MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 09 decembrie 2011 în cadrul şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Sunt prezenţi următorii consilieri:
1. Agrigoroaei Ionel
2. Anghel Ficu
3. Balaniscu Bogdan Radu
4. Botez Radu
5. Balanovici Elena Laura
6. Carp Petra
7. Ciobotaru Florentin Traian
8. Ciucă Valentin
9. Cristian Cătălin
10. Gavrilă Camelia
11. Gradinariu Gică
12. Grigoraş Laurenţiu
13. Harabagiu Gabriel Vasile
14. Iacoban Sorin Avram
15. Ionescu Ioan Sorin
16. Ostaficiuc Marius
17. Poroch Vladimir
18. Surdu Mihai Gabriel
19. Talpalaru Seryl
20. 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.
Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul consilier Sorin Avram Iacoban si sunt inregistrate
audio si video.
Şedinţa a fost convocată de Primarul Municipiului Iaşi, pentru data de 09 decembrie 2011 ora 10,00 prin
Dispoziţia nr. 1691 din data de 06 decembrie 2011, având următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi.
1.
Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local a domnului Constantin Neculau şi vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi;
2.
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier, al doamnei Olaru Ecaterina
în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi;
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 177/2010 (privind stabilirea
3.
impozitelor si taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru 2011);
4.
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. 180/2011 (privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2012);
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului “Stagii de practică şi orientare
profesională de succes”, de către Grupul Şcolar „Radu Cernătescu”, aplicant în cadrul acestui proiect ;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de concesiune din 22.05.2005 încheiat
între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Consiliul Local al comunei Ţuţora;
7.
Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului
“Centrul de servicii integrate pentru victimele violenţei în familie Iaşi”, în condiţiile rambursării ulterioare a
cheltuielilor ;
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei ;
9.
Proiect de hotărâre privind organizarea “Sărbătorilor de iarnă ale Iaşului“ 2011-2012;
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional la Contractul si Acordul colectiv de munca
pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum
şi pentru institutiile şi serviciile publice de interes local;
11.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Iaşi;

12.
Proiect de hotărâre privind executia preliminata a bugetului general al Municipiului Iasi la data de
31.12.2011;
13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de preluare a datoriilor neachitate la 21.10.2011
reprezentând energie termică, furnizată ordonatorilor terţiari de credite ;
14.
Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor
singure domiciliate în Municipiul Iaşi, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în
sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie
termică, în perioada sezonului rece.
Doamna Denisa Liliana Ionascu – Secretar al Municipiului Iasi
Buna ziua doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin
Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1691. Absenteaza domnii consilieri Birhala Constantin domnul Chiruta
Ciprian, domnul Ionescu Ioan Sorin, domnul Negrescu Radu Florin si domnul Toma Catalin. Sedinta se desfasoara
legal, dau cuvantul presedintelui de sedinta.
Domnul Sorin Avram Iacoban - preşedinte de şedinţă
Multumesc! Buna ziua stimati colegi si colege consilieri. Ne-am adunat astazi pentru sedinta extraordinara. As vrea…
dar nu inainte de a incepe, as vrea sa semnalez prezenta in sala a unui grup de elevi de la Liceul Eminescu, grupul
elevilor juristi. Le multumim si sa incepem sedinta.
Avem pe ordinea de zi 14 puncte.
V-as supune votului aceasta ordine de zi, dar nu inainte de a va anunta ca proiectul nr. 13 are o alta denumire pe care
o sa va rog sa fiti deacord sa o schimbam in ordonea de zi – Proiect de hotarare privind preluarea obligatiilor de plata
catre furnizorul de energie termica S.C. CET S.A. Iasi, de la ordonatorii tertiali de credite ai Municipiului Iasi.
Deci supunem la vot ordinea de zi de astazi 09 decembrie 2011.
Cine este pentru?
Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri? De asemenea nu sunt.
In Unanimitate ordinea de zi de astazi a fost aprobata.
Sa incepem cu proiectul de hotarare nr. 1.
Punctul nr. 1
Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Constantin
Neculau şi vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi;
Comisia de validare s-a intrunit ieri, avem …, supunem votului propunerea de hotarare, vacantarea postului.
Cine este pentru?
Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri? De asemenea nu sunt.
Vacantarea a fost votata in Unanimitate.
Domnul consilier Ciubotaru, va rog, in microfon.
Domnul consilier Ciubotaru Florentin Traian
Fiindca este.. in primul rand sarut mina , buna dimineata , fiindca este vorba de colegul nostru Constantin Neculau si
cred ca in asentimentul meu sunt toti colegii ii dorim in primul rand acestuia multa sanatate se se faca bine Multumim
pentru toto ceea ce a facut pentru iesenii care l-au trimis acici si nu numai si ii dorim multa sanatate in continuare atat
in nume personal cat si in numele dumneavoastra cred ca, nu? Multumesc!
Domnul Sorin Avram Iacoban - preşedinte de şedinţă
Multumim domnului Ciubotaru.
De asemenea si eu ii transmit multa sanatate colegului nostrum pentru ca eu personal am avut multe de invatat de la
domnul Neculau si sper sa am de invatat in continuarie.
Multumim inca odata si il asteptam in urmatoarea legislatura.
Trecem la inlocuirea domnului Neculau. Deci proces-verbal al comisiei de validare al Consiliului Local al Municipiului
Iasi, incheiat astazi 08 decembrie 2011, avizeaza favorabil, comisia constata ca au fost respectate dispozitiile legale,
fapt pentru care a hotarat sa propuna validarea doamnei consilier Olaru Ecaterina. Asadar trecem la punctul nr. 2 pe
ordinea de zi.
Punctul nr. 2
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier, al doamnei Olaru Ecaterina în cadrul Consiliului Local al
Municipiului Iasi;
Cine este pentru?
Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri? Nu sunt.
Domnul Ostaficiuc, va rog.
Domnul consilier - Marius Ostaficiuc
Avem un amendament la acest punct. Deci la art. 3 din discutia avuta cu colega mea, acum, aici, dumneaei spune ca
ar dori sa faca parte din Comisia de Munca si Protectie Sociala si daca exista un alt coleg…
Domnul Sorin Avram Iacoban - preşedinte de şedinţă

Domnul Ficu vreti sa faceti rocada, da? Sa treceti dumneavoastra la Comisia de Urbanism si doamna Olaru Ecaterina
la Comisia de Protectie Sociala.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc.
Sa fie consemnat in procesul verbal aceste hotarari.
Domnul Sorin Avram Iacoban - preşedinte de şedinţă
Cu acest amendament o sa va rog frumos sa mai votam odata aceasta propunere de hotarare.
Cine este pentru hotararea nr. 2 cu amendamentul propus de domnul Ostaficiuc si de domnul Ficu ?
In Unanimitate hotararea de consiliul a fost aprobata.
Va invit doamna Ecaterina Olaru sa depuneti juramantul.
Doamna Ecaterina Olaru – depune juramantul
Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac buna credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea
pentru binele locuitorilor Municipiului Iasi . Asa sa imi ajute Dumnezeu!
Domnul Sorin Avram Iacoban - preşedinte de şedinţă
Sa o felicitam pe doamna Olaru, noua noastra colega din Consiliul Local si sa-i uram succs in perioada urmatoare. In
schimb va propun sa trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Da, va rog.
Doamna consilier - Ecaterina Olaru
Va multumesc pentru incredere, mi-am dorit sa ajung consilier municipal, dar nu cu pretul sanatatii domnului Neculau
Constantin, as fi vrut sa iau locul lui domnul Seryl Talpalaru, de exemplu.
Stiu ca plecati undeva unde este frumos, unde va asteapta bucurii si placeri si copii si asta as fi vrut…
Multumesc foarte mult!
Domnul Sorin Avram Iacoban - preşedinte de şedinţă
Multumim doamna Olaru!
Trecem la punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi.
Punctul nr. 3
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 177/2010 (privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru 2011);
Daca sunt dicutii, daca nu trecem la vot.
Cine este pentru?
Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri? Nu sunt.
Hotararea a fost adoptata in Unanimitate.
Punctul nr. 4
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. 180/2011 (privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2012);
Daca sunt discutii? Nu sunt.
Trecem la vot.
Cine este pentru?
Abtineri? Nu sunt.
Voturi impotriva? De asemenea.
Hotararea a fost adoptata in Unanimitatea voturilor.
Punctul nr. 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului “Stagii de practică şi orientare profesională de
succes”, de către Grupul Şcolar „Radu Cernătescu”, aplicat în cadrul acestui proiect ;
Discutii?
La vot.
Cine este pentru?
Abtineri? Nu sunt.
Voturi impotriva? De asemenea.
Acest proiect de hotarare a fost votat in Unanimitate.
Punctul nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de concesiune din 22.05.2005 încheiat între
Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Consiliul Local al comunei Ţuţora;
Daca sunt discutii aici? Nu sunt discutii. Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriviri? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Deci, in Unanimitate proiectul de hotarare a trecut.
Punctul nr. 7
Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “Centrul de
servicii integrate pentru victimele violenţei în familie Iaşi”, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor ;
Cine este pentru?

Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri? Nu sunt.
Punctul nr. 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei ;
Discutii. Domnul Botez.
Domnul Consilier Radu Botez :
Deci am avut cateva discutii si in comisia economica si as dori daca este posibil ca domnul director
Chirica sa explice cumva si Consiliului in modul in care a facut-o si la comisia economica unele schimbari aparute si
aici ma refer la pretul de productie a gigacaloriei care se spera a fi mai mic decat cel mediu de la finele anului 2010,
de pe la 420 pe la 360 si modul in care va plati populatia gigacaloria inclusiv persoanele care vor primi un ajutor din
partea primariei.
Domnul Consilier Sorin Avram Iacoban Preşedinte de şedinţă:
Si as completa eu si cateva aspecte privind pretul de referinta stabilit de Anrsc domnule Chirica aveti
cuvantul….
Domnul Mihai Chirica Director Directia Tehnica si de Investitii
Referitor la pretul local al energiei termice facturate populatiei, prin hotararea de consiliu propusa spre
analiza in aceasta zi, s-a propus ca acest pret de facturare la populatie sa fie de 265 de lei cu tot cu tva asa cum se
vede in continutul proiectului de hotarare pretul final al gigacaloriei cel care este aprobat practic in aceasta hotarare
este de 290 de lei, dar ce discutam la comisia economica acest pret nu acopera in totalitate costurile de productie,
care din estimarile facute la inceperea sezonului rece depasesc 360 de lei atat suma care reprezinta subventia pe
care consiliul local o acorda in continuare pentru energia termica precum si diferenta dintre costul de productie si
pretul final al gigacaloriei asa cum este el aprobat prin ordinul Anrsc care este anexat, reprezinta de fapt tot contributia
consiliului local, deci practic contributia consiliul local va deveni acei 25 de lei care reprezinta in continuare subventie
si diferenta pana la 360 de lei, estimat de noi in momentul de fata. Perspectiva a rezultat din faptul ca in calitatea de
operator pe care noi o avem in momentul de fata atat masurile organizatorice in ceea ce priveste numarul de personal
stiti foarte bine s-a preluat din 1040 de angajati ai Cet-ului doar in jur de 670 de angajati precum si celelalte masuri
care deriva din reorganizarea intreaga a fluxului de productie vor duce probabil la o scadere semnificativa a costurilor
de productie dar nici in situatia de fata nu putem sa acoperim in totalitate pretul final aprobat de Anre si Anrsc cele
doua institutii care reglementeaza in momentul de fata activitatea de termoficare iar aceasta diferenta se va regasi in
bugetul local.Multumesc.
Domnul Consilier Sorin Avram Iacoban Preşedinte de şedinţă:
Supun votului aceasta hotarare de consiliu :
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
În Unanimitate proiectul a fost votat.
Punctul nr. 9
Proiect de hotărâre privind organizarea “Sărbătorilor de iarnă ale Iaşului“ 2011-2012;
Domnul Consilier Florentin Traian Ciobotaru:
Doua lucruri vreau sa va aduc la cunostinta intrucat domnul Primar a promis in sedinta precedenta
ordinara a consiliului local ca la Iasi se va realiza un orasel al copiilor pentru o buna informare a iesenilor cand si unde
isi va deschide acesta portile si doi pentru cei care au facut bugetul acestor sarbatori daca s-ar putea realiza o
defalcare pe evenimente pe acest buget, este un buget destul de consistent la o prima vedere nu as putea sa spunem
daca ma intreaba un cetatean cat a fost alocat carnavalului copiilor cat a fost alocat targului de craciun etc, etc, va rog
din punctul acesta de vedere un mod mai profesionist de realizare a unei dari de seama sa-i spunem, cu privire la
cheltuirea bannului public.
Domnul Consilier Gabriel Mihai Surdu:
Stim foarte bine ca informarea cetateanului este un prim scop al activitatilor pe care noi le desfasuram aici si prima
sursa de informare este site-ul primariei noastre eu am aici pentru evenimentul de 1 decembrie cum arata site-ul
primariilor din tara si cum arata site-ul primariei Iasi, este o diferenta ,pe site-ul primariei Iasi nu era tratata aceasta
problema si nu a aparut ca eveniment si ca si evenimente desfasurate in ziua respectiva de ziua nationala, 1
decembrie, era corect si normal pe site ul primariei sa apara un desfasurator al evenimentelor din ziua respectiva.
Rugamintea noastra este ca pentru toate sarbatorile de iarna tot ceea ce noi aprobam astazi ca si buget ca si
desfasurare evenimentelor pentru buna informare a cetatenilor pe site-ul primariei sa apara programul incepand de
sambata cand am inteles ca se vor aprinde luminile pana pe sarbatoarea unirii care incheie sarbatorile de iarna, de
fapt la noi pe 24 ianuarie si asta este un lucru care cred ca se poate face si pentru documentare cine se ocupa de
acest lucru sa puna la dispozitie cum l-au tratat celelalte primarii.
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Domnule consilier Ciubotaru nu stiu cum faceti dumneavoastra dar venim atat de linistiti la sedintele astea vrem sa
discutam proiecte importante ale iesenilor, avem cat de cat un consens ca sunt bine discutate in comisii
dumneavoastra de specialitate primiti explicatiile necesare si vreti sa iesiti ca paduchele in fata. Daca vreti sa iesiti ca

paduchele in fata eu sa stiti ca pot sa fac scandal in consiliul local cum facea domnul Simirad cat de nepriceput sunteti
cat de oportunist sunteti cat de demagog sunteti pentru ca m-am saturat de tot felul de prostii pe care le spuneti, nimic
constructiv pentru acest oras. In primul rand va doare de banul public, nu va e rusine la obraz cum cheltuieste PDL
banul public la nivel national in aceasta guvernare nu va e rusine consilierii ceilalti ai PDL ului care incearca sa
depaseasca niste momente ma uit cu sfiala la doamna Balanovici ca de toate rusinile care le spuneti dumneavoastra
stricati imaginea consiliului local, ganditi-va intai si mai intai la ce face PDL ul dumneavoastra, ce face primarul
Scripcaru cu banul public …de cinci ori mai scump, ce face la Falca la ARAD si dupa aceea veniti aici in consiliul local
ce facem noi aici la Iasi ca din pacate pentru ieseni un leu nu aduceti si ma uit in ochii altor consilieri care din pacate
trebuie sa suporte inclusiv ce va spun dumneavoastra si dansii si imi cer scuze pentru ei, dar nu va pot lasa netaxat
pentru ca sunteti ala care cainele mic vede dulaul…da din coada si el si cand il vede pe ala ca se repede gata da
inapoi deci v-as ruga foarte frumos, parc de distractii pentru copii vom face va vom da si termene nu facem parc de
mos Craciun pentru copii, vrem sa facem un parc de distractii in care sa organizam toate evenimentele pentru copii,
pe un hectar jumatate doua hectare, cautam amplasamentul cautam finantare dar nu se poate face de azi pe maine
pentru csa necesita fonduri foarte mari si cand vedem ce vor iesenii astazi 77% vor caldura in aprtamente , 98 % vor
strazile 87% doresc sa aducem autobuze si tramvaie la Iasi, astea sunt prioritati care le vor oamenii si nu ce vrea
domnul Ciubotaru, eu nu fac ce vrea domnul Ciubotaru va dau satisfactie ca si consilier dar obligatia mea ca primar
este sa dau satisfactie iesenilor si sa fac ceea ce vor dansii si v-as ruga sa incetati, pentru ca demagogia
dumneavoastra va impinge la o atitudine inclusiv cu tichetele sociale, dumneavoastra stiti ca ati votat dumneavoastra
consilierul Ciubotaru hotarare de consiliu local pentru tichete sociale, ce mai iesiti cu alt proiect de hotarare cand deja
el exista, votat in consiliu local este hotarare nu e proiect este hotarare de consiliu local nu este o prostie ? deci
hotarare de consiliu local luata de catre dumneavoastra, ridicat mana ca vreti aceste tichete sociale si acum veniti de
dragul ca sa va auda lumea si cereti sa facem un proiect de hotare ca sa votam tichete sociale, dar e votat, in 2011 e
votat si va spun si de cand din 29 iulie e modificarea hotararii 434, apoi cereti sa facem la hala centrala targ de iarna,
pai targ de iarna facem de 8 ani la hala centrala, numai de dragul de a va auzi si de incerca tensiuni in oras, deci am
tinut sa va aduc la realitate ca sa informez corect si opinia publica si imi cer scuze celorlalti consilieri PDL care nu s-au
alaturat acestor chestiuni ale dumneavoastra pentru ca mi se pare o demagogie ieftina.
Domnul Consilier Surdu sarbatoarea din 1 decembrie nu este in organizarea Primariei Municipiului Iasi, noi semnam
alaturi de prefectura si de cei de la armata de la unitatea militara care dansii fac aceste sarbatori nationale si de
prefect ca dam sprijin, dar mai departe cei care organizeaza sunt dansii, prefectura.Singura sarbatoare care o facem
la Iasi in organizarea noastra exclusiva e 24 ianuarie, celelalte sunt sarbatori nationale, daca prefectul ne cere din timp
anumite lucruri ii dam sprijin, oameni curatenie, masini tot ce este nevoie ca sa poate organiza, dar nu suntem noi
organizatorii principali si atunci sigur ca aceste evenimente le preiau si eu ca daca ar fi ale noastre le punem pe site
din timp le desfasuram, aveti dreptate in schimb cu sarbatorile de iarna si ii rog pe colegii mei daca sunt observatii la a
corecta ceva din ceea ce am pus pe site pana acum si nu este in concordanta cu realitatea, spuneti si atunci corectam
lucrul asta dar 1 decembrie nu este organizata de municipalitatea ieseana si imi pare rau ca anumite sarbatori nu sunt
de noi organizate poate le-am da o mai mare anvergura si un mai mare sentiment de patriotism national nu doar local,
pentru ca iasul si iesenii au fost tot timpul in fruntea acestor sarbatori nationale ca promotori a evenimentelor si ca cei
care s-au sacrificat pentru aceste evenimente.
Domnul consilier Ciobotaru Florentin
În primul rand vreau sa il asigur pe domnul Gheorghe Nichita, ca il iert, il iert pentru ca suntem in sarbatorul, in postul
nasterii Domnului Iisus Hristos, a coborat discutia la un nivel care nu-i face cinste.
Eu nu o sa ii spun, nu o sa fac comparatii cu paduchii, cu alti termeni pe care ia folosit aici, pentru ca sunt un om
educat. Mie Imi pare rau de toti ceilalti consilieri care realmente nu au avut ce sa caute in ecuatia discutiei noastre,
pentru ca eu am facut doua proiecte de bun simt, iar domnul Gheorghe Nichita iarasi nu a raspuns la interpelare, a
tinut sa ne arate ca este un parinte foarte grijuliu si isi poate trage de urechi copii. Sigur eu va iert domnule Primar si
va invit sa mai mergeti din cand in cand la biserica pentru ca vine o mare sarbatoare crestineasca si in spiritul acesteia
am puterea sa va iert. Si doi, chiar dumneavoastra ati promis aici de fata colegilor si celor prezenti ca si anul acesta
copii iesenilor vor avea un orasel al copiilor, si ati spus domnului Chirica: o sa vorbim cu un constructor sa vedem
unde identificam un spatiu ca anul acesta sa fie ceva de tranzitie. Sigur ca, pana la mult visatul orasel pe care vreti sa
il faceti mai e cale lunga. Eu stiu ca lucrurile importante au nevoie de timp.
Domnul consilier Iacoban Sorin – presedinte de sedinta
Domnul Ciobotaru, multumim, multumim
Domnul consilier Ciobotaru Florentin
Dar cat timp? Multumesc
Domnul consilier Iacoban Sorin – presedinte de sedinta
Deci, haideti sa trecem la vot, la proiectul de hotarare numarul…
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Eu ca parinte nu vreau sa am un copil ca dumneavostra, mi-ar fi rusine
Domnul consilier Iacoban Sorin – presedinte de sedinta
Da, haideti sa trecem la vot, va rog eu frumos.
Proiect de hotarare nr. 9 – privind organizarea „Sarbatorilor de iarna ale Iasului” 2011 - 2011
Cine este pentru?

Abtineri?Nu sunt
Voturi impotriva? Nu sunt
In Unanimitate proiectul de hotarare nr. 9 a trecut.
Proiectul nr. 10
Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional la Contactul si Acordul colectiv de munca pentru functionarii
publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum si pentru institutiile si
serviciile publice de interes local.
Cine este pentru?
Abtineri? Nu sunt
Impotriviri? Nu sunt
In Unanimitate proiectul a trecut.
Proiectul nr. 11
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Iasi.
Domnul Botez, luati cuvantul, va rog
Domnul consilier - Botez Radu
Observ aicea cateva, cateva date care pot sa ridice unele semne de intrebare pentru evolutia bugetului pe anul
urmator, si anume vad o scadere a cotei defalcate din TVA si intrebarea mea este catre domnul director Lupu: daca in
bugetul pe 2012, TVA-ul va fi astfel reflecat, aceste cote defalcate cum s-a incercat, cum s-a reusit la nivel national,
adica printr-o dorinta de crestere de 7,5 % , dorinta care cel putin eu spun ca nu are un fundament si daca noi suntem
obligati si noi sa preluam aceste procente in bugetul local, pentru ca anul acesta a fost un buget local mult mai clar,
mult mai, deci realizate pe niste date mult mai concrete, nu a fost asa euforic ca in anii precedenti, si cred ca si in
viitor tot asa ar trebui sa fie.
A doua intrebare: aceasta crestere de vreo 13 milioane de lei la venituri proprii, e iarasi, cum se explica, o explicatie
de ce exista aceasta crestere?
Domnul consilier Iacoban Sorin – presedinte de sedinta
Domnul Lupu, va rog sa ii raspundeti domnului consilier
Domnul Lupu Victorel – Director General
În primul rand suma cu care rectificam bugetul local la pozitia cotei defalcate din impozit pe venit si TVA, este
comunicata de Ministerul de Finante prin directia Generala, sumele erau afectate pentru invatamant, plata profesori,
crese si … deci, in conditiile in care s-au asigurat in totalitate salariile, sigur suma aceasta devine disponibila.
Deasemeni vedeti pe pagina a doua ca este suma disponibila si la subventii pentru energia electrica, pentru ca
incepand cu luna octombrie bugetul statului nu mai acorda aceasta suma, sa speram ca si la anul in conformitate cu
legea, toate nevoile acestea vor fi asigurate, numai ca de cativa ani s-a luat, sa spunem, ma rog, masura acesta sau
un obicei ca acolo unde initial erau prevazute sume din cote defalcate pentru finantarea unor cheltuieli, am mai spus o
virgula si spunem in completare din bugetul local. La invatamant pentru salarii, nu a fost cazul anul acesta, speram ca
si in continuare va fi asa.
In legatura cu propunerea pentru suplimentarea bugetului local, este un lucru pe care noi l-am asteptat, in sensul ca
chiar s-a muncit pentru a realiza acest lucru, pentru ca este nevoi pentru a acoperi unele cheltuieli si mod deosebit
pentru intretinerea orasului si pentru scoli. Sumele acestea care vi le propumen sunt sume care vor fi realizate in plus
pana la sfarsitul anului, sunt veniturile noastre proprii, aproape la toate categoriile, inclusiv impozitele pe proprietate
deci la terenului si la cladiri si la masini. Este adevarat si din cotele defalcate din impozitul pe venit, dar sunt sume
realizate in municipiu, si se cuvin municipiului, deci nu-i nici o problema.
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Deci veniturile initial au fost estimate conform veniturilor de anul trecut, ce nu a spus domnul Lupu foarte clar conform
legii 273 modificata. Bugetul, legea sa facem bugetul cum vrem la venituri, si atunci am pus veniturile anului
precedent, ori fata de anul precedent prin corectarea de taxe si impozite pe plan local se suplimenteaza veniturile cu
aceasta suma, care va fi fundament pentru bugetul anului viitor.
Domnul consilier Iacoban Sorin – presedinte de sedinta
Da, multumim pentru clarificari.
Sa trecem la vot
Proeictul nr. 11
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Iasi.
Cine este pentru?
Abtineri? Nu sunt
Voturi impotriva? Nu sunt
In Unanimiatate proeicul de hotarare nr. 11 a trecut.
Proiectul nr. 12
Proiect de hotarare privind executia preliminata a bugetului general al Municipiului Iasi la data de 31.12.2011.
Cine este pentru?
Abtineri? Una, doua, trei, patru, cinci, sase, opt abtineri, sapte abtineri sunt, sapte abtineri sunt, da, deci.
Voturi impotriva? Nu sunt
Proiectul a trecut.

Proiectul nr. 13
Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de preluare a datoriilor neachitate la, privind preluarea obligatiilor
de plata catre furnizorul de energie termica S.C. CET Iasi, de la ordanotorii tertiari de credite ai municipiului Iasi.
Discutii? Nu sunt. Trecem la vot
Cine este pentru?
Impotriviri? Nu sunt
Abtineri? Nu sunt
In Unanimitate proiectul de hotarare a trecut
Proiect nr. 14
Proiect de hotarare privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei familiilor si persoanelor singure domiciliate
in Municipiul Iasi, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse in sistem centralizat si stabilirea
gradului de compensare procentauala a valorii efective a facturii la energie termica, in perioada sezonului rece.
Discutii? Nu sunt
Trecem la vot
Cine este pentru?
Impotriviri? Nu sunt.
Abtineri? Deasemeni nu sunt.
Dragi colegi sedinta s-a incheiat.
Numai un pic, domnul Primar vrea sa faca un anunt.
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Deci, intrucat sunt foarte multe PUZ, PUD care asteapta sa fie intrate in legalitate si nu au implinit termenul de stat pe
site de 30 zile, acest termen va fi implinit cam pe 27-28, pe 29 va propun o sedinta ordinara de Consiliu Local, pentru
ca altfel daca nu analizam nu le dam o sansa celor care au intocmit toata documentatia, ca anul viitor sa intre, ca anul
acesta sa intre in legalitate, anul viitor legea nu le mai permite acest lucru si raman in afara legii.
Domnul consilier Iacoban Sorin – presedinte de sedinta
Va multumesc pentru sedinta de astazi, o zi buna in continuare.
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