme , lista este
facuta in ordinea punctajului apartamente nu sunt dau date 3 camere 2 camere in ordinea
punctajului, alea le fac repartitie in functie de membri de familie care sunt nu se inseamna
ca daca sunt pe locul I si am un copil automat voi avea 3 camere ideea era ca numarul de
camere sa fie alocat functie de numarul de familie care sunt , punctajul se respecta dar noi
ce facem acolo intr-un fel luam camerele si dam la cei care sunt membri in familie fara
sa-i afectam pe cei care au un copil si au cu doua camere sunt situatii de acest gen aici
apare problema, putem corecta ceva pentru asteptarea este si la unul si la altu da noi cand
dam un apartament il dam la momentul ala nu pot sa fac un copil peste un an sau doi sau
ca a facut 3 inainte, are 3 copii trebuie sa-l rezolvi si sunt sociale nu sunt convenabile…
Domnul Consilier Toma Catalin
As dori sa precizez sunt locuinte Anl in care locuiesc medici am putea introduce
un criteriu de departajare care se ia in calcul nivelul pregatirii daca exista studii exact la

fel este luat si numarul de copii, déjà este in punctaj deci putem sa introducem si alte
criterii care tin seama de alte lucruri decat aspectele sociale in atribuirea unor locuinte…
Domnul Viceprimar Munteanu Vasile:
Dragi colegi vorbesc acum in calitate de presedinte al acestei comisii de
rapartizare care a facut repartitia. Daca va amintiti bine si anul trecut am avut o discutie
intermidabila pe aceasta problema si am votat atunci cu totii care suntem aici , am votat
varianta II , tot doua variante am avut , si va amintiti disputa dintre mine si domnul
consilier Grigoras, e o problema de locuinta pentru tineri sa ne gandim la ei, anul trecut
nu aveam calitatea aceasta de presedinte , rugamintea mea este, haideti sa fim
consecventi pentru am luat cuvantul pentru a explica foarte bine domnul viceprimar
Olteanu daca anul trecut am votat varianta II haideti sa pastram consecventa mai departe.
Eu va multumesc pentru intelegere.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Deci supunem la vot proiectul de hotarare cu varianta II, cine este pentru, varianta
II am spus, va rog sa tineti mainile ridicate ca sa putem numara este un proiect care
necesita doua treimi:
Domnul Consilier Constantin Neculau:
As vrea sa spun cateva cuvinte atitudinea unor colegi de ai nostri este generata de
anumite interventii care se fac si se fac de cei care nu ar avea omeneste dreptul la un
spatiu de locuit in plus …
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Domnul Neculau numai o secunda va rog frumos deci haideti sa nu facem din
acest proiect din clipa de fata o disputa pentru ca opiniile m-am uitat in sala sunt diferite
pentru ca asa cred unii dintre consilieri nu pentru ca ar avea niste interese…a doua
chestiune care vreau sa nu lasati sa se intoarca si haideti sa luam o decizie in consiliu sa
se bata cat vrea ea si sa vina comisia cu o singura varianta in consiliul local pentru ca de
asta am facut o comisie. Comisia respectiva trebuie sa analizeze de asta este o comisie a
consiliului local ei acolo sa se certe intre ei prin vot sa aleaga o varianta eventual sa
corecteze daca e ceva de corectat pentru unul sau pentru altu sa vada criteriile si sa venim
in consiliul local data viitoare cu o unica varianta nu cu doua variante ca sa nu facem aici
ca de asta e comisie , comisia trebuie sa analizeze foarte bine acolo…
Domnul Consilier Vladimir Poroch:
Daca imi permiteti cred ca in cel mai corect lucru sau cea mai corecta atitudine ar
fi ca aceasta comisie sa judece fiecare caz in parte pentru ca pana la urma nu sunt chiar
atat de multe mai mult decat atat pot fi si alte criterii in afara de numarul de copii sigur un
criteriu important si acesta dar sa nu uitam sa pot fi persoane cu anumite afectiuni care sa
aiba anumite boli si se impune a avea o camera in plus mai mult decat atat s-ar putea sa
ajungem intr-o situatie ce-i drept ipotetica poate la momentul asta sa epuizam toate
apartamentele cu 2 camere sa epuizam alocarea apartamentelor cu doua camere pentru
toti solicitantii care au mai multi copii si sa mai ramana totusi si astfel de apartamente si
atunci cum le alocam va prima din nou ordinea punctajelor…
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
..din ceea ce am inteles eu ca sa fie clara treaba, deci avem un numar de
solicitanti ca fiind castigatori, in acest grup indiferent daca sunt pe 1 sau pe 38 eu am

apartament, aici trebuiesc gasite niste criterii pentru ca nu e normal ca daca eu ma rog o
familie formata numai din doi oameni sa primeasca 3 camere si numai pentru ca e pe
locul 1, deci asta ar fi fost ideea, dar cred ca cea mai buna solutie ramane sa lamureasca
comisia pentru ca poate analiza fiecare caz in parte concret, deci propun amanarea
proiectului,
Cine este pentru amanarea acestui proiect ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Proiectul a fost amanat..
Punctul nr. 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei
suprafeţe 50 mp de teren din incinta Stadionului Tepro în vederea amplasării unei cabine
şi a unui pilon tubular pe care vor fi montate echipamente GSM;
Doamna Consilier Petra Carp:
… cea de la vanzare terenuri Viceprimar Munteanu, domnul Neculau , domnul
Surdu, domnul Grigoras si domnul Ficu sa fie aceeasi comisie de la vanzare terenuri.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Deci cu aceasta completare si anume ca avem aceasta comisie propusa de doamna
Carp …
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Deci proiectul nu a trecut.
Aveti alta propunere pentru comisie ??.....
Punctul nr. 13
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al
Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 72/2011 ;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Nici acest proiect nu a trecut.
Punctul nr. 14
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al
Municipiului Iaşi, însuşit prin H.C.L. nr. 547/2009, cu terenul în suprafaţă de 83,00 mp,
situat în zona Lăpuşneanu-Banu şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită către Parohia
Duminica Tuturor Sfinţilor –Banu;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?

Se abţine cineva ?
Proiect nu a trecut.
Punctul nr. 15
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Institutul
Regional de Oncologie Iaşi a terenului în suprafaţă de 549 mp situat în Iaşi, Str. General
Berthelot nr. 8 A;
Doamna Consilier Petra Carp:
...la art. 2 sa fie completata perioada: „pe perioada existentei constructiei”
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Deci cu aceasta completare :
Se abţine cineva ?
Cine este pentru ?
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Am vazut acolo o cale de acces lata de vreo 2 metri, nu am inteles exact cand a
fost promovata initiativa asta de a trece terenul catre spital in regula dar nu stiu cum o sa
se rezolve problema pe doi metri latime din strada Berthelot cu acces la spitalul de
Oncologie probabil trebuia coroborat cu altceva cu expropriere sau cu o negociere de
cumparare a unui teren adiacent initiative pare pe sfert pe jumatate nu stiu cum sa ii spun
care nu rezolva situatia.
Domnul Consilier Vladimir Poroch:
As putea sa iau putin cuvantul aici imi cer scuze fata de colegul meu pentru ca am
avut timp sa-l informez pe colegul meu, pentru ca am intarziat, am vorbit aseara cu
domnul Director Cepoi al Directiei de Santate Publica si desigur si pentru informarea
colegilor tuturor colegilor din consiliu este intradevar vorba de cale de acces la momentul
acesta care apartine primariei de 2 metri latime sigur ca nu este suficient , nu este
suficient, propice unei astfel de institutii dar se afla in negociere si de asta daca ati
observat la proiectul de hotarare si o evaluare cu unul din proprietarii nu mai retin numele
de acolo de la care se va cumpara si restul de teren pentru amenajarea cailor de acces asa
cum trebuie sa fie….
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Vroiam sa-i spun colegului ca am vazut ca domnul Primar s-a amuzat pe subiectul
asta, eu nu am vazut ca Vlad Poroch consilier Pdl sa fie initiatorul proiectului ca daca
vedeam chiar il intrebam pe el.
Domnul Consilier Vladimir Poroch:
Nu sunt initatorul proiectului si nu este neaparat sa fie initiator dar ii sustin ca este
vorba de o institutie absolut necesara nu numai iesenilor ci si intregii Moldove si mai
mult decat atat fiind chiar acolo pot sa afirm ca alta cale de acces , ma rog mai sunt si alte
cai de acces dar nu sunt tocmai adecvate unei institutii de asemenea rang si care avea un
flux de pacienti si desigur de apartinatori foarte mare.Inca o data cu scuzele pentru
intarziere pentru ca nu am avut sa informez toti colegii si de acest lucru sper ca sa fi fost
destul de convingator.

Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Domnul Poroch sa inteleg ca dumneavoastra sunteti initiatorul? Era bine daca si la
proiectele cele 3 proiecte anterioare era initiatorul un membru Pdl ca poate acesta ar fi
fost votate, pentru ca intradevar este un proiect care este necesar iesenilor sunt convins ca
colegii Usl nu vor boicota acest proiect.
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Deci daca tot discutam de acest proiect vreau sa revin la proiectul 14, proiectul 14
este un proiect cu finantare europeana parohia Banu are un proiect cu finantare europeana
si cere cale de acces pe pamantul primariei ca sa poata sa puna in evindenta proiectul te
rog Mihai explica poate reluam si acest lucru nu este un favor pentru parohie ci este
vorba efectiv de un proiect european…
Domnul Mihai Chirica Directorul Directiei Tehnice si de Investitii
La biserica Banu este vorba despre faptul langa platforma executata la intrarea in
sediul Romtelecom si biserica a ramas o fasie de circa 2 metri latime cu o diferenta de
nivel de peste 3 metri, constructia unui gard acolo ar fi fost extraordinar de greu de facut
si atunci ar fi fost un nivel unde s-ar fi putut intampla orice lucru si atunci parintele paroh
a cerut sa puna gardul la limita de proprietate cu platforma de la Romtelecom pentru ca sa
administreze acel spatiu in vederea amenajarii lui si curatirii lui pentru ca in momentul de
fata acolo se aduna gunoaie este chiar o zona unde nu se poate intampla nimic nici nu se
poate construi nici pentru a putea noi administra in conditii de calitate.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
In nota de fundamentare a acestui proiect, daca o veti citi, nu veti gasi specificatia
care a ridicat-o domnul director, că acest proiect este un proiect European, cu scuzele de
rigoare.Deci, schimband nota de fundamentare si intram in discutie corecta, este vorba
despre un proiect european pe care il sprijinim.Va multumesc
Domnul consilier Talpararu – presedinte de sedinta
Supun la vot proiectul nr. 14, cu modificarea notei de fundamentare
Inlocuirea notei de fundamentare…
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a fost votat in unanimtate .
Proiectul numarul .15
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Institutul
Regional de Oncologie Iaşi a terenului în suprafaţă de 549 mp situat în Iaşi, Str. General
Berthelot nr. 8 A;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
A trecut deasemenea, in unanimtate
Proiectul numarul 16

Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului situat în
Municipiului Iaşi şos. Păcurari nr. 70, bl.550 de pe S.C.INTERCONT S.R.L. pe numele
TUDOR CODRIN ONOFRAŞ;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
….
Proiectul numarul 16 nu a intrunit 18 voturi…
Nu se vorbeste la microfon…
Doamna consilier Carp
Domnul presedinte… la aceste proiecte de hotarare pana la 22, este o comisie
speciala de negociere a redeventilor, comisie care a avut loc saptamana trecuta, din care
care face domnul Ionescu…, domnul … nu intelegem oamenii astepata, au fost la
negociere fata in fata, asteapta proiectele de hotarare, noi ce facem…
Domnul consilier Talpararu – presedinte de sedinta
Sa facem o pauza de 5 minute… sa discutam… ?
Bun, revenim, deci e vorba de proiectul numarul 17
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în Iaşi, Str-la Sf. Andrei nr. 9,
precum şi concesionarea directă a acestui teren către EPUREANU TRAIAN în vederea
extinderii locuinţei;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate
Punctul 18
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 547/2009, cuprinzând
inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 19 mp situat
în Iaşi bd. Nicolae Iorga nr. 36, bl. T 4 , tr. 1 precum şi concesionarea directă a acestui
teren către MIHAI ANGEL OCTAVIAN în vederea extinderii spaţiului existent;
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
Cu abtinerea consilierilor PDL, proiectul a cazut
Punctul numarul 19
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 547/2009, cuprinzând
inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 14,80 mp,
situat în Iaşi, Bd. Nicolae Iorga nr. 57, Bl. E 4, sc. B, precum şi concesionarea directă a
acestui teren către S.C.ALFA STILL S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent;
Cine este pentru?

Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
Deasemenea, cu abtinerea membrilor PDL, proiectul a cazut
Punctul numarul 20
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 547/2009, cuprinzând
inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 17,30 mp,
situat în bd. Nicolae Iorga nr. 59, bl. E 5,sc. B, ap. 2, precum şi concesionarea directă a
acestui teren către S.C.LIFE PLUS S.R.L în vederea extinderii spaţiului existent;
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
A cazut si acest proiect.
Proiectul numarul 21
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 547/2009, cuprinzând
inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 13,93
mp,situat în Iaşi, Aleea Sucidava nr. 5, Bl. 259, sc. A precum şi concesionarea directă a
acestui teren către BUDEANU CONSTANTIN în vederea extinderii spaţiului existent;
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
A cazut si acest proiect.
Proiectul numarul 22
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 547/2009, cuprinzând
inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 60 mp,situat
în Iaşi, str. Căzărmilor Muntenimii, precum şi concesionarea directă a acestui teren
către S.C.ALIELA COMPANY S.R.L pentru amenajare parcare alăturată proprietăţii;
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Ambele proiecte 21 si 22 au cazut
Punctul numarul 23
Proiect de hotarare privind atribuirea unor denumiri de artera in cadrul
ansamblului Palas
Poftiti, domnule Ionescu
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Vreau sa repet discutia de ieri de la comisie, doamna Secretar
Intreb inca o data, aceasta strada, daca este publica sau daca este private?
Multumesc
Doamna Denisa Liliana Ionascu-secretarul Municipiului Iasi

Voi repeta si eu raspunsul, in acest moment si prin acest proiect de hotarare nu se
pune in discutie apartanenta la domeniul public sau privat, se atribuie doar o denumire de
strada.
Proiectul este legal si are avizul comisiei speciale din cadrul prefecturii.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
Cu vot impotriva a domnului Ionescu,
Vă rog, doamna Gavrila
Nu, nu luati un microfon
Comentariile in Consiliul Local sunt publice, luati un microfon, se inregistreaza…
Nu se vorbeste la microfon…Doamna Gavrila nu vorbeste la microfon
Ca sa continuam, domnul Olteanu….
Domnul Romeo Olteanu Viceprimar Municipiul Iasi:
Eu vroiam sa va aduc la cunostinta un fapt, la toate aceste proiecte de la 15 pana
la 20, in comisia de concesiuni intra dupa ce vin cu acordul comisiei de urbanism.
Deci, domnul Surdu cu colegii dumnealui care fac parte din comisia de urbanism,
au dat avizul pentru a le concesiona acest teren, pentru a intra in legalitate, au dat avizul,
au ajuns la comisia de concesiune, am negociat unde suntem colegi din toate partidele, la
sange pe expertize, am ajuns in consiliu, si acum se opun, de ce ?Intrebati dumneavoastra
Ei au dat aviz de la Urbanism sa ajunga la noi, noi am dat aviz pentru valoare, iar
ei se opun.
Multumesc.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Poftiti domnule Toma
Domnul Consilier Catalin Toma:
Eu as propune sa continuam votul, pe ordinea de zi si daca se poate, doamna
Gavrila putem sa reluam votul la hotararea Palas, sa vedem cum votam … dupa care ne
mai jucam inca o data mai votam.
Deci…
Avem toti avem comentarii de facut la diverse optiuni de vot exprimate de colegii
din consiliu, personal as putea face si o obsevatie, dar ma abtin, o fac in particular
referitor la alt proiect, nu-i vorba de asta, in sedinta se supun la vot proiecte de hotarare
de pe ordinea de zi pe care noi am votat-o, se exprima optiunea de vot si se trece la
proiectul urmator…
…
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Si considerati ca asa am procedat pana acuma…strict in felul asta
Domnul Consilier Catalin Toma:

Si cred ca asa am procedat..
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Eu cred ca nu e momentul, si asa suntem putin cam prea incordati, si nu stiu de ce,
si cred ca e momentul sa mai si schimbam.Domnul, domnul Ionescu, stati oleaca, ce s-a
intamplat aici, in primul rand considerati ca e politicos ca doi barbati sa raspunda
simultan unei doamne.Putintica rabdare.
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Adevarul e ca pe domnul Ionescu l-am inteles foarte bine la proiectul respective
de ce s-a abtinut sau a votat impotriva. Ceea ce a spus doamna consilier Gavrila, e
important si trebuie sa dam si noi un semnal pentru opinia publica, suntem intr-un an de
criza, suntem in recesiune economica, vedeti, gata ne-a…, ne-a dat …A plecat
avionul…Are un telefon cineva, care are semnalul acesta.Deci, suntem in an de
recesiune, in an de criza, si ascult cu foarte multa duiosenie si cu foarte multa speranta si
cuvantarea Presedintelui Romaniei si a Primului ministru: a incurajam mediul de afaceri,
sa creem facilitati, pentru ca dansii sunt motorul dezvoltarii economiei, sa ajutam mediul
de afaceri.Liderul grupului de consilieri PDL este un om de afaceri si ca multi altii de
acolo, mai mult sunt oameni de dreapta si imi dau seama ca din votul care il dau in clipa
de fata in consiliul local, pentru o firma privata care are nevoie de 17mp ca sa
concesioneze, sa isi extinda activitata, pentru o alta care are nevoie de 14,8 mp ca sa isi
faca activitatea, pentru alta care are nevoie de 19 mp ca sa isi extinda activitatea.
Activitatea daca lor le merge mai bine, si Consiliul are mai departe, bani mai
multi care vin din zona mediului de afaceri.Si atunci aici se discuta de o ideologie in care
un partid social democrat voteaza proiecte pentru mediu de afaceri, ceea ce ar putea sa
para absurd, dar este corect si pentru altii care se declara de dreapta si voteaza impotriva
acestor oameni de afaceri.Intrebarea este: ii sustineti pe investorii ieseni sau nu, sau ii
sustineti daca trec pe la sediul PDL-ului, este o intrebare de genul asta.Haideti sa
raspundeti mai tarziu dvs. ca domnul Toma are dreptate, votul dvs. este un raspuns la
intrebarile noastre, dar vrem ca lumea sa inteleaga mai usor, pentru ca ei nu stiu de ce ati
votat impotriva, asta a incercat domna, e in neregula, nu e legal, suntem impotriva
mediului de afaceri, spuneti-o, Si atunci stim mai departe cum trebuie sa abordam
lucrurile in Consiliul Local,dar, daca pentru 16 mp, inteleg unde sunt hectare, unde sunt
mii de metri patrati, si pentru biserica la fel, proiect european, pana la urma stiati ca este
proiect european, bine ca ati gasit subrefugiu, domnule consilier.
Problema este urmatoarea aveti ceva cu acesti oameni, nici nu-I cunosc, nici nu
am insistat, dar in comisii ati fost cei care ati sustinut, acum de ce oare? pe unul il cheama
nu stiu cum pe altul il cheama altcumva.Deci, cred ca pana la urma urmei trebuie sa
definiti oamenilor ce doriti, sa blocam mediul de afaceri in oras, il blocam.
Domnul Consilier Catalin Toma:
As dori sa…
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Credeam ca asteptati sa va dau cuvantul, ca oricum intentionam…
Domnul Consilier Catalin Toma:
Va multumesc foarte mult, cred ca a defini ca mediu de afaceri, fara sa exageram
totusi, firme care doresc sa valideze fie extinderea unui spatiu existent si intrarea in
legalitate sau sa invoce imposibilitatea de a functiona prin absenta unui spatiu de 10 mp,

ne ducem putin in derizoriu in raport cu mediul de afaceri din Iasi, nu cred ca afacerile
din Iasi inseamna afaceri facute prin concesionarea unor terenuri din patrimoniul
Primariei si cred ca exista numeroase alte firme care nu au nevoie ca sa isi desfasoare
activitatea de 10,15, 13 sau 14,8 mp, asta, pe de o parte. Pe de alta parte, prin comisia de
redevente, in comisia de redevedente s-au stabilit pretul unor revedente pentru
respectivele suprafete de teren si acesta este rolul comisiei. Faptul ca noi am fost de acord
cu evaluarile facute, cu procedurile urmate, a dus la stabilirea unui pret pentru redeventa,
nu la, nu inseamna si acordul nostru implicit asupra unui proiect sau a altuia.…De
redevente, de redevente, … eu sunt la redevente .
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Domnul consilier, iertati-ma, IMM –urile fac din mediul de afaceri.Din cate stiu
eu, da si le incurajez.Ce trebuie sa fie aiceea un concern multinational, IMM –urile sunt
motorul de dezvoltare economica a unui oras. Intrebati-l pe domnul … care este pe toata
regiunea Moldovei, seful IMM- urilor, ce necazuri au si cat de mult cauta dansii si la
Guvern si la noi, sprijin, ca sa putem face fiecare IMM sa functioneze ca are zece
salariati, ca are 5 salariati, ca are 4 salariati, inseamna locuri de munca ne preocupa treaba
asta, daca mai vrea 20 de mp de la Primarie, inseamna ca si-a dezvoltat activitatea, ca nu
ia ca faca o cheltuiala suplimentara, era in logica lucurilor, e aberant de acuma.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Domnul Surdu, poftiti!
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
As sfatui pe cei carora li s-au respins proiectele astazi si noi ne-am abtinut in
dorinta de a leamana, sa nu treaca pe la PDL, ca nu le vor mai trece niciodată
proiectul.Asta e primul lucru si banuiesc ca daca au fost trecuti pe ordinea de zi, au trecut
intai pe la PSD. Asa ca rugamintea mea este sa analizati care au fost proiectele respinse si
sa ne gandim care ar putea fi modalitatea prin care consilierii PDL pot face la un moment
dat ca si un proiect al consilierilor sa intre pe ordinea de zi si mentinand aceasta idée, va
rog sa analizati daca suntem corecti sau nu, pentru ca asta este singura modalitate de lupta
politica pe care o putem duce cu partidul pe care il conduceti, sa respingem proiectele
care au nevoie de 2/3, alea care nu afecteaza bunul mers al proiectelor europene.Deci,
motivatia este urmatoarea ca din cand in cand, asa cum doresc si domnii consilierii de la
liberari, asa cum doresc si domnii consilieri de la PDL si de la PSD, sa aiba acces in a-si
depune care sa fie sustinute de catre consilierii locali si sa nu conditionam viata unor
oameni de lupta politica si sa o lasam sa mearga in continuare asa cum este corect si
normal.
Eu va multumesc ca ne-ati ascultat astazi, va promitem ca data viitoare aceste
proiecte repuse pe ordinea de zi vor fi votate, pentru ca este un lucru corect si normal sa
le votam, este un semnal de alarma care vi-l tragem pentru a introduce pe ordinea de zi si
proiecte care apartin celorlati colegi din partidele care sunt in Consilul Local.Eu va
multumesc ca ne-ati ascultat, ca ne-ati inteles si am covingerea ca in viitor ve-ti tine cont
si de propunerile noastre si de proiectele pe care le depunem in Consiliul Local, nu sunt
proiecte care sa minimalizeze cu nimic calitatea Partidului Social Democrat, al Partidului
National Liberal, sunt proiecte care au venit din propunerile pe care cetateni le-au adus la
consilierii nostrii si ca atare de fiecare data cand venim la dumneavoastra, venim cu
sufletul deschis sa facem o colaborare.Va multumesc si sunt convins ca acest semnal pe
care l-am tras astazi va avea rezonante si domnul Primar ne ve-ti asculta cum noi
ascultam intotdeauna ce dumneavoastra ne propuneti ca sa votam si votam cum trebuie.

Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Foarte frumos.Domnul consilier Ciobotaru, proiectul cu piete volante va apartine?
A fost pus in practica?Nu, nu, a fost pus in practica, a fost pus in practica, nu?
Acuma ce sa inteleg, domnule consilier Surdu, ca dumneavoastra aveti un set de
proiecte al IMM- urilor la PDL si noi avem un set de proiecte ale IMM-urilor la Iasi, la
Primarie si facem troc? Eu nu fact troc cu proiectele mediului de afaceri iesean.Toti cei
care vor sa le treaca proiectele, care au initiative, le depun la registratura Consililiului
Local, nu in cabinet la Primar, nu la PSD la presedintele partidului, ci la registratura
Primariei si acolo nu exista portocaliu, rosu sau o alta culoare sau galben, acolo exista
proiectul unui om de afaceri din Iasi, ca-i IMM, ca-i altceva, proiectul dansului, parcurge
normal comisiile respective, trece pe la directii si intra pe ordinea de zi, dar nu le
strangem la PSD si la PDL si apoi vedem asta vi-l dam, asta ni-l dati si asa mai departe,
nu facem troc.Eu cred ca nu asta e rolul nostrum, ori cat sunt eu primar, sanse sunt egale
pentru oricare IMM-ist in acest oras.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Domnul Iacoban
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban
Domnul consilier Surdu, ca sa va pomenesc numele, daca tot ati facut acest
demers care eu i-as spune un mic santaj, fiti macar consecventi, de ce ati votat 17, ca 17
l-ati votat, fiti consecventi in demersul asta al dumneavoastra.
Multumesc
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
…
Domnul Agrigoroaie
Domnul consilier Ionel Agrigoroaiei
Da, as dori domnul Primar, deci eu v-am respectat si de multe ori prea mult, ca
colegii mei imi spuneau “pesedistul” si mai continua inca.As dori, chiar nu mai accept sa
faceti afirmatii ca ar trebui sa treaca cei care nu le-am votat pe la PDL, ca pe la mine nu a
trecut nimeni si intelegeti….
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Pentru ca sunteti pesedistul, probabil…
Domnul consilier Ionel Agrigoroaiei
Asa si sa inteleg ca daca pe la dumneavoastra trece, atunci haideti sa impartiti si
cu mine, ca sunt voturi care le-am dat la fel ca dumneavoastra si eu nu am beneficiat de
nimic.
Deci, si ca o mica atitudine de revolta, deci eu o sa ma retrag din consiliu, atat nu
abuzez, nu fac, ma retrag acum astazi, nu de tot, si intelegeti, deci, ma retrag ca o, ca o
reactie la ceva nedrept si nu mai accept chiar daca sunteti Primarul Iasului, deci nu mai
accept sa faceti afirmatii de astea sau gen cum mai facea domnul Nicolau, deci avem si
noi dreptul sa gandim cum vrem si avem si argumente si daca vreti sa vi le aducem pot,
chiar daca eu am tacut mult in ultimul consiliul, pot sa si vorbesc, daca e cazul si lucruri
si mai concrete.
Va multumesc.

Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Domnule Nicolau…
Domnul consilier Constantin Nicolau
Da, vreau sa ii fac o observatie, domnul Agrigoroaie nu plecati inca din sala.Uitati
PUZ-ul din strada Basota, care va apartine, da apropo de interventii, de rugaminti, de
modul in care v-am tratat, deci uitati treaba asta.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Haideti, va rog foarte mult, o clipa, o clipa stati, Domnul consilier, dumneavoastra
plecati, da ? deci…nu, eu va propum cinci minute pauza, poate ne revenim.Ce e domnul
Ciobotaru, un minut, dar atentie conform regelamentului atata aveti si voie, un minut.
Poftiti…
Domnul Consilier Florentin Traian Ciobotaru:
In mod eronat, noi nu santajam nici un proiect al Iasului si al iesenilor, faptul ca
sunt fericitul caruia i-a fost promovat un proiect, este alta discutie, ideea era o invitatie
catre reflectie pentru ca avem consilieri valorosi care au propus proiecte si nu s-au regasit
pe ordinea de zi.
Va multumescu mult.
Si doi, cu tot respectul pentru doamna Gavrila, nu am vrut sa motivam fiecare
respingere, pentru ca am dorit sa dam curs invitatiei colegului nostru, Neculau, care a
spus sa nu mai vorbim foarte mult, ca pierdem timpul inutil.
Multumim.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Da, domnul Balaniscu
Domnul Neculau, domnule Neculau, va rog frumos, domnul Neculau, insist sa
terminati cu chestiunile acestea, va rog foarte mult
Domnul consilier Bogdan balaniscu
Sunt cel mai tanar consilier local din acest mandat si vreau sa imi manifest
dezamagirea fata de imaturitatea politica pe care o au manifestat-o unii dintre colegi,
argumentand sau bazandu-se pe, facand o manifestatie, o demostratie fata de colegii PSD,
manifestatie care se bazeaza practic pe intarzierea si pe pierderea pe care o au acei
oameni de afaceri care au facut solicitarile respective, or eu stiu ca noi reprezentam aici
pe cei pe care ne-au ales, nu ca ducem o lupta politica si ii facem pe cei care, pe care ar
trebui sa ii reprezentam, sa aiba de pierdut din cauza disputelor noaste politice.Va
multumesc.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Da, trecem mai departe proiectul numarul 24, proiectul numarul 25
24, 24 nu a fost la vot. Deci, repet proiectul 24
Punctul nr. 24
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,
STRADA SPANCIOC NR. 18 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren
proprietate privata persoane fizice ;

Cine este pentru?
Cine e impotriva?
Se abtine cineva?
Votat in unanimtate.
Punctul nr. 25
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOS.
NICOLINA NR. 165, întocmit in vederea extinderii unui atelier de productie pe teren
proprietate privata persoana juridica;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Votat in unanimtate
Punctul nr. 26
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,
STRADA 7 OAMENI NR. 25 întocmit in vederea construirii de locuinte pe teren
proprietate privata persoana fizica ;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Votat in unanimtate
Punctul nr. 27
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal munc. Iaşi, str,
Başotă nr. 2 intocmit in vederea – intrare în legalitate - supraetajare, modificare faţade
imobil alimentatie publica pe teren proprietate si pe teren concesionat in suprafata
totala de 239,64 mp ;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Votat in unanimtate
Punctul nr. 28
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
NICOLAE COSTIN NR.20 întocmit in vederea construirii unui garaj prin supraetajare
constructie existenta pe teren proprietate privata persoane fizice ;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Votat in unanimtate
Punctul nr. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
CLOSCA NR.9 întocmit in vederea construirii caminului studentesc »Buna Vestire » pe
teren proprietate privata persoana juridica ;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Votat in unanimtate
Punctul nr. 30
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA
BUCIUM,T166, parcela cu numar cadastral 17571/12 întocmit in vederea extinderii
intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata
persoane fizice ;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Votat in unanimitate.
Va anunt ca am ajuns la jumatea listei de proeict
Trecem mai departe
Punctul nr. 31
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
PERJU NR.1A întocmit in vederea construirii unei locuinte, anexe si imprejmuire teren
proprietate privata persoana fizica ;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate
Punctul nr. 32
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
SPLAI BAHLUI NR.8A, BLOC G1, SCARA A, PARTER întocmit in vederea schimbarii de
destinatie din locuinta in sediu de firma si extindere pe teren aflat in administrarea
Consiliului Local-intrare in legalitate;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Votat in unanimtate.
Punctul nr. 33
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
VASILE LUPU NR.78 întocmit in vederea modificarii unei constructii in curs de
executie-extindere spatiu comercial tip hypermarket pe teren proprietate privata
persoana juridica ;

Cine este pentru?
Domnul Toma, poftiti!
Domnul consilier Catalin Toma
…
Nu se vorbeste la microfon
.. sa remarc ca este corect faptul ca PUZ-ul apartine unui investitor privat
persoana juridica.
Da, este correct?
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Da,
Domnul Surdu
Domnul Consilier Gabriel Mihai Surdu:
Veti observa ca toate PUZ-urile care sunt expuse astazi spre aprobare consilierilor
locali, sunt aprobate. Ele apartin numerosilor investitori din acest municipiu si a
societatilor comerciale. Deci, consilierii PDL nu sunt impotriva celor care investesc in
municipiu, si tot ceea ce intampla, vreau sa va spun ca se bucura de sprijinul nostru,
pentru ca marea majoritate din consilierii care sunt in PDL, traiesc pe propriile lor
picioare si au in spate lucruri care sa i determine sa ia atitudine atunci cand merita.
Va multumesc.
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Daca vreti sa ne duelam azi, ne duelam domnul Surdu, nu puteti fi… , e chiar
jenant, sunteti chiar demagogi.La PUZ-uri, la PUD-uri avem nevoie de majoritate simpla,
stiti foarte bine ca le punem inca o data pe ordinea de zi si trecem.Dincolo e nevoie de
doua treimi, acolo se vede vointa politica a dumneavoastra.Ce ii pacaliti asa pe oameni,
cu vorbe mieroase, cu cutare, cu cutare, opuneti-va in continuare.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Da, trecem mai departe, repet, PUZ – 33,
Inca o data
Punctul nr. 33
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
VASILE LUPU NR.78 întocmit in vederea modificarii unei constructii in curs de
executie-extindere spatiu comercial tip hypermarket pe teren proprietate privata
persoana juridica ;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva? O abtinere Domnul Iacoban Sorin Avram
Proiectul a trecut .
Punctul nr. 34
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
MIHAIL STURDZA NR.16 întocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe
teren proprietate privata persoana fizica ;

Este o abtinere la 33, cine? Domnul Iacoban s-a abtinut la 33.
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate
Punctul nr. 35
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
ION NECULCE NR.36 întocmit in vederea extinderii ,supraetajarii si amenajarii sediului
Protopopiatului II Iasi pe teren proprietate privata persoana juridica ;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
În unanimtate votat.
Punctul nr. 36
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, ZONA
BUCIUM,T176,parcela cu numar cadastral 12735/6 întocmit in vederea extinderii
intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte si imprejmuire teren
proprietate privata persoana fizica ;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate.
Punctul nr. 37
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA
BUCIUM,T152, parcela cu numar cadastral 19015/2 întocmit in vederea extinderii
intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata
persoana fizica-intrare in legalitate;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate
Ca si proiectul anterior.
Punctul nr. 38
Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA
BUCIUM,
T142,
numere
cadastrale
7855/1,7855/2,7855/3,7855/5,7855/6,7855/7,7855/8,7855/9,7855/11/1,7855/11/3,7855/1
2,7855/13,7855/13/1 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si
construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate.

Punctul nr. 39
Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, FUNDAC
URSULEA, nr. 4, întocmit în vederea extinderii intravilanului Municipiului Iaşi şi
construirii unei locuinţe, pe teren proprietate privată persoană fizică-intrare în
legalitate;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate.
Punctul nr. 40
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, ZONA
FORTUS, S.C. 69, număr cadastral 16712 şi 16713 întocmit în vederea construirii unei
locuinţe, pe teren proprietate privată, persoane fizice – intrare în legalitate;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate
Punctul nr. 41
Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, STRADA
AL. O. TEODOREANU, nr. 41, întocmit în vederea construirii unei hale de depozitare pe
teren proprietate privată, persoană fizică;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate.
Punctul nr. 42
Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI,
STRADELA MANTA ROŞIE, nr. 18, întocmit în vederea mansardării, extinderii şi
schimbării de destinaţie, din spaţiu de producţie în locuinţă pe teren proprietate privată
persoane fizice – intrare în legalitate;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate.
Punctul nr. 43
Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, STRADA
DR. SAVINI, nr. 1, întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi împrejmuirii unui teren
proprietate privată persoană fizică;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?

Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate.
Punctul nr. 44
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, S.C. 133,
număr cadastral 10593/2, 10594, 10595,(5093/1-5093/2)/1,(5093/1-5093/2)/2, întocmit
în vederea construirii de locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate.
Punctul nr. 45
Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, STRADA
IGNAT nr. 9, 7A, întocmit în vederea construirii unui imobil cu destinaţia de spaţii
comerciale, birouri şi locuinţe pe teren proprietate privată persoană juridică;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate.
Punctul nr. 46
Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, STRADA
ARH. IOAN BERINDEI, NR. 96, întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren
proprietate privată persoane fizice – intrare în legalitate;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate.
Punctul nr. 47
Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, STRADA
BANU , NR. 14-16, întocmit în vederea construirii unui imobil cu destinaţia de sediu de
firmă şi locuinţă pe teren proprietate privată persoane fizice;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate.
Punctul nr. 48
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
TRANTOMIR NR.5A întocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte pe teren
proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate ;
Cine este pentru?
Cineva impotriva?

Se abtine cineva?
Proiectul a trecut in unanimtate.
La 49, aveti, poftiti!
Domnul Cosmin Coman
Multumesc, am iarasi de depus un amendament, motivatia este aceeasi ca si la
proiectul de mai devreme, ca urmare a discutiilor cu ADR-ul, am propus astazi un
amendament pentru infiintarea muzeului Municipal, referitor la proiectul de hotarare nr.
49, astfel: la art. 2 din proiectul de hotarare, anexa nr. 1 se modifica cu anexa nr. 1
rectificata, atasata la prezenta nota si va spun imediat despre ce e vorba.
La art. 3, anexa 2 se inlocuieste cu anexa 2, iar textul articolului se modifica
astfel: se aproba bugetul proiectului in valoare de 15.743.321,58 lei fara TVA, respectiv
19.488.616,91 lei cu TVA, cofiintarea acesteia cu suma de 314.866,43 lei fara TVA,
reprezentand cota de 2% costuri eligile si finantarea tuturor costurilor neiligibile inclusiv
cele suplimentare, conform anexei nr. 2.
Si deasemenea art. 6 trebuie sa contina prevederea ca hotararea de consiliu 75 din
2010, se revoca.
Domnul Consilier Gabriel Mihai Surdu:
Va propun ca proiectul sa il amanam, pentru a fi rediscutat in comisii cu toate
amendamentele pe care le a facut domnul Director si sa ne lamurim complet si sa nu mai
avem nici un fel de discutii si sa treaca la vot in prima sedinta.Va multumesc
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:
As mai fi dorit o completare, am apreciat prezenta proiectantului aici solicitat de
domnul Coman dimineata, dar cred ca nu putem capata niste lamuriri suficiente pentru un
proiect de 4 milioane, un proiect european, mi se par bani cam multi si parca ar trebui
discutati in comisie si cu proiectantul lucrul asta, sa fie invitat asa cum propuneati si
dumneavoastra pentru ca, este un proiect care nu genereaza venituri, in schimb vad ca
consuma multe din resurse.Muzeele de obicei stim ca nu au un grad de incarcare atat de
mare din colectarea incasarilor pe parcurs, iar cheltuirea a 4 milioane de euro pare cumva
exagerat, sa mai analizam in comisie sa vedem poate domnul Coman are
dreptate.Multumesc tare mult.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Domnul consilier din nou ati luat cuvantul fara …dar nu asta e important,
important e ca am invatat ceva, cultura nu genereaza venituri putem sa anuntam, ar urma
si educatia…
REPREZENTANT PROIECTANT
As vrea sa tineti cont ca discutam de o casa monument istoric, as vrea sa tinem
cont …pe 95 este baza de analiza a acestui proiect …si pe cele 3 carti, sau carte carta de
la Venetia carta de la Amsterdam si carta de la Cracovia.Noi cand avem la avizat la
ministerul culturii cu un asemenea proiect suntem obligate sa folosim anumite standarde,
deci nu sunt de acord cu pozitia dumneavoastra ca facem un palat , nu facem deloc un
palat, respectam normativele, avem o pivnita din sec 18 la subsol, trebuie pusa in valoare
conform legislatiei, avem un monument istoric 1822 nu pot sa aplic finisaje pe care le
pun la un bloc anl, asta in primul rand, in al doilea rand valoarea proiectului de
constructie montaj si utilaje tehnologice este de 2, 600,000 de mii de euro nu este 4 mil

de euro, se ajunge la valoarea de 4 milioane de euro cu cheltuielile alea neprevazute care
orice proiect european ne oblige sa le trecem si in acelasi timp este acel mobilier muzeal
care nu inseamna niste vitrine obinsuite sau niste la care stati dumneavoastra, sunt niste
vitrine care au toate sitemele antiefractie iluminat si tot ce este necesar.In al 3 lea rand
ordonanta de urgenta 34/2006 are pentru aceste lucrari cei 20 % dar pentru cheltuieli
suplimentare totdeauna ne permite sa mergem pana la 50 % datorita memoriilor
justificative, as vrea intradevar sunteti dintre dumneavoastra constructori sa analizati sa
vedeti de cate ori un monument istoric decopertat are aceeasi solutie de structura pana la
final.Este absolut imposibil, dupa aceea nu stiti ca aceasta casa, cladire de patrimoniu cu
istorie frumoasa este construita in 3 etape diferientate eu trebuie sa fac un proiect
integrat, stiti ca todeauna ca la un monument istoric lucrarile de consolidare sunt
extraordinar de costisitoare, dupa cum v-am facut detalierea ati vazut ca avem de a face
cu o mie de euro pe metro patrat consolidat…
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Doamna e suficient aici sunt alte discutii nu chestiuni tehnice aici sunt chestiuni
politice sunt chestiuni de atitudine intai discutam noi si dupa aceea va spunem si
dumneavoastra ce e de facut in sedinta de comisie o sa explicati dumneavoastra ce spune
carta de acolo si de dincolo pe care noi le stim foarte bine.Domnule presedinte daca imi
permiteti, treaba sta in felul urmator, amanam…problema este atitudinea dumneavoastra ,
cultura nu genereaza valoarea nu creaza bani sunt de acord si daca nu am mai avea an de
criza un muzeu un monument cum este acesta nu poate fi reabilitat cu fonduri europene?
Nu avem voie Iasul sa avem asemenea monumente puse in valoarea, stiti cat costa pictura
de la Golia? 3 milioane , numai pictura dar cand discutam de muzeul municipal,
monument pentru ca este consolidare este refacere , restaurare si asa mai departe costa
mai mult decat daca l-am face nou si sunt 4 milioane si bine ca nu ii facem din banii
nostri si ii facem din bani europeni, oportunitatea unui muzeu, oportunitatea unui
monument, oportunitatea oricarui lacas de cultura in Iasi exista inca o data in definitia
brandului Iasulului, oras al educatiei si al culturii stiti cat costa Mitropolia? Se fac
eforturi inclusiv de catre guvern toate guvernele au facut efortul asta si noi acum spunem
ca prea scump uitati-va la documentatie cereti explicatii numai cu dorinta de a face bine
nu cu dorinta de a refuza si de a intarzia pana la urma urmei tot o intarziem ba mai
intarzie din cauza proprietatii ba mai intarzie din cauza unor avizie nu mai conteaza o
luna de zile, rugamintea ca atitudinea dumneavoastra sa fie una constructiva pentru aceste
proiecte, ne pregatim sa devenim capitala culturala europeana si ati spus-o cu toti treaba
asta , cum sa devenim capitala culturala europena daca nu finantez cultura si nu finantez
monumentele cum sa fii recunoscut in europa daca nu faci asemenea lucruri, eu sper ca
daca sunteti constructivi suntem dispusi sa amanam numai cu rugamintea de a fi
constructivi.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Nu domnule Ionescu ati avut cuvantul vi l-ati luat singur de atatea ori, s-a propus
amanarea proiectului ?
Cine este pentru amanarea proiectului ?
Cine este impotriva ?
Cine se abtine ?
Proiectul a fost amanat.
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:

...totusi ar trebui sa ma lasati sa raspund intrucat in 2009 muzeul Luvru va daca
niste pliante daca nu ati fost acolo producea venit si venit mare si acolo se face cultura
cred ca sunteti de acord da ?
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Trecem mai departe deci am inteles ca vrem sa construim muzeul Luvru cu 4
milioane…domnule Iacoban aveti ceva important sau haideti….da, deci cine a votat
impotriva nu am fost atent e adevarat va rog sa ridicati mana cei care au votat impotriva
amanarii ?? 12 voturi impotriva , deci proiectul ramane amanat ?? 12 voturi impotriva
amanarii.Mergem mai departe ..
Punctul 50
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului – “Reamenajare monument funerar Emil Alexandrescu”;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul 51
Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor spaţii cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă, situate în imobile din Iaşi, Str. Cuza Vodă, nr. 11, etaj 1 şi Str.
Cuza Vodă, nr. 52, etaj 1, în spaţii cu destinaţia de locuinţă;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul 52
Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general, al Municipiului Iaşi la
data de 30.09.2011;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Proiectul nu a trecut.
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Deci executia nu a trecut acum trece data viitoare ii executie am informat
consiliul local obligatia mea este sa informez consiliul local nu e asa domnul director ? in
rest nu ma intereseaza.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Punctul 53
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe
anul 2011;

Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul 54
Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, a unei
suprafete de teren de 108 mp, situata in curtea Spitalului Clinic „Dr.C.I. Parhon”, B-dul
Carol I nr.50, Iasi, pentru amplasarea unui grup de tri-generare, destinat producerii
combinate de energiei electrica, termica si a agentului de racire pentru instalatiile de aer
conditionat;
Este o precizare aici, o completare e vorba despre articolul 4 unde trebuie stabilit
procentul,
Doamna Consilier Petra Carp:
Comisia a stabilit 50% conform legii …
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Deci cu aceasta completare …
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul 55
Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 la HCL 318 din 15 septembrie prin
care s-a aprobat trecerea imobilului, aflat in proprietatea Municipiului Iasi, situat in
Iasi, B-dul Carol I nr.50, in care a functionat o centrala termica, din administrarea
Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon”, in administrarea Insitutului de Boli Cardiovasculare
„Prof.Dr.George I.M.Georgescu”, pentru montarea unui computer tomograf, in vederea
implementarii proiectului cu finantare europeana integrala intitulat „Extinderea si
modernizarea unui Centru de Cercetare al tratamentului invaziv al fibrilatiei atriale ca
metoda de preventie a insuficientei cardiace prin dezvoltarea infrastructurii de
cercetare-dezvoltare la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof.Dr.George
I.M.Georgescu”, Iasi”;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Punctul 56
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui
spaţiu în suprafaţa de 169,4 mp , situat la etajul II al Spitalului Clinic „ Dr. C. I.
Parhon” Iaşi, în vederea amenajării 2 (două) cabinete, unul de nefrologie şi unul de
medicina de familie, având ca scop urmărirea în timp a pacienţilor dializaţi;

Doamna Consilier Petra Carp:
Din discutiile purtate cu domnul director de la spital s-a convenit ca la articolul 1
sa nu mai fie mentionate cele doua specialitati sa fie trecute deci se inchiriaza 2 cabinete
medicale de specialitate, specialitatile vor fi stabilite si aprobate de consiliul de
administratie a spitalului iar la art. 4 trebuie trecut procentul de 50 % stabilit de consiliul
local.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Cu aceste completari …
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul 57
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei
suprafeţe de 71 mp, situată în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Spiridon” Iaşi, în vederea amenajării unei cantine pentru servirea mesei calde de către
personalul medical şi nemedical al spitalului;
Doamna Consilier Petra Carp:
Aceeasi problema la art. 4 trebuie trecut 50 %
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Deci completare la art. 4 …
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Proiectul a fost votat.
Punctul 58
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către
Direcţia de Asistenţă Comunitară şi a închirierii prin licitaţie publică deschisă a
suprafeţelor rămase disponibile din incinta punctelor termice modernizate.
Domnul Consilier Sorin Avram Iacoban
Am o rugaminte stimati colegi consilieri as vrea sa facem la anexa numarul 1 o
completare avem o solicitare pentru un centru de tineret facuta de catre asociatia
Eurodemus si as vrea sa nominalizam la pozitia 26 la pozitia Anexa 2 PP2 Str. Parcu
Metalurgic , am rugamintea sa acceptati aceasta propunere.
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Domnule consilier una e sa facem pentru tineret alta e sa facem pentru o fundatie,
nu, putem sa discutam daca se face pentru tineret e una…comisia de Ong-uri o sa
dicutam acolo…
Doamna Consilier Petra Carp:

La articolul 1 trebuie sa stabilim perioada, s-a convenit sa se treaca perioada de un
an cu conditia ca prelungirea sa se faca comform prevederilor contractuale, daca si-a
achitat datoriile …prin act aditional…
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Cu aceasta completare …
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Proiectul nu a trecut.
Completarea numarul .1.
Proiect de hotarare privind aprobarea condiţiilor de participare la concursul de
promovare în funcţia publică de conducere de director executiv al Poliţiei Locale Iaşi.
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Completarea numarul .2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Cooperare între
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Municipiul Iaşi.
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Va multumesc de participare!
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Seryl Talpalaru
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Denisa Liliana Ionaşcu

