MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 24 noiembrie 2011 în cadrul şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Sunt prezenţi următorii consilieri:
1. Agrigoroaei Ionel
2. Anghel Ficu
3. Balaniscu Bogdan Radu
4. Bîrhală Constantin
5. Botez Radu
6. Balanovici Elena Laura
7. Carp Petra
8. Chiruta 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. Negrescu Radu-Florin
19. Ostaficiuc Marius
20. Poroch Vladimir
21. Surdu Mihai Gabriel
22. Talpalaru Seryl
23. Toma Catalin
24. Turliuc Cătălin
Participă la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi: domnul Gheorghe Nichita primarul Municipiului Iaşi, domnul Romeo Olteanu - viceprimarul Municipiului Iaşi, domnul Vasile
Munteanu – viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionaşcu - secretarul Municipiului Iaşi,
directorii şi şefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, presa locală. Lipseste motivat domnul
consilier Constantin Neculau. Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul consilier
Seryl Talpalaru si sunt inregistrate audio si video.
Şedinţa a fost convocată de Primarul Municipiului Iaşi, pentru data de 24 noiembrie 2011 ora
10,00 prin Dispoziţia nr. 1561 din data de 18 noiembrie 2011, completata cu dispozitiile nr. 1576 din
22 noiembrie 2011, având următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.09.2011;
2. Proiect de hotărâre privind organizarea la Iaşi a galei regionale 10 pentru Romania;
3. Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “împreună ne va fi
mai uşor” Şcoala G.Coşbuc,Iaşi în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor ;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 130/31.03.2008 prin care s-a aprobat înfiinţarea “Centrului de zi
pentru persoane cu deficienţe de auz şi vorbire Sf.Prooroc Zaharia” şi indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv
de investiţii;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară şi a
închirierii prin licitaţie publică deschisă a suprafeţelor ramase disponibile din incinta punctelor termice modernizate;
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL, destinate închirierii
tinerilor;
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a imobilului din Iaşi, Str. Pinului nr. 6 utilizat
de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei-Protopopiatul Iaşi I pe baza unui contract de comodat;
8. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 448/29.11.2007;
9. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L.
72/2011 ;
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10. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului liber reprezentat prin parcela
CC3221/1 de 770 mp (Anexa A) situată în Str. Silvestru f.n.şi aprobarea schimbului de terenuri, dintre imobilul din Str.
Decebal nr. 17 în suprafaţă de 481 mp (Anexa B) proprietate privată cu echivalentul terenului proprietatea municipalităţii
( Anexa C) în suprafaţă de 429 mp ;
11. 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;
12. 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;
13. 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;
14. 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;
15. 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;
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;
17. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventariul domeniului privat al Municipiului
Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 35 mp, situat în Iaşi, Şos. Păcurari, bl. 545, precum şi concesionarea directă a acestui
teren, către S.C. DRAGON COM S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent.
18. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului
Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 179,98 mp, situat în Iaşi, Str. Teodor Raşcanu, nr.7, precum şi concesionarea directă a
acestui teren, către JOUMAH BILAL, în vederea extinderii construcţiei existente ;
19. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului
Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 8 mp, situat în Iaşi, str. Roman Vodă, nr. 18, bl. A6 precum şi concesionarea directă a
acestui teren, către MELINTE VALERICĂ şi MELINTE GABRIELA, în vederea extinderii spaţiului existent.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, str. Carpaţi nr. 910-912, în suprafaţă de 411,87
mp.
21. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului
Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 9,54 mp, situat în Iaşi, str. Maşinii, nr. 2, bl. CFS, sc. A, precum şi concesionarea directă
a acestui teren, către BUDURCĂ IONUŢ, în vederea extinderii spaţiului existent.
22. Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,
nr. 2, bl. B2, TR. 1 de pe S.C. EXIM TRADING S.R.L. pe numele COSTE ŞTEFAN.
23. Proiect de hotărâre privind completarea inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi, însuşit prin H.C.L.
72/2011, precum şi modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile cuprinse în Anexa 8 (Unităţi de
învăţământ) a acestei hotărâri ;
24. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Sindicatul Naţional
al Ţăranilor şi Proprietarilor Români – Asociaţia Naţională a Proprietarilor de Pământ, de Păduri, de Case şi de alte
bunuri mobile şi imobile şi a Ţăranilor PROPACT 2005 – Filiala Judeţeană Iaşi.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a H.C.L. 310/2011.
26. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decăt aceea de locuinţă către Asociaţia
Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Iaşi ;
27. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decăt aceea de locuinţă către Partidul Poporului
– Dan Diaconescu, Filiala Judeţeană Iaşi ;
28. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi reprezentat printr-o parcela
580,37 mp situate in Str. Calarasi nr. 8 (Anexa A) şi aprobarea schimbului de terenuri, dintre Municipalitate şi o
proprietate privată ( Anexa C) în suprafaţă de 73 mp;
29. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 cu indicatorii tehnico economici din HCL 232/2011, in vederea
aprobarii co-finantarii proiectului “Solutie informatica eSanatate pentru Spitalul Clinic De Recuperare Iasi” Str.
Panteliomon Halipa nr. 14;
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T143,parcela cu numar
cadastral 10263/63 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren
proprietate privata persoana fizica ;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR.13 întocmit
pentru extindere,supraetajare,reamenajare constructie existenta pe teren proprietate privata persoana juridica-intrare in
legalitate ;
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32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CIRIC NR.68 întocmit in vederea
construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BD.TUDOR VLADIMIRESCU NR.45A
întocmit in vederea modificarii PUD aprobat cu HCL nr.141/2007-supraetajare bloc de locuinte B1 pe teren proprietate
privata persoana juridica-intrare in legalitate ;
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SMARDAN NR.15,19 întocmit in
vederea extinderii unui imobil existent si schimbarii destinatiei din locuinta in functiuni publice(spatii de cazare pentru
studenti) pe teren proprietate privata persoana juridica ;
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BD.NICOLAE IORGA
NR.54,BL.E4,SC.B.,PARTER întocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren aflat in administrarea
Consiliului Local-intrare in legalitate ;
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ZMEU NR.6 întocmit in vederea
extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica si schimbarii de destinatie din magazie in locuintaintrare in legalitate ;
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA GHEORGHE DOJA NR.6 întocmit in
vederea extinderii si mansardarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA FORTUS,T2,numar cadastral
11816,11817 întocmit in vederea construirii de hale,spatii comerciale si birouri pe teren proprietate privata persoana
juridica ;
39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 332/2011, privind aprobarea infiintarii pietelor
volante, pe raza Municipiului Iasi;
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Strada Pantelimon Halipa nr.2 întocmit în
vederea refuncţionalizării şi reamenajării Plajei Nicolina ;
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 50 mp teren din incinta
stadionului Tepro în vederea amplasării unei cabine şi a unui pilon tubular pe care vor fi montate echipamente GSM;
42. Proiect de hotărâre privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iaşi si administrarea
Spitalului Clinic Dr.C.I.Parhon Iaşi, în domeniul privat al Municipiului Iaşi în vederea casării;
43. Proiect de hotărâre privind alegerea Presedintelui de Şedinţă;
C1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2011;
C2. Proiect de hotărâre privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iaşi şi adminsitrarea
Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi, în domeniul privat al Municipiului Iaşi, în vederea casării ;
C3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Conventiei de finanţare nr. 5542/2006, încheiată între
Consiliul Local Iaşi şi Ministerul Mediului şi Pădurilor ;
Doamna Denisa Liliana Ionascu – secretarul municipiului Iasi
Buna dimineata doamnelor si domnilor! Deschidem sedinta ordinara a Consiliulu Local la care ati fost convocati prin
Dispozitia Primaruli Municipiului Iasi nr. 1561, completata prin Dispozitia 1576.
Sedinta se desfasoara legal, lipsesc motivat domnii Neculau Constanti, domnul Chiruta Ciprian, iar doamna Camelia
Gavrila intarzie.
Va supun aprobarii procesul –verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 26 octombrie 2011, precum si al
sedintei extraordinara de Consiliul Local din 02 noiembrie 2011.
Domnul presedinte aveti cuvantul.
Domnul Seryl Talpalaru
Buna ziua stimati colegi!
O sa votam aprobarea procesului – verbal.
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
Fiind o sedinta ordinara, astept inscrierile la interpelari.
Domnul Ionescu, domnul Ciubotaru, domnul Botez si domnul Turliuc.
Domnul Ionescu.
Domnulconsilier - Sorin Ionescu
Buna dimineata! As incepe cu, va rog sa-mi iertati modul de prezentare a mea, de dimineata la mapa ordinii de zi,
chiar daca am platit reclama la Buna ziua Iasi, nu sunt eu autorul celor care le-au distribuit la dumneavoastra pe
masa. Asta ca sa iesim dintr-un cadru mai….Legat de activitatea noastra as fi dorit sa informez colegii consilieri ca la
Secretariatul Consiliului Local, consilierii PDL, grupul consilierilor PDL au depus un numar de 5 proiecte de hotarare
astazi dimineata, pe care am dori ca aparatul executivului sa le analizeze in vederea intocmirii notelor de
fundamentare, am dori de asemenea sa fie facute publice prin ziarul municipalitatii sa vedem impactul care l-au aceste
proiecte de hotarare asupra cetatenilor Iasului, intrucat noi consideram ca ele sunt importante pentru oras. Deci
publicarea lor, nu stiu cand va apare primul numar, dar am ruga daca se poate in primul numar. De asemenea, rog
foarte frumos colegii consilieri de la PNL si de la PSD sa treaca pe la secretariat daca au timp sa citeasca expunerile
de motive si binenteles daca sunt deacord sa semneze pentru sustinerea acestor proiecete, pentru ca nu dorim sa
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facem din ele vreun material de campanie, dorim sa initiem niste proiecte de hotarari folositoare cetatenilor orasului.
Va multumesc!
Domnul Seryl Talpalaru – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul Botez.
Domnul consilier – Radu Botez
Buna ziua in primul rand!
As vrea sa fac 2, 3 observatii care cred ca ar putea fi rezolvate usor de cei de la Politia Comunitara, domnul director si
anume, poate reusim cumva sa rezolvam problema masinilor care tot parcheaza pe liniile de tramvai de pe Anastasie
Panu, eu am mai discutat cu domnul director Chirica lucrul acesta, dansul a rezolvat atunceea problema foarte
repede, cand au fost sarbatorile Iasului, liniile de tramvai stau pe un anumit soclu, dintr-un material destul de sensibil
care are rolul de a izola, in primul rand fonic tot acest ansamblu si masinile parcate acolo si astazi erau cateva parcate
cand urca pe aceste linii strica din acest element si poate vedem pe cineva sa fie responsabil cu acest lucru.
De asemenea intr-o perioada functiona partea aceasta de circulatie in dreptul Sirajului simbata, la ora actuala nu am
mai vazut pe cineva din cadrul politiei si este o strada deosebit de circulata simbata dimineata, din cauza Sirajului este
blocata pe sute si sute de metri, poate avem in vedere si simbata dimineata, cred ca este singura zi sa asiguram in
aceasta strada.
Multumesc!
Domnul Seryl Talpalaru – presedinte de sedinta
Da multumesc, domnul Ciubotaru.
Domnul consilier – Traian Florentin Ciubotru
Buna dimineata !
Sarut mina!
In spiritual unei consecventii care ma caracterizeaza am solicitat in ultima sedinta ordinara a Consiliului Local
Municipal sa ni se prezinte o dare de seama cu privire la ceea ce a insemnat efortul bugetar pentru organizarea
sarbatorilor Iasului si ca sa existe o logica in ceea ce solicit acum si revin daca au mai ramas ceva finante, ii rog pe toti
consilierii prezenti in sala , rog pe domnul primar Gheorghe Nichita si pe cei care au un cuvant de spus in acesta
primarie sa dea curs si celui de-al 6 lea proiect pe care l-au depus consilierii PD-L si anume constituirea unui orasel al
copiilor in municipiul nostru intrucat conform datelor ultimului recensamant in municipiul Iasi avem peste 20 de mii de
copii respectiv, aproximativ 10 mii de prescolari, 10 mii de copii inscrisi in ciclul primar si cred ca si pruncii iesenilor
merita sa aiba un orasel al copiilor sa ne aliniem din acest punct de vedere civilizatiei nu stiu cum de este posibil ca la
Roman la Bacau sau in alte orase din Moldova sa functioneze un asemenea orasel iar la noi in acest oras de care ne
mandrim cu totii nu putem sa realizam un asemenea demers. Eu sigur ca in proiectul pe care l-am depus am
identificat un loc, era doar o propunere nu tin sa ramina neaparat parcul de cultura Copou, las municipalitatea sa
gaseasca un teren in care si copii iesenilor sa poata sa mearga in preajma vacantei de iarna sa se bucure de ccea ce
este dat romanilor prin traditie. Multumesc domnilor!
Domnul Seryl Talpalaru – presedinte de sedinta
Domnul Turliuc.
Domnul consilier - Catalin Turlic
Buna dimineata doamnelor si domnilor!
Doua lucruri vreau sa va comunic si cred ca ambele sunt relevante si importante in general pentru orasul Iasi .Primul
dintre ele se leaga de faptul ca la anul vor fi 200 de ani de la rapirea Basarabiei, de la rapirea partii din Moldova dintre
Prut si Nistru si din cate am inteles si datorita faptului ca Iasul este infratit cu Chisinaul si asa cum am discutat
impreuna cu o parte din mebrii comisiei de cultura ar fi necesar ca Primaria sa marcheze acest moment cu atat mai
mult cu cat probabil la nivel national dupa stiinta mea exista doar 3 initiative in acest sens .Una apartinand Academiei
Romane si Academiei de Stiinte Republice Moldova care va consta in publicarea unui volum care sa aduca la
judecata istoriei acest rapt teritorial petrecut in 1812 si cred ca este obligatia noastra in calitate de oras infratit in
calitatea de fosta capitala a Moldovei sa marcam cumva si rog in acest sens executivul sa cuprinda in bugetul pentru
anul viitor o suma suficienta pentru a sprijini o serie de manifestari in aceasta directie. Este datoria noastra sa nu
uitam acest lucru, este datoria noastra sa propulsam si sa reaminitim cetatenilor romanilor, despre romanitatea de
dincolo de Prut pe care adesea uitam. Este un moment foarte potrivit si cred ca toata lumea este deacord nu este
initiativa de partid este initiative fireasca de ordin national care art trebui sprijinita . O a doua chestiune care se leaga
de aceasta perspectiva este faptul ca iata ne propunem sa gazduim aicea niste premii pe care Realitatea TV le acorda
este un lucru foarte bun pentru oras cred eu, este o publicitate exraordinara mai ales ca daca acest post care a suferit
fel de fel de transformari in ultima vreme va intelege sa difuzeze fel de fel de clipuri cu orasul Iasi. Asa cum …atunci
cand mergem in masina si ascultam posturile de radio ni se spune mereu vizitati Brasovul, vizitati Timisoara, vizitati
Bucurestiul, Iasul nu apare niciodata a fost odata Vatra Dornei tin minte din Moldova, chiar am urmarit acesta
chestiune. Nu este cazul sa fim marginalizati este cazul a folosim banii cu cap si sa le solicitam ca la randul lor sa faca
propaganda unui oras care a suferit cateva lucruri spectaculoase. daca veti mergeti pe bulevardul Independentei veti
vedea panouri, afise mari care apare Clujul oras candidat la titlul de capitala cultural europeana in anul 2020. Asta se
intimpla in Iasi in momentul in care noi ne dorim acelasi lucru pentru municipalitatea noastra. Cred ca este cazul sa fim
mai seriosi in ceea ce priveste promovarea imaginii orasului chiar daca acest lucru se face in conditii relativ dificile si
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astfel de initiative cred ca trebuiesc marcate marcate. Sa nu uitam ca dincolo de capitalul financiar despre care vorbim
adesea si banii de multe ori virtual, pe care ii mutam dintr-o parte in alta, al capitalului simbolic al orasului, transcede
toate aceste realitati si trebuie sa ne ingrijim de comunitatea noastra in aceasta perspectiva. Va multumesc!
Domnul Seryl Talpalaru – presedinte de sedinta
Domnul consilier Surdu.
Domnul consilier – Gabriel Surdu
As avea rugamintea pentru proiectantii care lucreaza pentru tot ceea ce insemana sistematizarea drumurilor si a
marilor investitii care se deruleaza astazi in municipiul Iasi sa priveasca si in celelalte capitale ale lumii sa vada cum
se fac drumurile pentru a ifiecientiza curatirea lor. Exista linga bordure o zona lisa, care in momentul in care speli cu
presiune drumul sau trece masina acolo se aduna orice gunoi. Este important pentru drumurile care le facem in
municipiul Iasi sa constituim aceea zona lisa pentru ca este o curatenie urgenta, fara mari cheltuieli se poate da
drumul la …instantaneu si gunoiul se aduna in niste filter speciale si acesti prioectanti daca s-ar fi uitat un pic in
stanga si in dreapta in capitalele europene ar fi vazut eficienta acestor zone lise de la marginea drumului care sunt
folosite din antichitate in alte capitale si trebuie sa le folosim si noi, este eficient este economic si in acelasi timp se
curata orasul mult mai usor si mai repede decat in conditiile unui strat de asfalt care se toarna pina in marginea
bordurii. Va multumesc!
Domnul Seryl Talpalaru – presedinte de sedinta
Domnul primar.
Domnul Gheorghe Nichita – primarul Munipiului Iasi
Cosmine, Mihai, dati raspunsurile voi.
Domnul Cosmin Coman – Director Executiv
Raspund in special la problemele ridicate de domnul consilier Ciubotaru referitor la cheltuielile pentru sarbatorile
Iasului vi le voi pune la dispozitie imediat dupa sedinta imi cer scuze ca nu le-am adus inainte de altfel situatia este
definitivata ne-am incadrat in banii alocati prin hotararea de consiliul. In ceeea ce priveste un orasel al copiilor cred ca
acest lucru poate fi rezolvat in momentul cand va veni de la dumneavoastra propunerea pentru, sarbatoarea de iarna
si atunci vom include in aceea propunere si organizarea unui asemenea orasel, in ceeea ce …, propunerea pe care a
facut-o domnul consilier Turliuc pentru a avea in vedere organizarea unor manifestari cu ocazia implinirii a 200 de ani
pentru la anul, vom avea in vedere in bugetul Directiei noastre pentru ca departament de cultura in cadrul directiei
mele vom avea in vedere sa punem o suma de bani pentru oragnizarea unior manifestari pentru ca este un eveniment
important fara indoiala.
Domnul Mihai Chirica - Director General
La propunerea domnului consilier Ciubotaru practic Municipiul Iasi a inceput un program de modernizarea locurilor de
joaca pentru copii, speram ca si in acest vom instala 80 de parcuri noi. Un centru sa spunem o zona centralizata ca si
parc al copiilor va trebui intradevar analizata pe viitor intr-o locatie care poata fi pusa la dispozitie in momentul de fata
pe o zona accesibila pentru toti copii Municipiului Iasi, nu avem pe zona Copoului sau zona centrala.Poate ca daca
gasim intelegere la Ministerul Dezvoltarii cu suprafata preluata de la Ministerul Administratiei si Interne, cele 3 ha, s-ar
putea realize, daca nu va trebui sa gasim alta locatie.
Domnul Seryl Talpalaru – presedinte de sedinta
Domnul consilier Grigoras.
Domnul consilier - Laurentiu Grigoras.
Interpelarea mea se adreseaza direct executivului cu o intrebare. Cine trebuie sa urmareasca ca prevederile unei
hotarari luate de consiliul sa fie pusa in aplicare asa cum hotaraste consiliul.
Va pun acesta intrebare plecand la un caz punctual astazi ni se propune un proiect de hotarare prin care sa atribuim in
folosinta gratuita un imobil apartinand municipalitatii printr-o hotarare anterioara. Am luat si am citit aceasta hotarare
anterioara din anul 2006, erau prevedere in hotarare si este si acuma ca in situatia care in termen de 1 an de zile deci
folosinta asta gratuita inteleg ca o dam cu anumite conditii trebuie sa faca ceva la imobilul ala? In termen de 1 an de
zile de la aprobarea folosintei gratuite daca nu s-au demarat lucrarile la care s-a angajat locatarul respectiv, atunci
hotararea isi inceteaza valabilitatea. Ori eu am cercetat putin si am vazut ca pentru lucrarile pe care spune locatarul ca
le-a facut acolo nu exista nici un fel de autorizatie de construire si mai mult lucrarile au fost incepute la 2 ani dupa
aprobarea acestei hotarari si atunci intreb direct cine trebuie sa urmareasca acest lucru, ca sa stim ce facem de aici in
colo.
Multumesc!
Domnul Gheorghe Nichita - Primarul Municipiului Iasi
Doamna Palaga raspundeti-i domnului consilier ca stiti despre ce este vorba.
Domna Letitia Palaga – Director Executiv DAPPP
Intr-o hotarare anterioara intradevar s-a dat intr-o folosinta gratuita catre Protopopiat imobilul din strada Pinului, cu
conditia ca in termen de 1 an de zile sa demareze aceste lucrari. Devizul prezentat de catre Protopopiat are o valoare
de aproximativ 3 miliarde de lei vechi, iar toate facturile prezentate pina in prezent insumeaza 1 miliard 200 de lei
vechi. Ceea ce nu a prezentat Protopopiatul este autorizatia de construire. Noi venim cu propunerea ca sa le mai dam
gratuit timp de 1 an, sa poata sa-si scoata si autorizatia de construire ca sa intre in legalitate.
Domnul Gheorghe Nichita - Primarul Municipiului Iasi
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Multumesc frumos.
Domnul comnsilier HCL le pune in aplicare executivul care este de fapt, priveste aceea hotarare. Nu o sa puna situatia
patrimoniala in executivul de la Directia de Control. Fiecare directie in parte are hotarare care sunt déjà nominalizate
prin hotararile care le dam noi.
Referitor la acest proiect de hoatrare Protopopiatul a facut mai multe adrese catre primarie cerand proprietatea
imobilului.
Noi am refuzat, au vrut sa faca investitii mai mari daca le dadeam proprietatea...ramane la primarie si dam folosinta in
continuarie pentru ca este vorba de sediul Protopopiatul nr. 1 a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Nu cred ca sunt
lucruri deosebite aicea au incercat sa faca investitii au incercat sa faca in continuarie. Asa se intimpla cu toate imobile
care le dam in folosinta.
Sa incepem cu interpelarile. Domnul Ionescu 5 proiecte ale PDL total deacord o sa ne uitam atent peste aceste
proiecte si daca sunt lucruri care sunt intradevar de pus rapid in practica va consultam si discutam mai departe cum
gasim solutii pentru fiecare proiect in parte.
Sunt total deschis si publicitate nu este o problema asta. Pentru ca in felul asta imi deschideti si mie apetitul pentru a
face si mai multa publicitate celorlalte proiecte pe care le initiez ...la cateva mii este bine, dar daca vreti facem
publicitate. Domnul Botez o chestiune intradevar care este corecta si la care ethnic la noi inca nu s-a gandit si nu cred
ca eset vinovata Politia Locala ca nu are nici efectiv necesare sa pazeasca linia de tramvai sa nu parcheze nimeni sau
sa nu se urce nimeni dar cred ca tehnic domnul Chirica poate sa ia o decizie cu constructorul sa puna banda in lungul
liniei de tramvai si eventual popice de ici colo ca sa nu poata sa se urce pe acesta linie este o solutie care ma
gandesc ca poate fi rapid rezolvata mai ales ca vine iarna si ca avem nevoie ca aceste linii sa le protejam pina cand
vom putea turna straturi de uzura. Domnul Ciubotaru, oraselul copiilor este un proiect care ne preocupa mai de mult
timp din pacate nu am gasit tot timpul am facut oraselul copiilor fie la Palatal Culturii fie in parcul de la Sala Sporturilor
din fata. El nu a corespuns niciodata a unui orasel adevarat al copiilor pentru Iasi cum a facut alte municipalitati si aici
este Constanta, care o dau ca exemplu . Am vrut acum cativa ani de zile sa facem un parc de acest gen, dar sursele
financiare nu ne-au permis si 2 nu au fost deacord foarte multi din consiliul atuncea pentru ca costau foarte multi bani.
O sa discutam cu cei care fac in clipa de fata parcurile de joaca daca nu putem amenaja pentru o perioada de timp un
orasel al copiilor pentru ca intradevar cred ca ideeea este foarte buna si aiceea este bine sa fiti consecventi in
continuarie. Domnul profesor Turliuc, este bine ca avem in Consiliul Local istorii oameni de cultura care in afara de
lucrurile prozaice care se intampla permanent ne aduc la cunostiinta sa spunem evenimente importante la care Iasul a
fost prezent si la care Romania a avut de suferit si numai sunt exemple ale istoriei care trebuie sa ne ia de gandit
pentru viitor . Cred ca intradevar niciodata suma alocata pentru asemenea lucruri nu este suficienta pentru ca este
vorba efectiv de repere morale, repere sociale, repere pentru cei care astazi poate nu le au acestea si nu mai stiu de
ele. E o datorie a Municipalitatii si a oamenilor care lucreaza la acest domeniu sunt total deacord . Cum sunt total
deacord, promovarea Iasului nu are culaore politica si v-as ruga foarte mult sa incercati sa nu faceti din promovarea
Iasului o disputa politica. Ati observat ca am incercat tot timpul sa fiu echilibrat in tot ceea ce inseamna promovarea
Iasului. Nu a contat niciodata personalitatea sau evenimentul care a fost creat ca vine din partea lui X sau lui Y.
Eveniment pentru Iasi e moment pentru Iasi, s-a incercat punerea a Palatului Culturii, a facut treaba asta PNL a mers
acolo a venit casa regala, am incercat sa evidentiem lucrul acest nu a contat ca au luat initiativa dansii, noi am fost
acolo si eu ca primar am fost , eram normal sa fiu acolo. Am facut seara valorilor recent acuma ati vazut ca nu am
premiat numai dintr-o singura zona sa chemam numai de la PSD nu am dat culoare politica, am incercat sa pun in
evidenta valorile nu am intrebat directorul de scoli ce culoare au cu cine simpatizeaza, sau parintii copiilor. Au castigat
bacalaureatul cu 10, au luat o serie intreaga de copii, V-am invitat pe toti aicea sa-i premiem. Este o activitatea
normala a unei municipalitati. Este doamna director, dau ca exemplu doamna directoare de la Opera. Stiti foarte bine
ca aveti un merit o parte din oameni au avut un merit si au adus-o la Iasi, este foarte bine. Actiunile ei revigureaza
Opera Nationala din Iasi, suntem parteneri la orice m-a rugat am fost partener. Nu m-am dus special la acest
spectacol ca sa urc pe scena, sa nu duc la politizarea evenimentului cand s-a facut evenimentul in fata teatrului.
Incerc si eu sa fie echilibrat sa nu rastalmaciti aceste lucruri pentru ca imi doresc destul de mult ca pe posturile
nationale, la evenimentele nationale Iasul sa fie present. Si sa stiti ca suntem foarte atenti la costuri si la bani. Puteam
sa fac treaba asta invitand niste oameni de afaceri aici, dar nu cred ca era corect este normal ca noi municipalitatea
daca avem posiblitatea de a face un eveniment de acest gen prin care focalizeaza Iasul ca si capitala regionala ca si
capitala culturala cu atat mai mult sa facem toate eforturile astea, olimpiadele care le tinem la Iasi, toate au fost
finantate de primarie. Nu am intrebat un director de scoala daca are o anumita culoare politica. Doamna inspector
general de cand m-a rugat despre un eveniment l-am sustinut si sustin in continuarie, este vorba de a promova
valorile Iasului si ale Moldovei. Este timpul sa ne pregatim sa devenim cu acte in regula capitala regionala. Si eu sufar
astazi ca este posibil sa faca aeoroport la Suceava si zona cargo si nu la Iasi intii si intii. Pe treaba asta vom fi trasi la
raspundere toti, care sunt mari si in consiliul local si in consiliul judetean. Disputa dintre noi toti face ca in clipa de fata
sa nu se intimple nimica, nu putem oblig mai direct pe domnul presedinte ca sa faca ceva,ca sa fie o decizie a
noastra, a tuturor. Eu cred ca ar trebui sa ne gandim la treaba asta…discutia de sambata care o vom avea si
multumesc celor care si domnului Oprea si domnului Spinu si prefectului ca vrea sa faca aceasta discutie sa o avem
sambata si sa tragem o linie odata.
Deci aiceea sunt total deacord cu domnul profesor Turliuc si multumesc pentru idée.
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Domnul Surdu ideea dumneavoastra este corecta si buna. Nu am nimic impotriva sa discutam cu constructorul sa
vedem ce presupune aceasta suprafata lisa ca sa poata fi evacuarea mai usor facuta a apelor fluviale samd, trebuie
discutat daca este posibil daca exista materiale, daca stiu sa faca treaba asta, putem vedea si in afara nu am nimic
cand este o idée constructive, sunt total deacord. Si corect cred ca am raspuns la toate, important este sa daca sunt
anumite probleme puteti chema directorii sa va dea explicatie daca aveti o nelamurire sau o nemultumire. Multumesc!
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Stimati colegi vom trece la ordinea de zi supun votului dumneavoastra ordinea de zi.Supun votului dumneavoastra
Ordinea de zi cu 43 de proiecte de hotărâri şi 3 completari:
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate Ordinea de zi fost votata.
Punctul nr.1
Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.09.2011;
Cine este pentru ? 14 voturi.
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ? 12 voturi.
Proiectul a trecut.
Punctul nr.2
Proiect de hotărâre privind organizarea la Iaşi a galei regionale 10 pentru Romania;
Cine este pentru ? 14 voturi.
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ? 12 voturi.
Proiectul a trecut.
Punctul nr.3
Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “împreună ne va
fi mai uşor” Şcoala G.Coşbuc,Iaşi în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor ;
Domnul Consilier Florentin Traian Ciobotaru:
In primul rand vreau sa multumesc tuturor colegilor consilieri atunci cand am atras atentia ca trebuie sa punem
umarul ca acest proiect sa se desfasoare in conditii normale, in al doilea rand vreau sa va aduc la cunostinta si o fac
mod public faptul ca Ministerul Educatiei Cercetarii tineretului si sportului a intins o mana de ajutor municipalitatii
iesene ca acest proiect sa se desfasoare sub bune auspicii si copii din familii nevoiase sa poata sa beneficieze de o
scoala normala intr-o societate normala.Multumesc frumos.
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Pai daca am merge pe logica votului dumneavoastra pentru celelalte proiecte acum nu ar trebui sa votam, noi
ceilalti 14 nu ar trebuim sa votam e logica care va indeamna sa nu votati celelalte doua proiecte, inclusive executia
bugetara, pai e cam jena nu ? nu va e jena?
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Deci supun la vot proiectul numarul 3 privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului
“împreună ne va fi mai uşor” Şcoala G.Coşbuc,Iaşi în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor ;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul nr. 4
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 130/31.03.2008 prin care s-a aprobat înfiinţarea “Centrului de
zi pentru persoane cu deficienţe de auz şi vorbire Sf.Prooroc Zaharia” şi indicatorii tehnico-economici ai acestui
obiectiv de investiţii;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul nr. 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară şi
a închirierii prin licitaţie publică deschisă a suprafeţelor ramase disponibile din incinta punctelor termice modernizate;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Domnul Consilier Sorin Avram Iacoban:
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Daca va uitati un pic la art. 2 spune ca se aproba ca bunurile cuprinse in Anexa 2 parte integranta la prezenta
hotarare sa treaca in administrarea DAPPP, daca ne uitam la anexa 2 titlul anexei ne. 2 scrie altceva si as vrea sa
facem modificarile corespunzatoare, titlul proiectului de hotarare privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită
către Direcţia de Asistenţă Comunitară şi a închirierii prin licitaţie publică deschisă a suprafeţelor ramase disponibile ,
eu as zice ca a inchirierii prin licitatie publica deschisa a suprafetelor ramase disponibile de catre DAPPP ca sa nu sa
creada ca trec la directia de asistenta comunitara.
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Acelasi lucru l-am constatat si noi in cadrul discutiilor pe care le-am avut pe acest proiect, e o redactare
incorecta cu toate ca vine a doua oara sau a treia oara in consiliul la vot si as vrea sa mai atrag atentia asupra faptului
ca acest proiect de hotarare intra in contradictie cu proiectul de hotarare de la punctul 8.la punctul ni se propune ca de
la Directia de Asistenta Comunitara imobilul de pe Nicu Gane care nu a putut fi exploatat in beneficiul pensionarilor sa
treaca inapoi la DAPPP. Daca imobilul din Nicu Gane atata timp nu a putut fi amenajat si nu a putut trece catre
pensionari intr-o buna exploatare de ce sa le dam punctele termice, va rog frumos sa va hotarati ce doriti cu aceste
spatii si eu propun sa il amanati pna il redactati corect.Multumesc.
Domnul Mihai Chirica Director Directia Tehnica si de Investitii:
…proiectul de hotarare atat anexa 1 cat si anexa 2 nu face decat sa faca trimitere la titlul proiectului asa se
numeste el, dar articolul numarul 1 cel care se refera la anexa 1 are in vedere ca acele puncte termice in care se vor
desfasura activitati cu caracter social, sa fie dat in administrarea DAPPP pentru a urmari si a nu intra in tocmai in
conflictul discutiei noastre ca-si nu-si fac treaba intr-un an sau doi sau in cati ani ..din oartea consiliului local ca acele
Ong uri sau alte institutii sa si duca la indeplinire obligatia atunci cand primesc un bund e la consiliul local iar anexa
numarul 2 care reia titlul proiectului de hotarare pentru a nu se imprastia pentru a nu face confuzie in contextul acestui
proiect are in vedere punerea la dispozitia directiei de patrimoniu care este sa spunem structura care administreaza
intreg patrimoniul municipiului Iasi in vedera scoaterii la licitatie si aducerii de venituri la Municipiul Iasi, mai mult am
adus si un amendament ca pozitia din bulevardul Metalurgiei sa fie scoasa din anexa numarul 2 pentru ca ne-a fost
adus din partea Termoservice un contract de inchiriere incheiat cu Cet-ul la data la care a facut in august 2011 unde
isi desfasoara activitatea in administrare de cladiri.Multumesc.
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Textul nu cred ca este ambiguuproblema este urmatoarea, nu s-a inteles foarte bine ca Dac-ul este cel care va
folosi pentru aces scop social spatiile si Dappp va administra pentru ca este resortul de specialitate are inventarul pe
aceste spatii ca sa faca licitatie sa faca celelalte chestiuni, sunt doua chestiuni total diferite tot asa va veni proiectul de
hotarare nu va bveni alfel, deci directia de asistenta comunitara gestioneaza folosinta acelui spatiu cu pensionarii cu
tinerii cu ce vor sa faca acolo, iar Dappp care este titularul patrimoniului va administra din punct de vedere licitatii
inchierieri contracte, acest spatiu, sunt doua directii ale municipalitatii una se ocupa de patrimoniu si una se ocupa de
folosinta, adica urmareste ca activitatile iar Dappp nu are activitate sociala el face doar partea de administrare a
patrimoniului si atunci articolul este corect pentru ca are o sarcina Dappp si o alta sarcina Dac-ul.Deci aici nu exista
confuzie, mai departe daca sunt probleme legate de aceste spatiii din Anexa numarul 1, daca nu sunt, dumneavoastra
hotarati vreti amanam, amanam, nu am o problema in privinta asta, o tot amanam dar nu va suna altfel textul de
hotarare decat il va explicita inca o data la comisii.
Doamna Consilier Petra Carp:
La articolul 1 trebuie trecuta si perioada pentru care se da in folosinta gratuita…
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Daca se voteaza trecem si perioada da nu….
Domnul Consilier Catalin Toma:
In afara faptului ca exista anumite neclaritati sau unii dintre noi nu am inteles nu stiu daca nu ar fi cazul sa mai
meditam pana la urmatoarea sedinta la alte potentiale utilizari ale acestor puncte termice fiindca sunt foarte curios
daca acolo nu s-ar putea amenaja niste spatii pentru copii sunt foarte curios daca nu s-ar putea amenaja niste mini
biblioteci de cartier, sunt numeroase alte activitati si nu neaparat cele lucrative care se pot desfasura in acele locatii.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Supun la vot amanarea proiectului de hotarare numarul 5 :
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ? 6 abtineri.
Proiectul este amanat.
Punctul nr. 6
Proiect de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL, destinate închirierii
tinerilor;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ? 3 abtineri.
Proiectul a fost votat.
Punctul nr. 7
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Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a imobilului din Iaşi, Str. Pinului nr. 6
utilizat de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei-Protopopiatul Iaşi I pe baza unui contract de comodat;
Doamna Consilier Petra Carp:
...perioada de un an pentru a seputea intra in legalitate dupa care va intra din nou in functiune.
Domnul Consilier Gabriel Mihai Surdu:
As propune sa amanam acest proiect intrucat in nota de fundamentare exista 25 de ani in proiectul propus si in
documentele care sunt puse ca anexe la acest proiect nu s-au lamurit in comisie exact si e bine sa-l amanam data
viitoare sa fim lamuriti, propun sa intram in linie dreapta.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Cine este pentru amanarea ?
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
O sa discutam cu protopopul sa vedem, poate trece pe la sediul Pdl ului sa vedem cum trebuie de facut, nu?
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Supun votului dumneavoastra amanarea proiectului numarul 7
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Proiectul a fost amanat.
Punctul nr. 8
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 448/29.11.2007;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Proiectul a fost amanat.
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:
As vrea sa totusi sa se inteleaga ca noi consilierii PDL nu avem nimic impotriva activitatilor pensionarilor in atata
de mult timp liber pe care il au dumnealor la dispozitie si pentru a li se crea niste spatii in acest sens, as vrea sa ni se
explice de ce acest imobil atata vreme nu a putut fi pus la dispozitia pensionarilor ca eu as vrea sa fi fost pus de
exemplu, va rog daca e cineva care poate explica lucrul asta….
Doamna Luminita Munteanu Director Directia de Asistenta Comunitara
Aceste imobil din Nicolae Gane a avut ca destinatie, realizarea unui centru pentru copii un centru de zi pentru copii si
nu a avut ca destinatie un club al pensionarilor, asta s-a intamplat in decembrie 2008 cand noi am depus un proiect
pentru finantare europeana, proiect care a fost respins, la momentul actual insa este tentatia persoanelor fara adapost
chiar daca noi am incercat si am pus grilaje chiar daca am pus atat la usi cat si la ferestr , ei le scot si locuiesc acolo
indiferent ca este vara sau iarna, cu ocazia asta am spus ca ar fi bines sa treaca din nou in subordinea Dappp ului, in
sensul asta sa se vada ce se poate face cu acel imobil.Multumesc.
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Dupa pararea mea sigur ca e mai grav ca pentru copii nu a putut fi rezolvata problema dar nu asta este esenta, sigur
ca daca este mai bine sa treaca la Dappp ca nu va fi vandalizat sa treaca la Dappp.
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Supun la vot proiectul numarul 8
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul nr. 9
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 ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul nr. 10
Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului liber reprezentat prin
parcela CC3221/1 de 770 mp (Anexa A) situată în Str. Silvestru f.n.şi aprobarea schimbului de terenuri, dintre imobilul
din Str. Decebal nr. 17 în suprafaţă de 481 mp (Anexa B) proprietate privată cu echivalentul terenului proprietatea
municipalităţii ( Anexa C) în suprafaţă de 429 mp ;
Cine este pentru ? 14
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ? 12
Proiectul a fost respins.
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Domnul Consilier Sorin Avram Iacoban:
Nu stiu poate colegii mei de la Pdl nu au citit bine proiectul de hotarare este vorba de un schimb de terenuri pentru a
putea face schimbul ca gradinita numarul 18 sa ramana cu pamantul acolo langa gradinita, dragi colegi va rog frumos
uitati-va inca o data pe hotararea de consiliul, avem o sumedenie de asemenea probleme la institutiile de invatamant
superios la licee la scoli si la gradinite, cauzate de aceeasi nenorocita de lege 247, va rog frumos mai uitati-va o data
pe hotararea de consiliu incercam sa rezolvam o problema…sa va mail as inca cat ..veo 5 ani sa mai stati pe la
guvernare….
Domnul Consilier Florentin Traian Ciobotaru:
Va rugam ca sa-i raspund domnului consilier Iacoban sa ne mai lasati putin timp ca sa exersam literatia si o sa ne
pronuntam in sedinta urmatoarea…
Domnul Consilier Seryl Talpalaru Preşedinte de şedinţă:
Trecem la proiectul numarul 11
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 împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul nr. 12
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 împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul nr. 13
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 împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul nr. 14
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;
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Acest proiect a trecut prin comisia de urbanism cu un puz si a fost autorizat sub o anumita forma, in realitate s-a
intamplat altceva noi am descoperit nu numai noi de la Pdl de la urbanism pe acolo am mai descoperit pe acolo ca
aceste cazuri se repeta si o sa le facem publice, in speta era vorba de parcari , parcarile trebuiau facute in demisolul
constructiei nu au fost edificate acolo si acum se cere suplimentare parcare laterala, asteptam un raport de la serviciiul
de control urbanism pentruca am solicitat precizari in sensul asta sa vedem daca a fost incalcata documentatia de
urbanism si cu acordul cui pentru ca exista un acord in executiv daca a fost incalcata si as propune sa-l amanam
pentru ca noi ne-am hotarat sa ne abtinem oricum daca nu doriti sa-l amanam.
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Amanam cu o conditie, sa faceti dezvaluirile….
Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:
Dar nu numai la asta si nu stiu daca o sa va placa….
Domnul consilier Seryl Talpararu – presedinte de sedinta
Proiectul nr. 14
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Se abtine, deci, 1, 2, 3, 4 abtineri, 5 abtineri
Cine este impotriva amanarii?
Proiectul a fost AMANAT.
Proiectul nr. 15 –
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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?
In Unanimitate a fost votat .
Proiectul nr. 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?
Una, două abtineri
Proiectul a trecut.
Proiectul nr. 17
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventariul domeniului privat al
Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 35 mp, situat în Iaşi, Şos. Păcurari, bl. 545, precum şi concesionarea
directă a acestui teren, către S.C. DRAGON COM S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent.
Toate sunt, da, nu s-a abtinut nimeni
Deci, revenim la proiectul nr. 16 a fost votat in Unanimitate
Proiectul nr. 17 – e vorba de o suprafata de 35 mp, situata in Iasi, sos. Pacurari
Cine este pentru?
Cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Da, 12 abtineri
Proiectul a picat
Proiectul nr. 18
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi,
cu terenul în suprafaţă de 179,98 mp, situat în Iaşi, Str. Teodor Raşcanu, nr.7, precum şi concesionarea directă a
acestui teren, către JOUMAH BILAL, în vederea extinderii construcţiei existente
Doriti sa interveniti, domnul?
Nu
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Dati-mi un pic!
Eu as vrea ca sa nu mai facem, lasati-i in pace sa se abtină cat vor.
Am o rugaminte la liderul dumnealor, spuneti la care proiecte va abtineti, ca sa nu mai punem sa votam acuma toate
ca se abtin si mergem mai departe pe celelalte care pot sa treaca.
Aveti o lista la care va abtineti, ca sa nu mai pierdem timpul
Nu mai avem…
Nu se vorbste la microfon
Proiectul nr. 18
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
12 abtineri
Proiectul a picat
Proiectul nr. 19
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventarul domeniului privat al
Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 8 mp, situat în Iaşi, str. Roman Vodă, nr. 18, bl. A6 precum şi
concesionarea directă a acestui teren, către MELINTE VALERICĂ şi MELINTE GABRIELA, în vederea extinderii
spaţiului existent.
Cine este..
Cine se abtine?
Cine este pentru?
Proiectul a fost votat in Unanimitate
Proiectul nr. 20
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, str. Carpaţi nr. 910-912, în suprafaţă de 411,87
mp.
Abtineri?
Cine este pentru?
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Proiectul votat in Unanimitate
Proiectul nr. 21
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventarul domeniului privat al
Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 9,54 mp, situat în Iaşi, str. Maşinii, nr. 2, bl. CFS, sc. A, precum şi
concesionarea directă a acestui teren, către BUDURCĂ IONUŢ, în vederea extinderii spaţiului existent.
Cine se abtine?
Domnul Ionescu, va abtineti sau nu?
Nu, ati ridicat mana, mi s-a parut ca asta inseamna abtinere
Deci, cine este pentru?
Nu, incerc sa va focalizez pe toti consilieri, dumneavoastra sariti in evidenta
Deci, proiectul a fost votat in Unanimitate
Proiectul nr. 22
Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi
Sfânt, nr. 2, bl. B2, TR. 1 de pe S.C. EXIM TRADING S.R.L. pe numele COSTE ŞTEFAN.
Cine se abtine?
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Proiectul a fost votat in Unanumitate.
Proiectul nr. 23
Proiect de hotărâre privind completarea inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi, însuşit prin H.C.L.
72/2011, precum şi modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile cuprinse în Anexa 8 (Unităţi de
învăţământ) a acestei hotărâri ;
Cine se abtine?
Nu se vorbeste la microfon
Da, cine este pentru?
Proiectul a fost votat in Unanimitate
Proiectul nr. 24
Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Sindicatul
Naţional al Ţăranilor şi Proprietarilor Români – Asociaţia Naţională a Proprietarilor de Pământ, de Păduri, de Case şi
de alte bunuri mobile şi imobile şi a Ţăranilor PROPACT 2005 – Filiala Judeţeană Iaşi.
La cererea colegilor nostri,
Cine este pentru?
Proiectul a fost votat in Unanimitate
Proiectul nr. 25
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a H.C.L. 310/2011.
Cine este pentru?
Cu o completare si anume pentru perioada de un an
Deci, proiectul cu aceasta completare, a fost votat in Unanimitate
Proiectul nr. 26
Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decăt aceea de locuinţă către Asociaţia
Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Iaşi ;
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate a fost votat
Proiectul nr. 27
Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decăt aceea de locuinţă către Partidul
Poporului – Dan Diaconescu, Filiala Judeţeană Iaşi ;
Cine este pentru?
A fost votat in unanimitate, cu o abtinere domnul Iacoban
Proiectul nr. 28
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi reprezentat printr-o
parcela 580,37 mp situate in Str. Calarasi nr. 8 (Anexa A) şi aprobarea schimbului de terenuri, dintre Municipalitate şi
o proprietate privată ( Anexa C) în suprafaţă de 73 mp;
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
In unanimitate a fost votat
Proiectul nr. 29
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 cu indicatorii tehnico economici din HCL 232/2011, in vederea
aprobarii co-finantarii proiectului “Solutie informatica eSanatate pentru Spitalul Clinic De Recuperare Iasi” Str.
Panteliomon Halipa nr. 14
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Cine este pentru?
Se abtine cineva?
A fost votat in Unanimitate
Proiectul nr. 30
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T143,parcela cu numar
cadastral 10263/63 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren
proprietate privata persoana fizica ;
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Votat in Unanimitate
Proiectul nr. 31
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR.13
întocmit pentru extindere,supraetajare,reamenajare constructie existenta pe teren proprietate privata persoana
juridica-intrare in legalitate ;
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Votat in Unanimitate.
Proiectul nr. 32
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CIRIC NR.68 întocmit in vederea
construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate ;
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Unanimitate
Proiectul nr. 33
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BD.TUDOR VLADIMIRESCU NR.45A
întocmit in vederea modificarii PUD aprobat cu HCL nr.141/2007-supraetajare bloc de locuinte B1 pe teren proprietate
privata persoana juridica-intrare in legalitate ;
Cine este pentru?
Impotriva?
Votat in Unanimitate
Proiectul nr. 34
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SMARDAN NR.15,19 întocmit in
vederea extinderii unui imobil existent si schimbarii destinatiei din locuinta in functiuni publice(spatii de cazare pentru
studenti) pe teren proprietate privata persoana juridica ;
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Votat in Unanimitate
Proiectul nr. 35
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BD.NICOLAE IORGA
NR.54,BL.E4,SC.B.,PARTER întocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren aflat in administrarea
Consiliului Local-intrare in legalitate ;
Cine este pentru?
Votat in Unanimitate
Proiectul nr. 36
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ZMEU NR.6 întocmit in vederea
extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica si schimbarii de destinatie din magazie in locuintaintrare in legalitate ;
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Votat in Unanimitate
Proiectul nr. 37
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA GHEORGHE DOJA NR.6
întocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare
in legalitate
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
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Votat in unanimitate
Proiectul nr. 38
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA FORTUS,T2,numar cadastral
11816,11817 întocmit in vederea construirii de hale,spatii comerciale si birouri pe teren proprietate privata persoana
juridica ;
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Votat in Unanimitate
Proiectul nr. 39
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 332/2011, privind aprobarea infiintarii
pietelor volante, pe raza Municipiului Iasi;
Domnul Ciobotaru, poftiti!
Domnul consilier - Traian Florentin Ciobotaru
Pentru ca ati fost dragut si mi-ati sugerat ca o eventuala amanare sa o fac atunci cand trebuie, eu o sa solicit colegilor
consilieri sa amanam acest proiect si o sa aduc si argumente.
Cel putin din punctul grupului, din punctul de vedere al grupului de consilieri ai Partidului Democrat Liberal, acest
proiect nu a fost sustinut suficient prin ceea ce inseamna realizarea unei publicitati, in sensul ca toti sa spunem ca
concetatenii nostri, din cartierul Copou, din zona Metalurgiei sau ma rog majoritatea acestora, nu au fost anuntati
despre existenta acestor piete, unu.
Doi, o piata volanta ar trebui sa isi desfosoare activitatea chiar si in anotimpul rece si am in vedere aici sarbatorile de
iarna de tipul Cracinului, Boboteaza, etc.
De aceea eu solicita amanarea pentru ca domnul director Starica sa poata sa vina cu un program efectiv in care se va
derula aceasta piata, in sensul ca daca vom lasa precizarea din proiect la cererea utilizatorilor, mi se pare aproape o
utopie si nu pot crede ca utilizatorii ca fie se numesc producatori, fie ca se numesc cumparatori vor veni cu o solicitare
scrisa sa desfosoare o asemenea piata in cele doua locatii.
De aceea daca tot am intins o mana producatorilor si iesenilor, haideti sa o intindem asa cum se cuvine domnulor
consilieri.
Solicit amanarea si domnul director sa vina cu o precizare punctuala, nu am nimic impotriva acestei propruneri, dar sa
o facem cu capul.
Domnul consilier Seryl Talpararu – presedinte de sedinta
Multumesc.
Domnul Munteanu.
Nu, nu domnuul Starica, intai
Nu v-am focalizat de data asta
Luati alt microfon
Domnul Ionescu, nu faceti bancuri de genul asta
Domnul Cristian Starica – Director Executiv
Da, au fost facuta publicitate pentru cele doua piete volante, chiar si in momentul de fata exista bannere puse si pe
strada Ciurchi si in fata liceului din Copou.
Problema cred ca ar fi la modul cum aducem producatori in piata, pentru ca inainte de a se infiinta aceste piete, am
participat la o sedinta organizata chiar de domnul deputat Movila, la care au participat asociatii, presedintii asociatilor
de producatori din mai multe zone ale Iasului, Tg. Frumos, Coarnele Caprei, Trifesti.
Inainte de a deschide primul punct pe str. Ciurchi, am luat legatura chiar personal telefonic si eu si domnul Jalba, de la
Directia Agricola, dar din pacate nu ne a onorat cu prezenta nici unul din producatori din zonele respective, cu atat
mai mult cu cat si in piete, la, numai la producatori am distribuit fluturasi prin care ii informam despre programul
pietelor. Din punctul meu de vedere consider ca am facut tot ce am putut, nici o problema ne organizam in continuare,
dar cheltuim nejustificat. Sunt de acord cu dumneavoastra
Domnul consilier SerylTalpararu – presedinte de sedinta
Domnul Ionescu
Domnul consilier – Sorin Ionescu
Niciodata sa nu spuneti ca ati facut tot ce ati putut, ca nicioadata nu se face tot.Nu stiu ce ati pus, bannere cu gutui, cu
prune, asa ati spus, dar nu stiu. Eu cred ca publicitatea trebuia facuta si era si in interesul celor de la Ecopiata sa o
faca pentru ca aduce venituri, dar poate trebuiau atrasi altcumva, poate nu trebuiau taxati prima luna, nu stiu, gasiti
ceva de promovare, pentru ca producatorii cred ca sunt la marginea Iasului, atat timp cat vin in Pacurari, sambata de
sambata, duminica de duminica, si piata e plina, nu vad de ce nu ar veni si in alte locatii.
Dar vream sa vad, eu nu stiu, apropo de publicitate, ca mi-am amintit de chestiunea asta, eu nu cunosc si imi asum
lipsa, nu stiu cine este redactorul de ziarul Primariei, sau e aici in sala, cine raspunde despre si cine ar putea prelua
chestiuni de publicitate
Apropoo, si de proiectele noastre de hotarari
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Mergem fiecare cetaten, consilier cu un text acolo, e cenzurat, nu e cenzurat, il publica asa cum il primeste, cu cine am
putea sta de vorba domnul Primar? Ca eu sunt foarte interesat
Si asa am pus publicitate imensa la Buna Ziua, sigur ca da as vrea sa imi fac publicitate si la ziarul primariei, va rog tare
mult, e in sala sau nu e in sala.
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Nu poti sa faci parte din colectivul de redactie.
Domnul consilier - Sorin Ionescu
Nu pot, bine imi pare rau
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Am o rugaminte, haideti sa nu stam degeaba la punctul asta, facem in continuare efortul, hai sa amanam proiectul, crearea
de piete volante in continuare cred ca este necesara, chiar daca e perioada de iarna.
Important e altceva, domnul Starica, domnul director Starica, in clipa in care vreti ca un asemenea proiect sa treaca aratati
ce cheltuieli faceti, si daca sunt inutile, ca daca cheltuielile sunt insififiante atunci facem efortul in continuare pentru ca sa
incurajam producatorii agricoli sa vina in cartierele Iasului, si sunt de acord sa il amanam si eventual sa mai facem efortul in
continuare. Vedeti ca sunt constructiv, domnul Ciobotaru.
Domnul consilier Talpararu – presedinte de sedinta
Deci, supun la vot amanarea acestui proiect
Cine este pentru amanare?
Cine este impotriva?
Impotriva domnul Ionescu
Un, doi, doua voturi impotriva
Cine se abtine?
Deci, doua voturi impotriva, proiectul, si o abtinere la domnul Ficu
Nu se vorbeste la microfon.
Amanad acest proiect inseamna
Domnul consilier Seryl Talpararu – presedinte de sedinta
Poftiti!
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Faceti piete volante
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul viceprimar – Vasile Munteanu
Facem piete volante… si cheltuim inutil, pentru ca aceste piete volante, asa, au fost un fiasco total, iar de cand s-a…piata
din Pacurari … e aproape inchisa
Noi vorbim ca sa ne aflam in treaba.
Haideti sa facem un calcul al tuturor cheltuielilor in ceea ce promovarea, ce spune domnul Ionescu, s-a promovat si prin
presa si prin toate mijloacele, asa si cetatenii au stiu, nu se duce producatorul, nu se duce, ce poti sa faci, producatorul se
duce doar
Producatorul se duce unde are vad commercial
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Stimati colegi, stimate si stimati colegi, o piata volanta nu inseamna ca intr-o saptamana ia fiinta si functioneaza. Piata din
Cazarmilor, ne au trebuit ani de zile ca s-o facem atractiva, haideti sa vedem realitatea asa cum este, daca aceste costuri ar
fi enorm de mari, si aicea e vinovat directorul ca nu a explicat ce costuri sunt, nu e suficient doar sa fie costuri. cat inseamna
acele costuri, ca acele costuri vor fi atat de mari incat nu ne putem permite, nu vom face piata volanta, dar pana atuncea hai
sa facem eforturi poate vor veni si producatori. O piata volanta are nevoie de mult timp ca sa intre in functiune.
Domnul consilier Talpararu – presedinte de sedinta
Da, reamintesc ca acest proiect a fost amanat, asa ca nu mai discutam asupra acestui proiect.
Proiectul nr. 40
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Strada Pantelimon Halipa nr.2 întocmit în
vederea refuncţionalizării şi reamenajării Plajei Nicolina ;
Cine este pentru, nr. 2, pardon
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate a fost votat.
Proiect nr. 41
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 50 mp teren din incinta
stadionului Tepro în vederea amplasării unei cabine şi a unui pilon tubular pe care vor fi montate echipamente GSM;
Cine este pentru?
Doamna Carp, poftiti!
Nu se vorbeste la microfon
Un microfon
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Dar nu avem o comisie déjà stabilita pentru asta
Doamna consilier - Carp Petra
Aceeasi comisie…
Domnul consilier Seryl Talpararu – presedinte de sedinta
Deci, va rog sa spuneti la microfon doamna Carp.
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Vrei alte comisii
Bun
Doamna consilier - Carp Petra
Realizata, ca sunt liniute trase acolo, asa, noi am propus comisia de la vanzari sa faca parte si la inchiriere si avem pe
domnul Surdu, domnul Grigoras, domnul Munteanu, Neculau si Ficu
Domnul consilier Seryl Talpararu – presedinte de sedinta
Cu acesta precizare, cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
3,4, 5, 6, nu sunt 12, da
12 abtineri, proiectul a fost respins
Proiectul nr. 42
Proiect de hotărâre privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iaşi si administrarea
Spitalului Clinic Dr.C.I.Parhon Iaşi, în domeniul privat al Municipiului Iaşi în vederea casării;
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate a fost votat
Proiectul, o sa trecem la anexe ca sa revenim in final la proiectul, la ultimul proiect nr. 43
Deci, la anexe, proiectul de hotarare
C1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2011;
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitae a fost votat
Proiectul C2
Proiect de hotărâre privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iaşi şi adminsitrarea Spitalului
Clinic de Recuperare Iaşi, în domeniul privat al Municipiului Iaşi, în vederea casării ;
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
Votat in Unanimitate.
Proiect C3
Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Conventiei de finanţare nr. 5542/2006, încheiată între Consiliul Local
Iaşi şi Ministerul Mediului şi Pădurilor ;
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
In Unanimitate a fost votat
Si proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Eu il propun pe domnul Sorin Iacoban
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Domnul consilier - Ionel Agrigoroaie
Numai putin
Domnul consilier Seryl Talpararu – presedinte de sedinta
Una,
Domnul consilier - Ionel Agrigoroaie
Da eu stiam ca trebuie sa propunem de la PDL, deci asta era, nu.
Domnul consilier Talpararu – presedinte de sedinta
Da, sunt 14 voturi pentru, domnul Sorin Iacoban este presedintele comisiei, eu o sa va adresati noului presedinte de
comisie.
Multumesc pentru participare. Buna ziua!
PRESEDINTE DE SEDINTA
Seryl Talpalaru

SECRETAR
Denisa Liliana Ionascu
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