MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 19 aprilie 2012 în cadrul şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Sunt prezenţi următorii consilieri:
1. Agrigoroaei Ionel
2. Anghel Ficu
3. Balaniscu Bogdan
4. Bîrhală Constantin
5. Botez Radu
6. Carp Petra
7. Chiruţă Ciprian
8. Ciucă Valentin
9. Cristian Cătălin
10. Gavrilă Camelia
11. Grădinariu Gică
12. Grigoraş Laurenţiu
13. Harabagiu Gabriel Vasile
14. Iacoban Sorin Avram
15. Ionescu Ioan Sorin
16. Negrescu Radu-Florentin
17. Ostaficiuc Marius
18. Olaru Ecaterina
19. Surdu Mihai-Gabriel
20. Talpalaru Seryl
21. Turliuc Cătălin
Participă la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi: domnul Gheorghe
Nichita - primarul Municipiului Iaşi, domnul Romeo Olteanu - viceprimarul Municipiului Iaşi, domnul
Vasile Munteanu – viceprimarul Municipiului 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 11,30, sunt conduse de doamna consilier Camelia Gavrila si sunt
inregistrate audio si video.
Şedinţa a fost convocată de Primarul Municipiului Iaşi, pentru data de 19 aprilie 2012 ora
11.30 prin Dispoziţia nr. 349 din data de 12 aprilie, modificata prin Dispozitia Primarului nr. 362
din 18 aprilie 2012, având următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre, privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iasi in domeniul
privat al Municipiului Iasi a suprafetei de 111754, 64 m.p.situata in perimetrul Bd. A. Panu, str.
Palat, str. Sf. Constantin si Elena si str. Sf. Lazar.
2. Proiect de hotărâre, privind atribuirea în folosinţă gratuită către Complexul Muzeal
Naţional “Moldova“a suprafeţei de teren de 2.060 mp în zona de protectie a Palatului Culturii.
Doamna Denisa Liliana Ionascu – Secretar al Municipiului Iasi
Deschidem sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia
Primarului Municipiulu Iasi nr. 349 din 12 aprilie 2012, modificata prin Dispozitia 362 din 18 aprilie

2012. Sedinta se desfasoara legal, absenteaza motivat domnii consilieri. Balanovici Elena Laura,
Ciubotaru Florentin, Poroch Vladimir si Toma Catalin. Doamna presedinta aveti cuvantul
Doamna Camelia Gavrila – Presedinte de sedinta
Dupa cum ati constatat intalnirea noastra de astazi se datoreaza amanarii sedintei anterioare,
sedintei extraordinare anterioare este tot cu statut de sedinta extraordinara, fara interpelari. Sa solicitat
timp pentru studierea si aprofundarea materialelor, ordinea de zi este aceasi ca la sedinta anterioara,
De asemenea cred ca si pentru utilitatea si economia de timp precizarile facute la sedinta anterioara
referitoare la primul proiect cred ca pot fi luate in considerare si pentru sedinta de astazi, daca vor mai
fi alte intrebari, executivul primariei va raspunde in final si va oferi clarificarile necesare, sunt doua
puncte pe ordinea de zi ati vazut probabil Dispozitia nr. 362, va supun la vot aceasta propunere de
Ordinea de zi. Daca sunteti deacord.
Daca se abtine cineva?
O abtinere. Domnul Ionescu.
Si daca sunt impotriviri? Nici o impotrivire.
Deci trecem la parcurgerea Ordinii de zi.
Primul punct pe Ordinea de zi.
Proiect de hotarare nr. 1
Proiectul de hotarare, privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iasi in domeniul
privat al Municipiului Iasi a suprafetei de 111754, 64 m.p. situata in perimetrul Bd. A. Panu, str.
Palat, str. Sf. Constantin si Elena si str. Sf. Lazar.
Va supun discutiei acest proiect de hotarare. Cine doreste sa comenteze. Domnul Grigoras, potiti.
Domnul Grigoras Laurentiu – consilier local
Buna ziua! Doresc sa fac o observatie la acest proiect de hotarare si anume in expunerea de
motive la punctul "d” , citez “avand in vedere Dispozitia Primarului Municipiului Iasi, ma scuzati numarul
cutare, privind constituirea Comisie de analiza a situatiei tehnico - economice si juridice”. Daca ne
indreptam spre lege in art. 56 alin. (7) citez din Lege, “Consiliile Locale pot organiza din proprie
initiativa sau la initiativa Primarului, dupa caz comisii speciale de analiza si verificare pe perioada
determinata. Componenta comisiei speciale de analiza si verificare, obiectivele si perioada de
desfasurare a activitatii acesteia se stabilesc prin Hotararea Consiliului Local”, ori eu citesc aici in
Expunerea de motive ca este vorba de o Dispozitie a Primarului. Trag de aici concluzia cred ca nu
gresesc, acesta comisie a fost constituita ilegal, in afara formei pe care o impunea legea. V-am citat din
lege, art. 56 alin. (7). In concluzie eu nu ma opun supunerii la vot aceste hotarari, dar in concluzie votul
meu va tine cont de faptul ca aceasta comisie a fost constituita ilegal si voi vota in consecinta.
Doamna Camelia Gavrila – Presedinte de sedinta
Va rog sa raspundeti acestei precizari.
Doamna Denisa Liliana Ionascu – Secretar Municipiul Iasi
Comisia a fost constituita prin Dispozitia Primarului in mod legal. Face parte, din componenta
acestei comisii, fac parte membrii ai Executivului, prin urmare si cu statut de invitat si consilieri locali.
Dar este o Dispozitie a Primarului Municipiului Iasi, care reuneste membrii reprezentanti ai Executivului.
Este legala.
Domnul – Grigoras Laurentiu- consilier local
Ok, eu nu vreau sa va contrazic cu dumneavoastra, eu nu am facut decat sa va citesc din lege,
cum se constituie o astfel de comisie, atat.
Doamna Camelia Gavrila – Presedinte de sedinta
Domnul Primar...
Domnul Gheorghe Nichita – Primarul Municipiului Iasi
O precizare. Deci daca aceasta comisie ar fi fost ilegala prefectul nu si-ar fi trimis delegat care sa
faca parte din aceasta comisie. Ori, stiti foarte bine ca dispozitiile primarului sunt verificate de legalitate
intai si intai de catre prefect. Deci atata timp cat prefectul care verifica fiecare Dispozitie a Primarului
daca este sau nu legala transmite delegate in comisie, inseamna ca prefectul a luat act de dispozitie si
considera legal asa cum o consideram si noi.
Doamna Camelia Gavrila – Presedinte de sedinta
Sunteti multumit de raspuns?

Domnul Grigoras Laurentiu – consilier local
Eu am citat din lege nu va spun nici daca sunt multumit nici daca sunt nemultumit, dar asta este
pozitia executivului, ok v-am spus nu ma opun la a supune la vot ci si voi tine personal seama de asta,
cine doreste sa tina seama de ce am spus este bine, cine nu este la fel de bine. Fiecare cu decizia sa.
Doamna Camelia Gavrila – Presedinte de sedinta
Domnul consilier Ionescu…
Domnul Ionescu Ioan Sorin – consilier local
Buna ziua ! Hristos a Inviat! Si asa cum v-am urat sarbatori linistite vad ca au trecut, multe fete
linistite, si noi am vrea sa ne ducem activitatea in continuare in liniste, in schimb nu ne lasa primarul.
Constat cu stupoare acuma ca prefectul e ridicat in slavi de primarul Nechita. Prefectul care pana acum
era un dulau politic pus de PDL sa i-l hartuiasca si sa-i creeze tot felul de probleme dosare si alte
chestiuni, a devenit stalpul legalitatii in sedinte de Consiliul Local, ridicat in slavi chiar de primarul
Nechita, bravo domnul primar imi place incepeti sa evoluati bine acuma alaturi de PDL, poate nu stiu
va paste un transfer si nu stim noi. Apropo de ceea ce trebuia sa faca sau sa nu faca prefectul vreau
sa ma intorc la o chestiune pe care doamna secretar trebuie sa ne lamureasca impreuna cu
dumneavoastra ca am inteles asa pe canalele subterane ca din Primarie de fapt nu dumneavoastra ati
fost initiatorul Hotararii Consiliului Local nr. 72/2011, ci doamna Denisa Ionascu, doamna secretar a
Consiliului, care in 2011 a trecut acest teren din domeniul privat in domeniul public si culmea prefectul
nu a atacat. Timp de 6 luni aceea hotarare, de ce ati trecut terenul doamna Denisa din domeniul privat
ca era la Dumnezeu Sfantul in privat si nu ne mai chinuiam noi acuma cu nu stiu cate sedinte sa-l
treceti in public. Iar prefectul care vad ca primarul il lauda atunci trebuia sa atace aceea hotarare, ca
probabil era ilegala, din moment ce ati initiat-o si ati trecut terenul in public. Dar eu chiar nu mai am
chef de glume si am multa treaba as vrea sa plec repede de aici. Toata lumea a inteles si de afara si
de aici din sala dar absolut toti, ca in 2005, ati incercat sa jefuiti orasul de 12 ha, domnule primar. Timp
de 6 ani de zile v-ati judecat au venit instantele si au spus sa dati terenul inapoi orasului. Nu ma leg aici
de oportunitate de investitor, astea sunt alte povesti pentru ca si cu investitorul asta care ni-l tot laudati
nu-l cunoastem bine, este iesean de al nostru targovet. Stiim cum a preluat Cantina din Tudor cu toate
problemele de acolo pentru mall-ul de acolo, stim cum a vandut cladirea Vitalefului cu vreo 50 de
miliarde statut…chestiuni legate de domnul Dacalu, inclusiv Bancpost-ul si iata ca si aceasta problema,
domnul Dascalu nu reprezinta pentru mediu de afaceri iesean chiar daca este in topul 100 o emblema.
Doamna Camelia Gavrila – presedinte de sedinta
Noi nu analizam o persoana care nu este prezenta ca sa va dau o replica si nu facem istorie cu
familia Dascalu, ne referim la o chestiune concreta.
Domnul Ionescu Ioan Sorin – consilier local
Am inteles. Pe chestiunea concreta legat de o oportunitate ca trebuie ajutat investitorul. De acord
cand investitorul este de buna credinta si isi plateste datoriile catre Primaria Iasi care au legatura cu
speta de azi, cand vom primi un million jumatate de euro de la dumnealui, care datoreaza si care
Primaria, pentru care Primaria l-a dat in judecata ni se pare atunci de bun simt sa ne mai chemati aici
la masa sa mai facem aici un pas in folosul investitorului, dar ma intorc la cele 12 ha domnule primar.
Dupa 6 ani de zile, puteti racni toti PSD-istii, eu am sa spun ceea ce am de spus, deci daca nu ati
reusit cele 12 ha sa le jefuiti, pe care sa le jefuiti timp de 6 ani aveti o posibilitate acuma ca acele ha sa
le inapoiati Iasului inapoi, printr-o licitatie. Deci puteti initia o licitatie corecta ca acele terenuri sa treaca
catre investitor cu plata redeventei pe licitatii, concesiune si incheiem corect aceasta afacere, daca
vreti numai sa-i dati 12 ha fara sa pimeasca orasul nimic la schimb decat eventual poate numai
dumneavoastra, asta este o alta problema, deci propunerea mea doamna secretar, este sa initiati un
proiect de hotarare doamna presedinte in numele consiliului local, nu de catre primar, primarul putem
sa facem abstractie de el, el este prea minjit cu proiectul asta Palas ca sa mai putem baga in seama.
Deci putem initia un proiect de hotarare in care sa trecem terenul, sa trecem tot terenul in domeniul…
Doamna Camelia Gavrila – presedinte de sedinta
Domnul Ionescu va rog sa concluzionati, este ultima fraza si va rog sa va masurati cuvintele si
jignirile la adresa, sa pastram decenta limbajului.
Domnul Ionescu Ioan Sorin – consilier local

Doamna presedinta de accord sa trecem ternul in domeniul privat odata cu initierea unei licitaii
pentru concesiune corecta. Pentru ca toate hotararile au desfiintat si trecerea terenului in privat asa
cum a fost facut in 2005 si contractele de asociere au fost desfiintate singura legalitate care mai poata
fi facuta este licitatie pe concesiune.
Doamna Camelia Gavrila – presedinte de sedinta
Alte interventii. Domnul Catalin Turliuc...
Domnul Catalin Turliuc – consilier local
Vazand ca este o atmosfera extrem de incarcata si tensionata si este al doilea tur cand se discta
lucrurile astea, as vrea sa propun un lucru absolut rational si firesc. Dincolo de orice discutie privitoare
la legalitate care oricum depaseste competenta multora dintre noi asa cum este firesc si normal sa se
intample va propun ca votul nostrum sa fie un vot gandit vis-à-vis de destinul acestui oras sau
comunitati si atunci pentru ca sa nu existe presiuni pentru ca vad ca este foarte multa lume, mai mult
ca de obicei din partea mass – media care este interesata in asemenea subiect si am inteles ca a fost
foarte cald si este foarte cald va propun ca votul pe cale-l vom da astazi sa se desfasoare secret in asa
fel incat fiecare in fata propriei constiinte, sa poata vota asa cum doreste, fara presiune fara suspiciuni,
fara pentru ca ne apropiem si de campanie electorala si sunt singura ca acest subiect va fi unul din
cele favorite, va propun aceasta formula care cred eu ca satisface nevoia fiecareia de a vota cu
constiinta limpede fara nici un fel de presiune, fara nici un fel de amenintarea, fara nici un fel de
posibile repercursiuni asupra destinului lui politica, in masura in care va participa la campania
electorala care vine.Va multumesc!
Doamna consilier Camelia Gavrila-presedinte de sedinta
Da, o sa luam act si de propunerea dumneavoastra. Doamna secretara, in calitatea ei de
specialist pe domeniul juridic va raspunde si la problemele ridicate de domnul Ionescu si, inainte de a
va da cuvantul, am sa mai pun si eu doua intrebari, in calitatea mea de consilier de data aceasta si
pentru a fi sigura ca votul meu, care e mai mult un vot de oportunitate si un vot politic, si nu poate avea
pregatirea juridica necesara, vreau sa primesc raspuns la doua intrebari: una, daca trecerea aceasta
din domeniul public in domeniul privat are orice procent, cat de infim, de conotatie negativa sau de
ambiguitate din punct de vedere legal, daca este posibil sau nu este posibil, tinand cont ca este un
proiect important acolo, dar este si o incarcatura si o presiune, si mediatica si de dezbatere extrem de
densa si sunt puncte de vedere ale juristilor si ale avocatilor la fel de pertinente la prima vedere, dar
total opuse. Deci doresc sa stiu punctul de vedere juridic al departamentului Primariei. Doi, as vrea sa
stiu daca propunerea domnului consilier Turliuc, de vot secret, pentru ca e o chestiune de procedura,
daca este posibil un vot secret, in conditiile in care discutam o chestiune patrimoniala. Si vreau
raspunsurile concrete.
Doamna Denisa Liliana Ionascu- Secretar al Municipiului Iasi
Voi incepe cu aceste ultime intrebari. Proiectul de hotarare de astazi este legal, poarta viza de
legalitate a Serviciului Juridic, a Secretarului Municipiului Iasi, poarta avizul prealabil valabil favorabil al
reprezentantului Institutiei Prefectului si sa nu uitam si opiniile de specialitate ale celor doi profesori
universitari pe care le aveti la mape. In ce priveste propunerea de vot secret, ea este legala in masura
in care consilierii vor adopta aceasta modalitate de vot. Voi incerca sa raspund si domnului consilier
Ionescu daca ar mai avea vreo intrebare poate mi-o adreseaza acum, ca ulterior sa nu mai intervina
(Domnul Ionescu vorbeste in sala, indescifrabil) Va rog…
Domnul consilier Sorin Ionescu
Ca sa raspundeti si la asta… Articolul 55 si 56 din Legea 393/2004 privind Statutul Alesilor
Locali specifica in mod expres la alineatul 2, in procesul verbal al sedintei Consiliului va fi consemnat
rezultatul votului, iar la cererea consilierilor, deci a mea si a altor colegi, se va mentiona in mod expres
votul acestuia. Deci vreau sa il mentionati de pe acum “nu”, sa nu ma trezesc ca poate confundati votul
meu cu votul domnului…
Doamna Denisa Liliana Ionascu-Secretarul Municipiului Iasi
Sigur ca da, in procesul verbal de sedinta voi trece votul dumneavoastra “nu” subliniat. Ca sa
revin la nenumaratele notiuni juridice pe care le-ati aruncat in discutie, nu am initiat Hotararea de
Consiliu Local 72/2011. Nu intra in competentele Secretarului initierea proiectelor de hotarare, doar
sprijin sau indrum modul de redactare al acestora. Aceasta hotarare de consiliu nu trece terenul din

domeniul privat in domeniul public, sunteti in eroare, inventariaza in domeniul public, da? Deci nu este
o hotarare de trecere din domeniul privat in domeniul public. In ce priveste propunerea dumneavoastra
de a initia o licitatie in vederea concesionarii terenului, este o propunere nelegala pentru ca, potrivit
legii, cel care transmite dreptul de concesiune are obligatia sa puna la dispozitie si dreptul de
exploatare a acestui teren, nu ar fi posibil indeplinirea acestei obligatii de catre Consiliul Local pentru
ca terenul este ocupat de constructii.
Doamna consilier Camelia Gavrila-presedinte de sedinta
Da, domnule Negrescu….
Domnul consilier Negrescu Radu Florin
Deci, doamna presedinta, eu nu sunt de acord cu votul secret. Mi se pare ca este o problema
foarte importanta, in care fiecare dintre consilieri trebuie sa-si asume votul pe care il are. Deci…
Doamna consilier Camelia Gavrila-presedinte de sedinta
Oricum vom supune votului…daca mai vreti sa comentati…
Domnul consilier Negrescu Radu Florin
A fost o propunere, eu spun ca nu sunt de acord cu propunerea domnului Turliuc. Si mai mult
decat atata, vreau sa va spun de pe acuma, daca se voteaza secret, eu nu votez, voi parasi sedinta si
cer sa se consemneze in procesul verbal. Deci eu sunt dispus sa-mi asum responsabilitatea votului.
Daca alti colegi nu au aceasta parere de a-si asuma votul, inseamna ca nu stiu…eu am mari semne de
intrebare asupra votului pe care-l vor da.
Doamna consilier Camelia Gavrila-presedinte de sedinta
Da, daca mai sunt comentarii strict pe proiectul de hotarare pentru ca propunerea domnului
Turliuc va fi supusa la vot imediat. Domnul Ostaficiuc…
Domnul consilier Ostaficiuc Marius
Fiecare consilier care va dori ulterior sa-si exprime in mod expres, in procesul verbal, cum a
votat, chiar daca a votat secret, o poate face. Va propun sa propunem la vot, sa vedem daca
indeplinim o majoritate pentru a putea vota secret sau nu si fiecare consilier este liber sa-si exprime
ulterior punctul de vedere …
Doamna consilier Camelia Gavrila-presedinte de sedinta
Bun, multumim. Domnule director Chirica, opinia dumneavoastra de la departamentul
tehnic…spuneati ca dupa aceea…da…
Domnul Primar Gheorghe Nichita
Pai nu, daca acuma daca nu mai sunt alte intrebari vrem ca presedintele comisiei respective,
poftiti, intai si intai consilierii si apoi Mihai Chirica…(se vorbeste in sala, indescifrabil)
Doamna consilier Camelia Gavrila-presedinte de sedinta
Da, stiti, domnilor consilieri de la PDL, puteati sa aveti o discutie inainte pentru a vedea
strategia …(se vorbeste in sala, indescifrabil)… Doriti o pauza sa va consultati? Domnule Surdu, poate
vreti sa va consultati cu…
Domnul consilier Gabriel Surdu
Nu, domnul consilier Ionescu s-o intrebe pe doamna Popa…
Domnul consilier Valentin Ciuca
Da, eu aveam o intrebare legata de faptul ca exista…
Doamna consilier Camelia Gavrila-presedinte de sedinta
Deci, domnul Valentin Ciuca …nu am rostit numele dumneavoatra…
Domnul consilier Valentin Ciuca
Exista doua aprobari de la foruri superioare si care au fost evident favorabile. Problema pe care
o punem acum este de ce s-a riscat, avand doua anterioare aprobari, cea de-a treia sa fie anulata sau
sa fie amanata, sau sa fie altfel. Deci daca avem acoperirea, prin aceste doua anterioare aprobari cum
sta lucrul, al treilea vot al nostru schimba total sensul acestei solicitari? (se vorbeste in sala,
indescifrabil)
Doamna consilier Camelia Gavrila-presedinte de sedinta
Da, bun, toate clarificarile le asteptam pentru un ultimul cuvant inaintea votului a domnului
primar. Poftiti, au fost ridicate o serie de probleme, probleme pe care trebuie sa le clarificati…
Domnul Primar Gheorghe Nichita

Deci il rog (se vorbeste in sala, indescifrabil)
Doamna consilier Camelia Gavrila-presedinte de sedinta
Domnule consilier Iacoban, sunt oameni de nestapanit si care nu respecta regulile jocului, deci
e greu sa fac educatie cu oameni de 50 de ani. Da, domnule consilier Surdu, aveti ceva de spus in
calitatea dumneavoastra de lider de grup?
Domnul consilier Gabriel Surdu
Pana la inaltare, sa dorim iesenilor multa sanatate, sa aiba o perioada de campanie electorala
relaxata, sa ne intalnim in fata urnelor fiecare cu convingerea ca vom alege ce-i mai bun, sa ne dorim
un “Hristos a inviat”, multa sanatate si haideti sa trecem la treaba daca aveti de gand, daca
nu…plecam!
Doamna consilier Camelia Gavrila-presedinte de sedinta
Inainte de votul final, asteptam interventia domnului primar. Va rog…
Domnul Primar Gheorghe Nichita
Nu inainte de a trece la votul final, as vrea pe domnul Chirica sa raspunda la cateva lucruri
legate de modul cum a lucrat comisia si ce documente stau la baza sustinerii acestei sedinte de
astazi, dupa care o sa va spun si eu cateva cuvinte.
Domnul Mihai Chirica-director al Directiei Tehnice si Investitii
Buna ziua! Nu voi face decat o foarte scurta informare asupra modalitatii in care a ajuns
proiectul de hotarare pe masa dumneavoastra. Practic, trecand peste continutul hotararii de la Oradea,
care a dispus anularea unor Hotarari de Consiliu Local, a intervenit necesitatea de a redecide in cadrul
plenul Consiliului Local situatia juridica a terenului pe care este edificat in proportie de peste 90%
ansamblul Palas . La solicitarea prefectului din noiembrie 2011, reveniri facute si in anul 2012, s-a
initiat o comisie la nivel executiv, compusa din reprezentantii departamentelor de specialitate ale
Primariei Municipiului Iasi, in care au fost invitati, in calitate de membri ai comisiei si reprezentantii
politici ai Consiliului local Iasi. In aceasta situatie, membrii comisiei au decis, prin procesul verbal
incheiat in prima sedinta, numirea presedintelui si, ulterior, intocmirea unor documentatii tehnice, din
punct de vedere juridic, economic si de urbanism, asupra situatiei proiectului la zi pentru a putea
informa intr-o masura cat se poate de obiectiva si exhaustiva asupra situatiei proiectului Palas de la
data demararii si pana in prezent, cu toate, sa spunem, modificarile juridice care au fost date de-a
lungul timpului din momentul votului decembrie 2004. In momentul de fata s-a elaborat un proiect de
hotarare, care a tinut cont de opiniile juridice referitoare la evolutia proiectului si situatia juridica a
terenului, proiect care v-a fost pus pe ordinea de zi, urmand a dezbate asupra sa si a lua hotararea cea
mai buna pentru Municipiul Iasi. Multumesc!
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi
In completarea a ceea ce a spus domnul Director Chirica am sa va spun si eu cateva lucruri, nu
am sa raspund domnului consilier la jignirile care le-a adus, poate de multe ori responsabilitatea unei
functii si a unei demnitati publice te face sa poti sa accepti si jigniri care sunt total incorecte vis-à-vis de
realitate. Probabil ca multi oameni care au condus acest oras au avut parte de acest tip de invective,
dar dupa ei nu au ramas ceea ce au injurat unii sau altii au rams edificii importante ale acestui oras
Teatrul National, Piata Unirii, liniile de tramvai si multe altele lucruri. Din 2004 in clipa in care Iasul nu
avea nici o investitie semnificativa in oras, cand a venit aceasta propunere in consiliu local, unul din
oamenii de afaceri a devenit foarte inversunat impotriva votului consiliului local care la vremea aceea a
fost in unanimitate favorabil proiectului, repet inca o data votul din 2004 pentru acest proiect a fost in
unanimitate.
In 2004 dupa aceea proiectul a fost atacat in justitie de un om de afaceri a fost cantat pe
televiziunea domniei sale care probabil ca asta este singura menire care o are acolo de a distruge
acest proiect si am fost reclamati la DNA Iasi, DNA-ul a facut cercetari si in 2005 ni s-a dat NUP. In
2005 alti 2 oameni de afaceri sau ma rog poate ca nu stiu daca oameni de afaceri au facut reclamatii
impotriva ca primar si a comisiei de negociere la DNA Bucuresti si au cerut redeschiderea dosarului.
De atunci am fost cu drumuri si eu si membrii comisiei de negociere nu consilierii locali care au votat
proiectul de hotarare ci membrii comisiei de negociere, pentruca s-a aruncat cu noroi ca acea comisie
ar fi favorizat investitorul si nu Primaria Municipiului Iasi impreuna cu primarul, aproape 6 ani de
verificari 6 ani de scandaluri publice si in timpul acesta multe alte procese care s-au finalizat favorabil

proiectului , procese cu decizie definitive si irevocabile, aduc inca o data in atentia consiliului local ca
intre 2004 si 2006 s-a judecat la tribunalul Bihor si Curtea de Apel Oradea suspendarea hotararilor de
consiliu care punea in fapt acest proiect adica asocierea si inclusiv inceperea lucrarilor, in acest interval
de timp nu s-a inceput nici un fel de lucrare nici dezafectarea strandului nici celelalte lucrari nici
aprovizionarea nimic nu s-a inceput nici autorizatiile de constructie , nici puz-urile si in 2006 Tribunalul
Bihor si Curtea de Apel Oradea respinge suspendarea hotararilor de consiliul local, daca la acel
moment acele doua instante au suspendat hotararile de consiliul local inseamna ca nu trebuia sa
inceapa proiectul nu se putea emite autorizatii nu se puteau emite documentatii de urbanism nu se
putea face efectiv lucrarea nu se putea obtine finantarea de catre investitor. S-a gasit dupa aceea pe
cale instantei cu tot felul de avocati noi am fost covinsi ca avem dreptate s-au gasit tot felul de formule
prin care efectiv s-a ajuns la aceasta decizie a Curtii de Apel de la Oradea la momentul actual, care nu
face altceva decat sa spuna ca la momentul ala intrucat exista un strand acolo n-ar fi trebui data o
hotarare de consiliu, dar nu au judecat cu situatia care este in 2010 cand de fapt lucrarile incepusera si
acele hotarari produsesera efecte asupra acestui proiect. Acum solutia este aceeasi, vii si reevaluezi
situatia domeniului public si treci in domeniul privat terenul ca sa poata intradevar sa se poata obtine
taxe si impozite de acolo sa se poata obtine mai departe de acolo si beneficiile proiectului cele doua
mii cinci sute de locuri de munca ,4000 de parcari,4000 de locuri de munca, deci este un proiect pentru
interesul orasului, proiectul acesta a avut si retractori inca de la inceput unii fiind atrasi de zona
respectiva din spatele Palatului pentru ca au copilarit acolo, au stat acolo si probabil ca au ramas copii
si astazi desi sunt maturi, nu vreau sa-i jignesc dar e dragoastea unui loc dar in rest au fost niste
oameni de afaceri care s-au zbatut nu sa faca acest proiect pentru ca au dansii mall-uri, pentru ca au
dansii constructii legate de rezidentiale si asa mai departe de apartamente si pentru ca erau
competitori cu acest investitor. Asist de ceva timp la chestiunea cu Rosia Montana si vreau sa va spun
ca aseara l-am ascultat pe premierul Romaniei pe Mihai Razvan Ungureanu care spunea in felul
urmator : ”nu este permis in Romania ca 10 ani de zile un investitor sa-l plimbam pe drumuri”, trebuie
luata decizia, sustii investitia sau nu ai nevoie de locuri de munca sau nu vreti sa iesim din criza sau
nu, aceeasi situatie este si la Iasi suntem in criza vrem sa avem 4000 de locuri de munca noi la Iasi
fata de ceea ce este astazi s-a inchis Nicolina s-au batut nu stiu cati parlamentari ca vor redeschide
Nicolina nu au redeschis-o, au disparut toata zona de la textila din partea aia de acolo toate fabricile
respective, locuri de munca nu s-au mai deschis la Fortus este cel mai mare dator la Primaria
Municipiului Iasi si un caz social in clipoa de fata si de abia mai functioneaza noroc ca a venit
Continental si Delphi alte locuri de munca s-au facut in acest oras si vrem cu totii prosperitate ba mai
mult spunem ca unii dintre noi avem si atitudini liberale sa incurajam mediul privat ori investitorul care
este la Iasi investeste si este sustinut de catre Administratia Publica Locala din Timisoara si Cluj si din
Suceava si nu este sustinut de Administratia Publica din Iasi, pana la urma urmei edificiul sa spunem
ca nu il vedeam conturat inainte vreme si nu stiam cum o sa arate acum vedem cum e conturat, e in
procent de 90% edificat si astazi trebuie sa dam satisfactie cui ? unor afaceristi unuia care
manipuleaza in orasul acesta cu tot felul de presiuni ba cu Dna –ul ba cu alte chestiuni am ajuns sa
traim cu frica in fiecare zi ca orice decizie a noastra poate fi luata la Dna sau in alta parte cand vin
profesori universitari, vin experti in domeniu care semneaza si raspund pentru ceea ce semneaza mai
tare decat noi prin votul nostru ca la baza votului nostru sta expertiza expertului, sta semnatura
expertului si expertul cand semneaza un document care prodeuce efecte juridice este primul care dupa
aceea poate fi atacat si cercetat deci acesti oameni vin si semneaza si spun : “da este in regula asa” si
noi tot timpul ne indoim , de ce ? pentru ca este un factor politic care exista in momentul de fata in oras
care este in defavoarea orasului pentru ca exista un factor de presiune de afaceristii din oras care sunt
impotriva orasului, eu intru in campanie electorala in continuare nu imi e rusine sa merg cu acest
proiect in fata iesenilor , am fost intodeauna si am castigat, lasam la o parte invectivele lasam la o
parte injuraturile a contat pentru toti iesenii ceea ce s-a facut in oras si o sa-i intreb pe cei care au fost
retractori ai proiectului cand il vom inaugura vor veni acolo sau vor pleca din Iasi ca am vazut ca atunci
cam am taiat pamglica la santier nu stiau cum sa se inghesuie foarte multi sa spun ce bun e proiectul,
cand ii vom taia pnaglica si vor veni oameni din actualul guvern la inaugurare atunci ce o sa spuneti
ceilalti pentru ca efectiv cu acest proiect iasul a iesit in evidenta in ultima perioada am castigat 10
pentru Romania , la o televiziune care are patron astazi pe cineva care a fost impotriva proiectului, dar

dupa aceea a vazut si a spus foarte clar :”da este un proiect foarte bun”. Sunt foarte multi care vin de la
Bucuresti si vad proiectul l-au vazut cat a fost de murdarit si de mediatizat negativ dar in chimb
proiectul produce efecte, eu cred cu tarie in continuare si nu mi-e frica de nimic cat timp am buna
credinta in mine cand stiu ca nu m-am murdarit cu nimic pe mana pot sa merg mai departe cu acest
proiect iar in clipa in care expertii , juristii comisiile oamenii cu capul pe umar cu greutate profesionala
semneaza si spun da se poate face atunci eu ca om politic daca nu as fi si inginer sau economist as
spune da , pentru ca a fost o etapa ani de zile in acest consiliu local cand tot consiliul local se ruga de
primar promovati investiile in oras, ani de zile au fost consilieri si sunt si azi la masa care pot sa
confirme ne rugam de domnul Simirad promovati investitiile si private si cele ale primariei, noi ne rugam
de primar, azi primarul se roaga de consiliu s-a schimbat situatia in oras iar cand a venit investitorul si a
propus proiectul consiliului local au fost consilieri care au semnat au fost chemati si la DNA si merg in
continuare cu pieptul sus spunand asa:” am gresit cu acest investitor ca nu i-am dat terenul din zona
Bucsinescu ca sa faca la inceput mall-ul iar acum cand vad ce a facut in oras sunt mandru de faptul ca
a facut ceva si acum ii dau votul citez pe domnul Dasu Antimir om cu experienta constructor si asa mai
departe deci asta este istoria unui proiect si este istoria unor retractori din oras, ce preferati stimati
consilieri sa lasam iasul pe mana afaceristilor, a oamenilor care vor numai ei sa conduca in locul
Consiliului Local si al Primarului , vreti sa devenim niste paiate in Consiliul Local si in Primarie sa fim
dupa cum bate vantul a fiecare emisiune a Telem-ului sau vreti sa fim oameni drepti si corecti pentru
ieseni, eu va invit sa fiti oameni corecti si buni gospodari pentru ieseni, am si eu familie am si eu copii
si stiu foarte bine ce inseamna rigorile legii, de 8 ani de zile sunt in colimatorul fiecarei institutii daca nu
ma pot da jos prin vot macar sa ma dea jos prin tot felul de alte prostii n-au reusit si nu vor reusi pentru
ca nu am venit in primarie sa fac excrocherii, nu am venit in primarie sa jefuiesc primaria ci am venit sa
las proiecte importante pentru Iasi, va invit sa continuati aceste proiecte care au fost incepute si de
consiliul trecut si de consiliul prezent.
Doamna consilier Camelia Gavrilă – presedinte de sedinta
In acest moment va supun votului propunerea domnului consilier Turliuc, de a se vota in mod
secret.
Cine este pentru? 20 de voturi pentru.
Cine se impotriveste? O clipa. Doua, da? Doua voturi impotriva.
Abtineri? Niciuna. suntem 22 in sala?
Lipseste cineva? A iesit cineva din sala?
Votul meu era…
Domnul consilier Ionescu Sorin
Deci consemnati impotriva.
Doamna consilier Camelia Gavrilă – presedinte de sedinta
Impotriva am consemnat, domnul Ionescu si domnul Negrescu m-am numarat pe mine totusi,
dar probabil ca am… deci 21 pentru. In aceste conditii, rugam secretariatul sa pregateasca formulare
de vot. Vreau sa le vad. Da voi semna fiecare formular pe spate si voi dori sa fie, dupa aceea arhivate.
Da, stati o clipa, o clipa sa… sunteti sigur ca asta vreti sa faceti. Da, deci domnul consilier Ionescu si
domnul consilier Negrescu se retrag din sala. Bun, deci, cati suntem? La acest moment suntem 21 de
persoane. Nu se mai retrage nimeni, da ? Voi semna 21 de buletine de vot si solicit secretariatului sa
fie arhivate.
Doamna Denisa Liliana Ionascu – secretarul Municipiului Iaşi
Pe buletinul de vot aveti trecute toate cele trei optiuni: pentru, abtinere sau impotriva. Votarea
se va face cu bifarea cu „X” a optiunii dorite.
Doamna consilier Camelia Gavrilă – presedinte de sedinta
Mai explicati o data.
Doamna Denisa Liliana Ionascu – secretarul Municipiului Iaşi
Scrie si pe buletinul de vot, in partea de jos: votarea se face prin bifarea cu „X” a optiunii dorite.
Nu se taie, se bifeaza cu „X” optiunea dorita.
Doamna consilier Camelia Gavrilă – presedinte de sedinta
Va rog pe rand. Pe rand fiecare consilier sa vina sa ia buletinul. Domnul Agrigoroaie, domnul
Anghel Ficu, domnul Balaniscu, domnul Birhala, domnul Radu Botez, doamna Petra Carp. Este urna

sau nu? Buletinele se depun in urna care se afla in spate, se voteaza in cabina. Nu votati in fata
colegilor! Unde am ajuns? Doamna Carp, domnul Chiruta, domnul Chiruta este ? da. Domnul Ciuca,
unde ii domnul Ciuca? Domnul Cristian, scuze va rog ca v-am intors. Asa, pentru mine. Domnul
Gradinaru, domnul profesor. Domnul Grigoras. Mergem mai departe, domnul Harabagiu, Iacoban,
Munteanu, (domnul Negrescu), doamna Olaru, domnul Olteanu, domnul Ostaficiuc, domnul Surdu.
Domnul Ostaficiuc, unde sunteti? Si domnul Surdu, domnul Talpalaru, domnul Turliuc, si al meu, si
Gavrila.
Doamna consilier Camelia Gavrilă – presedinte de sedinta
Mentionam ca domnul Radu Botez nu a votat. Comisie de numarat voturile. O propun si pe
doamna Secretar si domnul Ficu si sa mai luam si un consilier, si domnul Surdu, va rog frumos. Va rog
sa fie toata…, va rog sa veniti aici sa deschidem. Domnul Ficu va rog si domnul Surdu. Cititi
dumneavoastra!
Doamna Denisa Liliana Ionascu – secretarul Municipiului Iaşi
Rezultatul votului: o abtinere, un vot impotriva, iar restul voturi pentru, pana la 19.
Doamna consilier Camelia Gavrilă – presedinte de sedinta
Optsprezece. Deci mentionam . deci au fost 21 de buletine, domnul Radu Botez nu a votat, au
fost 20 care s-au depus urna. Vorbesc eu acum, va rog sa va opriti. O abtinere, o impotrivire si 18
voturi pentru. Deci 21 de buletine, da, deci o persoana nu a votat, 20 de voturi exprimate, nule - nu,
voturi pentru – 18, voturi impotriva – 1, voturi abtinere – 1. Da, deci secretariatul v-a adauga si procesul
verbal de constatare si buletinele de vot la documentele de sedinta si vor indosariate, corelate cu
procesul verbal care a inregistrat persoanele ce au lipsit si care s-au pronuntat in alta maniera. Trecem
la punctul doi de pe ordinea de zi.
Proiectul nr. 2
Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita catre Complexul Muzeal National
Moldova a suprafetei de teren din zona de protectie a Palatului Culturii.
Daca sunt discutii la acest punct?
Daca nu, cine este pentru?
Daca se abtine cineva? Abtineri?
Impotriviri?
In unanimitate a trecut si acest proiect.
Cu aceasta, sedinta extraordinara a fost incheiata. Va multumim.
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