MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 26 iulie 2012 în cadrul şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Sunt prezenţi următorii consilieri:
1. ANGHEL FICU
2. ANTIPA GABRIELA
3. AUR MARIUS CATALIN
4. BEJAN VICTOR
5. BOCA ADRIAN FLORIN
6. BOGDANICI CAMELIA MARGARETA
7. BOISTEANU PAUL CORNELIU
8. BULGARIU CATALIN
9. BURAGA SANDU
10. GAVRILA CAMELIA
11. GHIBU CRISTIAN
12. GRIGORE GABRIEL
13. HARABAGIU GABRIEL
14. IACOBAN SORIN AVRAM
15. LEONTE CONSTANTIN
16. NAVODARU LAURENTIU
17. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
18. PREDA ANCA
19. RUDNIC ERICA
20. SANDU VASILE
21. SCRIPCARU CALIN
22. VRÂNCEANU SIMONA ELENA
Participă la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi: domnul
Gheorghe Nichita - primarul Municipiului Iaşi, domnul Mihai Chirica - viceprimarul
Municipiului Iaşi, domnul Marius Danga - viceprimarul Municipiului Iaşi, doamna
Denisa Liliana Ionaşcu - secretarul Municipiului Iaşi, directorii şi şefii de serviciu din
cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, presa locală.
Lucrarile sedintei incep la orele 12,00, sunt conduse de domnul Sorin Avram
Iacoban si sunt inregistrate audio si video.
Şedinţa a fost convocată de Primarul Municipiului Iaşi, prin Dispoziţia nr. 740
din data de 20 iulie 2012, completata prin Dispozitia nr. 744 din 23 iulie 2012,
având următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi:

1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la
proiectul european „RE-Block – Model eficient şi multiplicabil de sisteme inovative”
finanţat prin Programului de Cooperare URBACT II;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 1
la H.C.L. nr. 54/2011 ;
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a H.C.L. nr. 35/2012 ;
3.
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
aferenti studiului de fezabilitate pentru proiectul „ Modernizarea si reabilitarea Parcului
Public al Teatrului National Vasile Alecsandri ”
5.
Proiect de hotărâre privind necesitatea aprobării lucrărilor suplimentare
aferente contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02-Reabilitarea si
dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia-Iaşi”, conform
Certificatului Interimar de Plată la terminarea lucrărilor nr. 11, inaintat de firma de
consultanţă S.C. Eptisa Romania S.R.L.;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
aferenţi studiului de fezabilitate pentru proiectul Retina-Revitalization of traditional
industrial areas in south-east Europe;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de
cult din Municipiul Iaşi;
8.
Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi
inregistrat la 31 decembrie 2011 ;
9.
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune prin
încredinţarea directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi nr.
90979/05.12.2007 ;
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de
iluminat public si a caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Municipiul
Iaşi;
11.
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a
spaţiului din Iaşi, Str. I.C. Bratianu nr. 22 utilizat de catre Fundaţia Culturala Cronica Iasi
pe baza unui contract de comodat;
12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către Colegiul
Naţional Iaşi a 280 mp (23,00 mc) piatră cubică (pavele) scoasă din uz;
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1.2 a H.C.L. nr. 72/2011
13.
de însuşire a inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat ;
14.
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a
suprafetei de teren de 150 mp situată în Iasi,Trecatoarea Trei Ierarhi nr. 12, aflată în
domeniul public al Municipiului Iaşi ;
15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, B-dul
Nicolae Iorga nr. 40 în suprafaţă de 56,60 mp ;
16.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, B-dul
Poitiers nr. 43 în suprafaţă de 1637 mp;
17.
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 495/23.12.2009 ;
18.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Iaşi în
Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apa
Canal Iaşi ;
19.
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de
învăţământ particular acreditate din Municipiul Iasi pentru anul şcolar 2012 –2013 ;
20.
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr
86/29.02.2012 privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru 2012—2013 ;

21.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,
STRADA NICORITA NR.15 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren
proprietate privata persoana fizica;
Ordinea de zi a fost completata cu urmatoarele proiecte:
1.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi 2012;
2.
Proiect de hotărâre aprobarea unor cheltuieli aferente obiectivului de
investiţii “ CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI ”;
3.
Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi
inregistrat la 31 decembrie 2012;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al
Municipiului Iasi la data de 30 iunie 2012;
5.
Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului domeniului privat al
Municipiului Iaşi, reactualizat;
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui spaţiu cu altă destinaţie
6.
decat locuinţă din domeniul privat al statului, conform Legii 550/2002;
7.
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă
gratuită a unor spaţii situate în imobilul din Str. Vasile Alecsandri nr. 8, către Direcţia
Locală de Evidenţă a Persoanelor;
8.
Proiect de hotârâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a două module tip
locuinţe de necesitate către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi, în
vederea utilizării acestora de echipajele SMURD;
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 8 (Unităţi de Învăţământ)
9.
a HCL 72/2011 de însuşire a inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi,
reactualizat, precum si darea în administrare a terenurilor si clădirilor în care işi
desfăşoară activitatea unităţile de invaţământ preuniversitar de stat către Consiliile de
Administraţie ale acestora;
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Buna ziua doamnelor si domnilor! Deschidem sedinta ordinara a Consiliului local
la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 740 completata
prin Dispozitia 744. Sedinta se desfasoara legal, absenteaza domnii consilieri Grigoras
Gheorghe si domnul Matasaru Petre Daniel. Va supun aprobarii procesele verbale ale
sedintelor consiliului local din data de 18 iunie 2012 , 29 iunie 2012 si 5 iulie 2012.
Domnule presedinte aveti cuvantul.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Buna ziua dragi colegi si colege. Salut prezenta dumneavoastra intr-o luna in care
incep concediile si pentru ca astazi este o sedinta ordinara as vrea sa va inscrieti la cuvant
pentru interpelari. Daca sunt interpelari, va rog , domnul Sandu Buraga, mai este cineva ?
Nu mai este ?
Domnul Buraga va rog. Va rog aveti cuvantul. La microfon, va rog frumos. La
microfon ca sa ramana transcriptul .
Domnul consilier - Sandu Buraga
Nu se vorbeste la microfon.
Am primit punctele in urma cu 2 zile si avand in vedere ca sunt aspecte
importante am fi dorit ca sa primim cum era normal cu 5 zile inainte ca sa avem timp sa

le studiem si sa ne consultam la randul nostru cu consilierii nostri pe acele probleme care
sunt expuse acolo. Si sunt destul de importante cum ar fi bugetul local si alte decizii.
Deci pentru completarea, pentru lista completata noi o sa ne abtinem la ordinea de
zi in schimb cealalta este ok am avut timp sa le studiem si apreciem faptul ca a fost
trimisa in timp util sambata.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Domnul Buraga multumim ! Domnul primar vrea sa intervina, va rog.
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Dumneavoastra aveti dreptate sa stiti ca se mai intampla in cadrul consiliului local
ca anumite proiecte de hotarari care sunt urgente sa fie o anumita intarziere. Este vorba
aicea de o rectificare de buget. Daca nu ne gandim in clipa de fata ca trebuie sa alocam
bani pentru scoli ca sa platim utilitatile, aproape 1 million de lei si o parte din bani trebuie
sa pregatim, sa dam pentru scoli ca sa faca igienizarea pentru deschiderea anului scolar,
eu cred ca si 2 zile, sau 3 zile ne poate ajuta sa luam decizia. Mai mult ati avut sedinta de
comisie economica ieri. Intr-o sedinta de comisie economica se poate vorbi foarte clar,
domnule nu am inteles materialul aicea si mai aveti inca un avantaj puteti in timpul
sedintei sa intrebati si noi va explicam si in timpul sedintei, deci rugamintea este ca sa
intelegeti ca pot sa apara aceste lucruri pentru ca Directia Economica trebuia sa
primeasca toate aceste date de la Directia Tehnica, iar Directia Tehnica trebuie sa
primeasca de la ceilalti furnizori, ceilalti beneficiari ai nostri.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Da. Daca mai sunt interpelari, daca nu as vrea pe domnul sa faca o intrebare la
domnul Grigore care este liderul PDL, cam ce orizont de timp putem sa completam
consiliul local cu …
Nu se vorbeste la microfon.
Bun, multumim.
Bine multumim trecem acuma la ordinea de zi la aprobarea ordinii de zi, avem
defapt o ordine de zi principala asa cum spunea si colegul nostru si o ordine de zi cu niste
completari .
As supune aprobarii ambele ordini de zi .
Cine este pentru ?
Cine se abtine ?
Cine este impotriva ?
Deci in unanimitate s-a aprobat ordinea de zi.
Sa trecem la proiectele de hotarari de pe ordinea de zi.
Proiectul nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la
proiectul european „RE-Block – Model eficient şi multiplicabil de sisteme inovative”
finanţat prin Programului de Cooperare URBACT II;
Daca sunt discutii aici. Daca nu sunt discutii.
Cine este pentru?
Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri? Nu sunt.
In unanimitate proiectul a trecut.

Proiectul nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 1 la
H.C.L. nr. 54/2011 ;
Daca sunt discutii aici. Nu sunt discutii.
Cine este pentru ?
Impotriviri ? Nu sunt.
Abtineri? O abtinere a domnului consilier Grigore
Proiectul de hotarare a trecut.
Proiectul nr. 3
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a H.C.L. nr. 35/2012 ;
Daca sunt discutii.
Domnul viceprimar Chirica, va rog.
Domnul viceprimar- Mihai Chirica
As vrea sa fac o precizare la acest proiect. Se refera la inventarierea unei suprafete
de teren pe care este dezvoltata esplanada din fata Teatrului National. Tinand cont de
faptul ca intr-o hotarare anterioara s-a facut precizarea din partea PDL ca acolo sa nu se
construiasca o parcare subterana, noi venim cu modificare si cerem ca inventarierea sa se
faca cu studierea posibilitatii cu cinstruirea unei parcari subterane, urmand a retrage
proiectul nr. 4 de pe ordinea de zi pentru ca este facut studiul fara parcare subterana si
vom reintra in Consiliul dupa ce studiul este facut.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Deci cu amndamentul facut de catre domnul viceprimar Chirica, va rog domnul
Primar Municipiului Iasi
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Ca sa fie mai clara adica la punctul 3 sa fim deacord ca acest teren care este in
clipa de fata in inventarul trecut din public in inventarul privat al consiliului local sa
poata fi analizat si pentru a se face eventual o parcare ca in trecut era trecut in privat cu
obligativitatea de a nu se studia parcarea. Acuma sa dam sansa sa se studieze parcarea, nu
sa face inca ca nu-i finantare nu este proiect tehnic dar sa studiem si cu posibilitatea sa
facem parcare subterana sub parcul din fata Teatrului National.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Domnul Director Coman , va rog
Domul Director Executiv- Cosmin
Celor spuse de domnul primar Nichita si domnul viceprimar Chirica eu va propun
aici sa avem un amendament la acesta hotarare asa cum este ea acum care sa spuna ca se
aproba complentarea inventariului domeniului privat al Municipiul Iasi insusit prin HCL
nr. 547 din 2009 cu terenurile cuprinse in Anexa 1 conform planului de situatie anexat.
Acesta sa fie articolul 1 al prezentei hotarari care sa inlocuiasca art. 1 al hotararii 35 si

prin acest lucru pe acest teren se poate studia orice varianta de constructie inclusiv o
parcare.

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Deci cu amendamentul propus de domnul Cosmin Coman va supun aprobarii
dumneavoastra acest proiect de hotarare .
Va rog domnul Grigore.
Nu se vorbeste la microfon .
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
A fost o propunere a domnului Cosmin Coman, fac eu propunerea asta ... a facuto si domnul viceprimar, va rog.
La microfon domnul Grigore , va rog.
Domnul consilier – Gabriel Grigore
Amendamentele se fac de catre consilieri, iar propunerea proiectului de hotarare
se face de catre executiv. Care este logica prezentarii unui amendament?
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Aceasi ca atunci cand erati viceprimar.
Domnul consilier – Gabriel Grigore
Logica asta nu exista nici atunci.
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Va raspund imediat.
Deci domnul viceprimar a propus acest lucru. Directorul care se ocupa de proiect
a citit amendamentul care trebuie sa –l cuprinda in hotarare. Pentru ca tot ce inseamna
hotarare le face executivul nu fac consilierii hotararile.
Domnul consilier – Gabriel Grigore
Amendamentele le fac consilierii, dumnealui a prezentat un amendament.
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Acest amendament daca vreti sa votam bine , daca nu, nu.
Domnul consilier – Gabriel Grigore
Este in afara uzului .
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Domnul viceprimar , va rog.
Domnul viceprimar – Mihai Chirica
Asa cum am facut introducerea la inceput amendamentul a fost facut de catre
mine exact in aceasi modalitate exprimata si de colegul meu Cosmin Coman. Deci se
referara la inventarierea asa cum este propus proiectul de hotarare cu exceptia faptului ca

se elimina acea precizare anterioare prin care era data interdictia de a se da posibilitatea
construirii unei parcari.
Multumesc!
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Deci reluam cu amendament... domnul Ostaficiuc , va rog.
Domnul consilier - Marius Ostaficiuc
Domnul Grigore doreste de fapt sa apeleze la un viciu de procedura, nu exista, noi
in cadrul Consiliului, consilierii USL am luat acest amendament urmand ca domnul
Coman doar sa spuna efectiv cum sa-l introducem in text.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
La citat , da.
Domnul consilier - Marius Ostaficiuc
Exact.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Deci domnul Grigore... da va rog.
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Sa nu ducem un fals o idee. El spune in clipa de fata ca nu avem voie sa facem
amendamente cei din executiv, ba da avem voie sa facem amendament. Eu discut un
proiect de hotarare de consiliul local, avem voie sa venim cu amendament. Poate este o
formulare gresita, poate este o formulare care trebuie corectata samd si de care putem tine
cont sau nu tine cont, deci amendamente avem voie sa facem . Nu inseamna ca de aici
incolo amendamente trebuie sa faca numai consilieri, daca este sau daca nu este acceptat.
Am facut de zeci de ori amendamente in Consiliul Local in care noi consilierii am rugat
executivul sa formuleze amendamentul.
El a facut formularea amendamentului, nu a facut amendamentul ca si consilier .
Amendamentul a facu-o acel de specialitate ca sa indeplineasca toate conditiile
tehnice.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Da domnul Grigore, va rog.
Domnul consilier – Gabriel Grigore
Noi am sugerat executivului sa ne faca propuneri sau sugestii, amendamentele leam propus noi consilierii.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Bun am incheiat aici si putem sa trecema mai departe dupa ce am dispicat firul in
6, deci cu amendamentul propus de domnul Chirica formulat de domnul Coman va supun
aprobarii dumneavoastra aceasta hotarare de consiliu. Va rog.
Cine este pentru? Multumesc.
Cine este impotriva? 3 voturi impotriva.
Cine se abtine? Nici o abtinere.
Prin urmare hotararea a trecut .

Proiectul de hotarare numarul 4 prin urmare se amana, tercem la proiectul de
hotarare nr. 5
Va rog.
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Deci in primul rand la proiectul nr. 3 trebuie sa mentionati foarte clar si va rog
foarte mult cei care au fost impotriva, consilierii PDL. Ca lumea sa stie in oras cine este
consecvent in niste lucruri importante si cu proiectele orasului. Deci dansii nu vor in clipa
de fata parcari in centrul orasului. Trebuie sa sanctionam acest comportament si lumea
trebuie sa cunoasca acest lucru. Al doilea lucru la punctul 4 ni se propune sa retragem de
pe ordinea de zi pentru ca aproband la punctul 3 amendamentul care a fost facut, am vrea
ca studiul de fezabilitate care analizeaza modernizarea si reabilitarea parcului si numai a
parcului sa fie extins si cu analiza parcarii dar si cu reamenajarea zonei de pe platoul
Cugului. Deci ca sa vedem si acolo ce se poate face astfel incat sa avem o vedere
urbanistica de ansamblu Teatrul National, parcul, parcarea si esplanada de la Cub. In
acest motiv spunem ca punctul 4 il amanama pentru ca proiectantul sa faca o analiza si sa
vina cu sugestii lagat de intreg acest ansamblu urbanistic al zonei.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Va rog domnul Grigore.
Domnul consilier – Gabriel Grigore
Pentru ca am fost analizati asa si alineati la zid iarasi consilierii PDL nu ne
opunem unei parcari in centru, dumneavoastra nu ati facut nici o parcare in centru, ne
opunem doar locatiei. Si eu va spun domnul primar inainte sa stricati inca un parc faceti
unul inainte. Mai avem un scuar care a fost distrus cel din Piata Unirii, unde la 4 ani dupa
ce ne bateam pe copacii aia de acolo ca sa-i salvam, nu avem nici parcarea facuta, nici
parcul nu mai exista.
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Deci numai dezinformati oamenii din Iasi ca nu ati facut nimica in cei 4 ani de
guvernare pentru acest oras. Nimic. Nici dumneavoastra decat ati vorbit aiurea si ati votat
impotriva tot timpul. Pe de alta parte uitati-va, cu acelasi ton vorbesc, la fel de raspicat si
de hotarat. Uitati-va ce parc frumos avem la Palas pe care l-ati boicotat de foarte multe
ori 50 mii mp. Uitati-va ce parc frumos este in Expozitie, uitati-va ce parc frumos avem
Alexandrul cel Bun , dar nu aveti ochi decat pentru zona PDL.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Domnul viceprimar, va rog asteptati sa dau cuvantul va rog frumos si ca o
completare vis-a-vis de ce am spus aici ca se va interveni si asupra acelei zone a Cubului.
Aceasta propunere a fost facuta si in comisia de urbanism, cei care au fost in comisia de
urbanism stiu asta si consilieriib din comisia de urbanism au fost foarte deacord sa se faca
lucru asta asa ca eu zic ca e un lucru foarte bun. Hai sa trecem mai departe va rog.
Proiectul de hotarare nr. 5
Proiect de hotărâre privind necesitatea aprobării lucrărilor suplimentare
aferente contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02-Reabilitarea si
dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia-Iaşi”, conform
Certificatului Interimar de Plată la terminarea lucrărilor nr. 11, inaintat de firma de
consultanţă S.C. Eptisa Romania S.R.L.;

Cine este pentru? Multumesc!
Cine se abtine?
Nici o abtinere.
Cine se impotriveste .
De asemenea in unanimitate proiectul nr. 5 a trecut .
Proiectul de hotarare nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi
studiului de fezabilitate pentru proiectul Retina-Revitalization of traditional industrial
areas in south-east Europe;
Daca sunt comentarii daca nu...
Cine este pentru?
Abtineri?
Nu sunt.
Impotriviri ? De asemenea nu sunt .
Proiectul nr. 6 a trecut in unanimitate
Proiectul de hotarare nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de
cult din Municipiul Iaşi;
Va rog domnul Grigore.
Tocmai vroiam sa intreb cine este impotriva.
Domnul consilier – Gabriel Grigore
A existat un filtru a municipalitatii in ceea ce priveste lista cu asezaminte de cult?
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Un filtru?
Domnul consilier – Gabriel Grigore
Da a Primariei, adica Primaria s-a pronuntat asupra listei in vreun fel sau altul?
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Proiectul de hotarare este propus de primarie domnul Grigore.
Domnul consilier – Gabriel Grigore
Si pe ce criterii au fost ele?
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Din ce stiu eu ca sa va dau un raspuns o parte o sa va raspunda domnul Coman
care a fost initiatorul acestui proiect de hotarare a fost.. aprobarii de catre Mitropolia
Moldovei si Bucovinei, deci nici o solicitare a bisericilor nu a trecut fara aprobare.
Domnul Director Executiv – Cosmin Coman
Conform legii incepand cu acest an tot ceea ce insemna alocari pentru unitatile de
cult se fac cu aprobarea Consiliului Local, dar cu avizul anterior al Mitropoliei, prin
urmare procedura este urmatoarea, fiecare unitate de cult care are nevoie de o sustinere
pentru construire sau modernizare nu pentru desfasurare de evenimente sau altceva
depune un dosar la Primarie, dosar care contine printre altele si aprobarea din partea
Mitropoliei Moldovei si Bucovinei sau Episcopiei, asa cum spune doamna consileir. Prin

urmare nu am facut aici decat sa venim aici sa aducem in fata dumneavoastra unitatile de
cult care au cerut finantare pentru ca fara aprobarea dumneavoastra ele nu pot primi
acesti bani. Filtrul ca sa raspund direct, filtrul este dat de catre Mitropolia Moldovei si
Bucovinei care pe fiecare cerere in parte isi da avizul.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Multumim domnul Coman.
Domnul consilier – Gabriel Grigore
Sunteti la curent cu executia bugetara Bisericii Ortodoxe Romane pe anul trecut?
Noi alocam bani din bugetul public catre niste unitati de cult. Numai pun in discutie unde
sunt si care sunt aceste unitati de cult, una din ele este chiar intr-un cartier extrem de
bogat as putea spune. Ma indoiesc ca lipsesc resursele financiare ale ienoriasilor din zona
respectiva pentru a ajuta biserica la care fac referire. Si stiti foarte bine la ce ma refer.
Eu vreau sa va atrag atentia asupra unui alt fapt. Faptul ca biserica ortodoxa
romana a raportat profit si un profit destul de consistent si cred eu ca in aceeasi masura in
care oferim noi sprijin respectivelor biserici pentru construire ar trebui sa fie alaturi si un
sprijin din partea bisericii intr-un cuantum macar intrun procent oarecare, daca nu macar
egal cu cel oferit de noi. Exista asa ceva sau numai noi suntem cei care oferim finantare ?
Suntem in masura pentru ca noi oferim terenuri, va aduc aminte exemplu de
suprafete care pana la 5 mii de mp oferiti in folosinta gratuita unor biserici sau pentru
construirea unor biserici, aia da, aia este o forma de ajutor pe care ne-o putem permite.
Nu stiu daca din punct de vedere financiar din moment ce biserica care inregistreaza
profit inca odata repet, nu-si permite, noi care avem o executie bugetara, care vine un pic
mai tirziu pe minus ne putem permite, asta era ideea finanteaza si biserica ortodoxa
romana macar intr-un cuantum egal cu noi, pentru ca noi avem un buget pe minus,
dumnealor au un buget pe plus, asta era intrebarea.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Domnul Grigore, aveti ceva impotriva biserici ortodoxe romane?
Domnul consilier – Gabriel Grigore
Nu dimpotriva.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Asta vreau sa stiu.
Domnul consilier – Gabriel Grigore
Nu am nimic dar...
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Aveti dreptul la vot puteti sa-l exercitati
Domnul consilier – Gabriel Grigore
Mai ales cand unul dintre ierarhi se pronunta deschis de fata cu primul – ministru
ce eforturi fac dumnealor in sprijinirea activitatii electorale a domnului primar si mi se
pare doar ca este o forma de recompensa post electorala a eforturilor facute in perioada
preelectorala.
Domnul Primar – Gheorghe Nichita

Dar vad ca sunteti foarte atent cu consumul banului public de ce nu ati fost asa
atent cand a fost si guvernarea dumneavoastra, foarte atent sunteti acuma, cat ati avut 4
ani in urma nu ati fost atent.
Domnul consilier – Gabriel Grigore
Am fost foarte atent si atunci.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Bine, multumesc!
Domnul primar, va rog.
Nu v-am vazut , va rog.
Domnul consilier – Catalin Bulgariu
Sunt stupefiat sa aud astfel de comentarii sa aud cum incepem sa transformam
biserica ortodoxa romana intr-o societate comerciala sa-i intrebam de profit si sa uitam de
rolul acestei institutii. Sa uitam de tot ce inseamna activitati sociale, activitati medicale pe
care le face biserica in Iasi. Daca dumneavoastra nu ati mai trecut pe la biserica si nu stiti
despre ce este vorba, va indemn sa o faceti.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban – presedinte de sedinta
Multumim, domnul primar.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Da, e frumoasa politica. Am inceput sa ne certam acuma si pe credinta. Dar nu-i
nimica, fiecare plateste la viata lui. V-as intreba daca primarii dumneavoastra ai PDL-ului
dau bani la biserici…Si stiu ca primarul de Cluj da vreo 70 de miliarde. Imi spunea
mitropolitul de la Cluj, domnul Emil Boc. Stiu ca la Arad domnul Falca da foarte multi
bani la biserici. Stiam ca Solomon era foarte bun prieten cu mitropolitul cand era atuncea
la Craiova si dadea foarte multi bani chiar la Mitropolie si Mitropolia impartea banii nu
Primaria. Pe de alta parte stiu ca poate sa para in ochii crestinilor la un moment dat de ce
mai dam si noi bani cand biserica are bani? Mitropolia este o institutie separate de
parohii, financiar. Fiecare parohie are bugetul ei. Fiecare parohie are contributia
oamenilor din parohia respectiva pentru a reabilita biserica, pentru a face biserica.
Mitropolia cu banii care ii are, daca a incasat venituri mai mari decat cheltuieli, banii
respectivi pleaca catre investitii. La Mitropolia Moldovei si Bucovinei, ca la acel buget
va referiti, banii pleaca pe investitii, deci nu ajung. Mitropoliei, ca sa termine lucrarile
de la subsol si consolidarea Mitropoliei ii mai trebuie in clipa de fata vreo 210 miliarde.
Si am facut apel la Guvernul Romaniei chiar acum o luna de zile sa primeasca macar cate
70 miliarde pe an ca sa poata termina lucrarile, ne-au cerut si noua 15 miliarde, separat de
biserici, separat de celelalte biserici si a primit si fonduri europene. Deci Uniunea
Europeana poate finanta proiectul Bisericii Ortodoxe Romane si a Mitropoliei, noi sa
stam indiferenti? Guvernul actual mi-a spus in felul urmator, cand a fost discutia la Iasi:
da, trebuie sa terminam Trei Ierarhi, trebuie sa terminam investitia de la Mitropolie,
trebuie sa terminam monumentele de cultura, pentru acest lucru va dam o parte din bani,
o parte mai puneti si dumneavoastra, si Consiliul Judetean si Primaria. Mitropolitul a
facut un lucru, a spus, domnule mi-ati alocat mie 15 miliarde pentru Mitropolie dar nu
vreau sa ramana celelalte biserici care au in clipa de fata consolidari de facut si restaurari
fara niciun ban. Asa ca dau avizul ca din banii care s-au alocat pentru biserica, pentru
biserici sa fie dati si catre parohii. Parohiile au conturi separate si au personalitate juridica
separata. Si daca vedeti la foarte multe dintre aceste parohii chiar nu au un venit, au

venituri din ce dau credinciosii si din ce dau acolo un banut sau cativa oameni care sunt
in consiliul eparhial. Din acest motiv suntem foarte atenti pentru ca atunci cand mergem
la biserica, fie ca sunt eu primar, fie ca sunteti dumneavoastra consilieri, si am vazut anul
trecut ca nu exista nicio slujba din cartier la care sa nu fie Florin Ciubotaru, cum il
chema, si era chiar in fata acolo. Sorin Ionescu era iarasi un consilier foarte des si pios si
mergea foarte des la biserica si se lauda la Inaltul ca sustine biserica in continuare, ca sa
nu mai spun de multi altii. Procedura este modificata pentru ca asa a cerut Guvernul
dumneavoastra si asa o aplicam. Guvernul dumneavoastra, nu al nostru. Am spus foarte
clar-de aici incolo trebuie sa avem o evident dupa cum se finanteaza fiecare parohie ca sa
nu fie finantata din 70 de surse, si de la Guvern si de la Primarie, sau macar daca se
finanteaza si de acolo si de acolo sa stim cat. Si este obligatoriu ca orice incercare de
finantare a unei parohii sa treaca pe la Mitropolie care centralizeaza si la Ministerul
Culturii si Cultelor, pentru ca acolo se centralizeaza toate veniturile care vin la fiecare
biserica, de unde vind de la stat. Si atuncea daca am aprobat la inceputul anului o serie de
parohii care le-am dat cat am putut cu aprobarea Consiliului Local, daca mai avem o
solicitare de 7 parohii care doresc un sprijin din partea noastra. Vreau sa informez
Consiliul Local ca sprijinul nu este la nivelul solicitarilor. Deci daca au, ca sa dam bani
mai departe la biserici si vin cu documentatia. Deci nu se aproba banii de maine. Vin cu
documentatia la Directia Economica si vad: am investitii de 4 miliarde la biserica cutare.
Ii dam si noi 50 de milioane, 100 de milioane, ii dam sa puna un acoperis ca sa nu il
ploua si asa mai departe, dar nu ii facem biserica noi in totalitate. Si in fiecare an dam
cate un pic din bani la biserici pentru ca ne roaga chiar enoriasii, ne roaga acest lucru,
lasand deoparte celelalte dispute politice. Am vrut sa fac o informare acuma Consiliului
pentru ca sunt si consilieri noi care nu stiu lucrul asta. N-am vrut sa dau o replica
domnului Grigore.
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban, presedinte de sedinta
Multumim, domnule primar, prin urmare, daca nu mai sunt discutii trecem la
vot. Cine este de accord cu proiectul de hotarare nr. 7? (21 voturi) Impotriviri? Nu sunt.
Abtineri? 3 abtineri ale consilierilor PDL. Prin urmare proiectul de hotarare nr. 7 a trecut.
Proiect nr. 8
Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi
inregistrat la 31 decembrie 2011
Daca sunt discutii, daca nu, trecem la vot.
Cine este pentru? (21 voturi)
Abtineri? 3 abtineri ale consilierilor PDL.
Impotriviri? Nu sunt. Prin urmare proiectul de hotarare nr. 8 a trecut.
Proiect nr. 9
Proiect privind prelungirea Contractului de concesiune prin incredintarea
directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007
Daca sunt discutii aici? Nu sunt discutii.
Cine este pentru? (24 de voturi).
Abtineri? Nu sunt. Impotriviri? Nu sunt. Prin urmare proiectul a trecut in
unanimitate.
Proiect nr. 10
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului seriviciului de iluminat
public si a caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Municipiul Iasi
Daca sunt discutii? Da domnule Grigore, va rog…
Domnul consilier Gabriel Grigore

Vreau sa stiu de la doamna Secretar, e un proiect care trebuie sa treaca cu doua
treimi din voturi sau cu majoritate simpla?
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban, presedinte de sedinta
Va rog doamna Secretar…
Doamna Denisa Liliana Ionascu, Secretarul Municipiului Iasi
Majoritate simpla, nu este de patrimoniu.
Domnul consilier Gabriel Grigore
Si acum vine o a doua intrebare pentru ca vad atasat acelui proiect o lista de
inventar cu punctele care fac obiectul actelor aditionale, acest proiect va presupune
incheierea unui act aditional ulterior pentru cresterea concesiunii in spiritul proiectului
anterior de hotarare care a mai fost respins in Consiliu…
Domnul consilier Sorin Avram Iacoban, presedinte de sedinta
Va raspunde domnul viceprimar Chirica.
Domnul viceprimar Mihai Chirica
Nu, proiectul face de fapt o actualizare a sistemului de iluminat public pe toate
modificarile legislative care s-au intamplat de la data ultimului regulament si sunt
prevazute si doua acorduri cadru cu cei doi concesionari privind insusirea prin act
additional a prevederilor acestui Regulament. Nu propune modificarea termenilor
contractuali privind concesiunea.
Domnul consilier Gabriel Grigore
Deci nu exista, nu vor exista cheltuieli suplimentare, doar asta ma intereseaza,
nu vor urma…
Domnul viceprimar Mihai Chirica
Fata de cele angajate in contractual deja existent, nu.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Domnule viceprimar, va trebui sa faceti pentru urmatoarea sedinta de Consiliul
Local si extinderea iluminatului public pentru resursele pe care le avem in cartiere si care
nu au trecut atunci cand PDL-ul nu a vrut si acuma poate sa treaca pentru ca exista o alta
majoritate in Consiliul Local, o alta vointa politica. Vrem sa extindem iluminatul public
si in acele cartiere care nu au fost prima data prinse in aceasta investitie. Din 2004 pana
in 2012 acest oras s-a modificat. Sunt multe zone in care trebuie sa existe iluminatul
public pentru ca acesti cetateni platesc taxe si impozite si acesti oameni care stau mai
departe decat zona centrala.
Domnul Sorin Avram Iacoban, presedinte de sedinta
Da, domnule Grigore, va rog…
Domnul consilier Gabriel Grigore
Si noi am sustinut intotdeauna extinderea iluminatului public numai ca la un pret
corect pentru cetatenii Iasului. N-am fost de acord cu simpla extindere asa, prin regula de
trei simpla, a unui contract pe care il consideram oarecum pagubos pentru Iasi.
Domnul Sorin Avram Iacoban, presedinte de sedinta
Domnule Grigore, faceti niste afirmatii la un pret corect. Ati avut timp sa
demonstrati ca nu e pretul correct. Va rog domnule primar…
Domnul primar Gheorghe Nichita
Nu putem sa lasam nesanctionata aceasta atitudine pentru ca este jignitoare si
chiar la adresa unor consilieri ai PDL-ului, ca au facut parte din Comisia de licitiatie. In
2004 tin minte domnule Braileanu facea parte din aceasta Comisie de licitatie, in Comisia
de Licitatie, cel care adjudeca, eu nu faceam parte. Asa ca ati avut control la tot ce
inseamna pret, la tot ce inseamna concesiune si s-a votat si in Consiliul Local.
Domnul Sorin Avram Iacoban, presedinte de sedinta
Da, domnule Grigore.

Domnul consilier Gabriel Grigore
Inca o mentiune. Noi am solicitat doar efectuarea unei licitiatii, da? Nu
prelungirea directa a contractului de concesiune direct catre cei doi prestatori.
Domnul Sorin Avram Iacoban, presedinte de sedinta
Da, sa trecem la vot. Cine este de acord cu proiectul de hotarare nr. 10? (24
voturi) Abtineri? Nu sunt. Impotriviri? Nu sunt. Proiectul a trecut in unanimitate.
Proiect nr. 11
Proiect de hotarare privind prelungirea perioadei de folosinta gratuita a
spatiului din Iasi, str. I. C. Bratianu nr. 22 utilizat de catre Fundatia Culturala
Cronica Iasi pe baza unui contract de comoda
Daca sunt discutii? Nu sunt discutii. Aici numarul de ani, 3 ani stiu ca s-a
propus. Daca sunteti de acord 3 ani? Cu amendamentul 3 ani de zile prelungirea.
Cine este de acord?(24 voturi) Multumesc.
Impotriviri?
Nu sunt abtineri. Nu sunt. Proiectul nr. 11 a trecut in unanimitate.

Domnul Consilier Sorin Avram Iacoban Preşedinte de şedinţă:
Punctul nr. 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către Colegiul
Naţional Iaşi a 280 mp (23,00 mc) piatră cubică (pavele) scoasă din uz;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Proiectul de hotărâre a trecut in unanimitate.
Punctul nr. 13
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1.2 a H.C.L. nr. 72/2011 de
însuşire a inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat ;
Doamna Consilier Bogdănici Camelia
Exista o problema, eu stiu foarte bine zona cubului ce as ruga eu primaria sa aiba
grija ca spatiile care sunt acolo la subsol si la parter sa fie exact cum erau inainte cu
trecerea de la cub spre zona galerii comerciale normal pentru ca in acest moment trecerea
este blocata, in acea zona desi avem politia in permanenta , zilnic daca treceti prin
galeriile comerciale sunt seringi sunt pungi de la aurolaci este pacat ca suntem vis-à-vis
de primarie si nu luam masura ca sa fie o zona frumoasa deci ce rog eu primaria tinand
cont ca avem acest proiect sa se respecte si sa revina la vechile structuri pentru ca sunt
spatii inchise si treceri inchise.
Domnul Consilier Sorin Avram Iacoban Preşedinte de şedinţă:
Cine este de acord cu proiectul numarul 13….
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Proiectul de hotărâre a fost votat in unanimitate.

Punctul nr. 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a
suprafetei de teren de 150 mp situată în Iasi,Trecatoarea Trei Ierarhi nr. 12, aflată în
domeniul public al Municipiului Iaşi ;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Proiectul de hotărâre a fost votat in unanimitate.
Punctul nr. 15
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, B-dul Nicolae
Iorga nr. 40 în suprafaţă de 56,60 mp ;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ? 3 impotriva.
Se abţine cineva ?
Proiectul de hotărâre a trecut.
Punctul nr. 16
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, B-dul Poitiers
nr. 43 în suprafaţă de 1637 mp;
Domnul Consilier Buraga Sandu:
Nu sunt de acord cu vanzarea acestui spatiu deoarece in nota de fundamentare
investitorul de acolo respectiv Coseli spune ca el face productie in domeniul medical si
asa mai departe insa daca mergem la fata locului pe acea bucata de teren este construit un
complex comercial deci nu este vorba de productie si consideram ca este o afacere
paguboasa pentru municipalitate din cauza ca intr-o singura luna el isi recupereaza acea
redeventa si mi se pare imoral ca sa ceri reducerea redeventei fiinca tu faci activitate din
productie si nu-ti permiti dar pe de alta parte construiesti un spatiu comercial pe care il
inchiriezi conform declaratiilor din presa la chirii de 10 si 15 euro metru patrat iar acolo
sunt peste 1500 mp construiti deci mi se pare incorect si grupul PPDD este impotriva si
nu este adevarat ei nu fac productie in domeniul sanitar cum spun materiale antiseptice.
Domnul Consilier Sorin Avram Iacoban Preşedinte de şedinţă:
Domnul Viceprimar va rog….
Domnul Viceprimar Chirica Mihai:
Eu am studiat proiectul si am inteles altceva din continutul acestui proiect, Coseli
care este concesionarul terenului si care plateste redeventa catre Primaria Municipiului
Iasi doreste cumpararea lui, deci el oricum este concesionat de Coseli oricum este ocupat
de cladire si acum doreste sa nu mai plateasca redeventa, ci sa-l cumpere pentru a putea
deveni un produs bancabil sa poata sa gandeasca in perspectiva asigurarii unor credite,
pentru noi ca si primarie , pentru ca evaluarea terenului daca ar fi sa va intoarceti un pic
in trecut sa vedeti cum s-a stabilit redeventa la valoarea terenului de atunci este altceva la
valoarea terenului de acum practic suma de bani intervine in contul primariei imediat ca o
actualizare la zi.
Domnul Consilier Buraga Sandu:

….in adresa trimisa primariei spune ca el are un partener roman strain nu spune
cine este acel partener nu spune cine este acel finantator ….
Domnul Viceprimar Chirica Mihai:
..ce treaba avem noi cu afacerea lui…..
Domnul Consilier Buraga Sandu:
….el acolo inchiriaza niste spatii si redeventa respectiva, mi se pare imoral ca sa
ceri reducerea redeventei fiindca este o afacere paguboasa pentru primarie….
Domnul Consilier Ostaficiuc Marius Eugen:
Si in cadrul Comisiei juridice a venit doamna respectiva, benefiaciarul de acolo,
redeventa este deja stabilita deci pretul pe concesiune este clar, face ce vrea, ea a incercat
din cate am inteles eu din acea adresa pe care domnul Buraga a studiat-o, ea a incercat o
reducere la evaluarea care va fi facuta pentru vanzare si a spus acolo ce a vrut, clar ca nici
evaluatorul nu a luat in seama nici investitorul nici ca face seringi sau face alte materiale
care le-ati precizat dumneavoastra acolo si nici noi nu am luat in seama lucrul asta si i s-a
dat un pret destul de mare, doamna v-a contesta si aceasta evaluare, este problema ei ce
spune si ce adrese face evaluatorul a stabilit un pret pe mp, pe care noi acum il vom
prezenta dumneavoastra pentru a putea face vanzarea, daca va fi de acord cu vanzarea
respectiv si va semna este la fel problema dumneaei , daca nu va fi de acord va ramane in
continuare sa plateasca concesiunea si redeventa stabilita anterior.
Domnul Consilier Buraga Sandu
…mie nu mi-ar place sa am partener de afaceri care ma minte, el practic minte
aici, au acceptat colaborarea ….
Domnul Consilier Ostaficiuc Marius Eugen:
…insistam pe o chestiune pe care un investitor a incercat sa spuna ca face lucruri
foarte importante noi nu am luat in considerare va sugerez nici dumneavoastra sa nu luati
in considerare.
Domnul Consilier Anghel Ficu:
Vroiam sa-i spun colegului si prietenului Sandu Buraga modalitatea de stabilire a
redeventei este urmatoarea ca sa intelegeti translatia: in momentul in care se scoate la
licitatie sau se acorda un contract de concesiune sa stabileste valoarea terenului, stabilind
dupa perioada de concesionare se imparte valoarea terenului la perioada de concesionare
si rezulta redeventa anuala. El la un moment dat, de vreo cativa ani plateste redeventa, in
momentul asta incepe sa plateasca sau va plati valoarea integrala a terenului chiar daca a
platit 10 ani sau 5 ani sau 4 ani redeventa.
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Am o rugaminte pentru asemenea proiecte unde trebuie sa primiti explicatii ar fi
bine la comisii pentru ca altfel dam o alta nota in fata iesenilor legat de …acolo putem
discuta in felul asta unul asa unul asa, aici e vorba de decizii de luat politice si
administrative, este faptul ca un teren este déjà concesionat un teren are o durata de
concesiune destul de mare si redeventa care ii vine in fiecare an destul de mica catre
municipalitate. Ce facem mai departe concesionarul acolo ca a face sau ca si constructie
vin la primarie si cere autorizatie e alta poveste, noi acum raspundem la solicitarea
dansului si spunem da putem vinde pamantul de acolo cu evaluarea facuta de catre noi

care intra in negociere si as vrea foarte clar stabilita si comisia de negociere pentru ca asta
este valoarea minima de la care pleaca negocierea, deci nu poate sa scada sub evaluarea
facuta, putem sa luam mai multi bani daca el vine si va demonstreaza ce face acolo atunci
puteti sa-I dati terenul numai la nivelul evaluarii dar sub evaluarea aceasta nu se poate
vinde terenul si noi nu facem altceva in clipa de fata decat ca incurajam un privat care
déjà detine terenul ca sa poata la randul sau sa mearga mai departe la banca sa ia
imprumut sa aiba investitori adica incercam sa incurajam mediul de afaceri.Sigur ca daca
aceasta proprietate a noastra in clipa de fata ar putea sa fie libera de sarcini ar avea o alta
valoare si am putea intra in alta disputa intr-o alta licitatie dar in clipa de fata exista o
concesiune si nu avem decat doua variante pastram concesiunea in continuare sau vindem
terenul si il lasam sa faca ce doreste mai departe.
Ca sa–i eliberam terenul de concesiune ar trebui sa-i gasim acum o investitie de
interes public ca sa-i dam pe acelasi amplasament, domnule ia de aici ce ai construit si
pleaca pentru ca vreau sa folosesc terenul pentru interes public, treaba asta nu exista
astazi si atunci avem de ales intre a-l vinde si a pastra concesiunea in continuare.
Domnul Consilier Sorin Avram Iacoban Preşedinte de şedinţă:
O sa revenim la proiectele de hotarare 14 si 15 pentru a stabili comisiile, la
proiectul de hotarare comisia de licitatie si la proiectele 15 si 16 comisia de vanzare a
terenului si negociere.
Domnul Consilier Ostaficiuc Marius Eugen:
Putem atunci sa facem propuneri : Domnul Anghel Ficu , subsemnatul Marius
Ostaficiuc…si nu stiu pe cine mai doriti dumneavoastra sa faca propuneri si ceilalti
colegi
Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iaşi:
Deci Viceprimarul care raspunde de DAPPP e clara treaba nu? PNL –ul spun
dansii nu spui tu cine sa fie , PSD-ul spun eu cine sa fie si nu spui tu, PDL spun dansii
cine sa fie si dupa aceea mai vedem daca mai este loc de al 4 lea in alta parte. Eu am sa-l
propun pe domn profesor Boisteanu sa faca parte din aceasta comisie, PNL ? domnul
Anghel Ficu spune domnul Viceprimar, domnul Viceprimar spune Anghel Ficu…domnul
Grigore spuneti…domnul profesor Leonte uitati ce bine am nimerit acum la profesori si
il propunem in continuare si pe domnul Bulgariu ca e economist si nu jurist.
Domnul Consilier Sorin Avram Iacoban Preşedinte de şedinţă:
Pentru proiectul de hotarare numarul 14 comisia de licitatie :
Domnul Viceprimar Dangă Marius Sorin;
Domnul consilier Boişteanu Paul Corneliu;
Domnul consilier Anghel Ficu;
Domnul consilier Leonte Constantin;
Domnul consilier Bulgariu Cătălin;
….pentru proiectele 15 si 16 ramane aceeasi comisie numai ca se cheama comisia
de vanzare a terenului Daca sunteti de acord
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ? 3 impotriva.(consilierii locali PPDD)
Se abţine cineva ?

Comisiile au fost votate.
La proiectul numarul 16 am votat numai comisiile , sa votam si proiectul …
Punctul nr. 16
Cine este pentru proiectul Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării
terenului din Iaşi, B-dul Poitiers nr. 43 în suprafaţă de 1637 mp;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ? 3 impotriva (consilierii PPDD)
Se abţine cineva ?
Proiectul a trecut.
Punctul nr. 17
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 495/23.12.2009 ;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Proiectul a trecut in unanimitate.
Punctul nr. 18
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Iaşi în
Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apa
Canal Iaşi ;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Proiectul a trecut in unanimitate.
Punctul nr. 19
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de
învăţământ particular acreditate din Municipiul Iasi pentru anul şcolar 2012 –2013 ;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Proiectul a trecut in unanimitate.
Punctul nr. 20
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr 86/29.02.2012
privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat din Municipiul Iaşi pentru 2012—2013 ;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Proiectul a trecut in unanimitate.

Punctul nr. 21
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,
STRADA NICORITA NR.15 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren
proprietate privata persoana fizica;
Cine este pentru ?
Cine este împotrivă ?
Se abţine cineva ?
Proiectul a trecut in unanimitate
Domnul consilier Iacoban Sorin – presedinte de sedinta
Trecem la completari si aici la completari o sa trebuiasca sa schimbam un pic
ordinea hotararilor, o sa incepem cu proiectul de hotarare nr. 3.
Proiectul nr. 1
Proiect de hotărâre privind
inregistrat la 31 decembrie 2011;

repartizarea excedentului Municipiului Iasi

Daca sunt discutii aici? nu sunt discutii.
Va rog sa spuneti cine este pentru.
Da, domnul viceprimar, va rog.
Da deci cei trei
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriviri? Nu sunt.
Abtineri? Consilierii PP-DD si … abtineri inca o data, doua, trei, patru, cinci, sase
abtineri.
Cu sase abtineri proiectul de hotarare a trecut.
Proiectul nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al
Municipiului Iasi la data de 30.06.2012;
Daca sunt discutii aici cu executia? Nu sunt discutii, prin urmare supun votului
dumneavoastra.
Cine este pentru? Multumesc.
Abtineri? Aceleasi sase abtineri.
Impotriviri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare nr. 2 a trecut.
Proiectul nr. 3
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi 2012;
Ordinea in care le am citit eu, domnul consilier.
Va rog, domnul viceprimar, ordinea la completari este ordinea in care a citit
presedintele de sedinta.
Domnul Primar – Gheorghe Nichita

Nu se poate face rectificarea fara executie si fara excedent, daca nu este
excedentul nu se poate face rectificarea si din cauza ca le au pus gresit pe ordinea de zi,
atunci a inceput in ordinea normala a aprobarii ca sa poata fi votata rectificata.
Domnul Viceprimar – Mihai Chirica
Vreeam sa vin cu un amendament la rectificarea bugetara, motivat de faptul ca
liceul Ibraileanu s-a reorganizat si a primit in coordonarea doua gradinite si datorita
faptului ca se dezvolta reteaua de invatamant primar este nevoie de a finanta cu 50000 lei
amenajarea unor spatii la gradinita Hecuba pentru doua clase 0 si doua clase 1, motiv
pentru care propun ca amendament suma de 50000 lei pentru liceul Ibraileanul din fondul
de rezerva.
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Din aceasta rectificare 50 ii transferam din fondul de rezerva, ii transferam pentru
Ibraileanu.
Domnul consilier Iacoban Sorin – presedinte de sedinta
Cu amendamentul facut de domnul viceprimar Chirica si formulat de domnul
viceprimar Chirica, supun aprobarii dumneavoastra hotararea nr. 3
Cine este pentru?
Abtineri? 6 abtineri
Impotriviri? Nu sunt
Proiectul de hotarare a trecut.
Proiectul nr. 4
Proiect de hotărâre aprobarea unor cheltuieli aferente obiectivului de investiţii
“CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”;
Daca sunt discutii? Discutii nu sunt.
Cine este pentru?
Abtineri? 2 abtineri.
Impotriviri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare nr. 4 a trecut.
Proiectul nr. 5
Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului domeniului privat al
Municipiului Iaşi, reactualizat;
Sunt discutii aici? Nu sunt discutii?
Cine este pentru?
Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut in unanimitate
Proiectul nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui spaţiu cu altă destinaţie
decat locuinţă din domeniul privat al statului, conform Legii 550/2002;
Daca sunt discutii aici? Nu sunt discutii. Da spuneti domnul Grigore.

… da cu licitatii
Cine este pentru? Multumesc.
Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri? De asemenea nu sunt.
Proiectul a trecut in unanimitate.
Proiectul nr. 7
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă
gratuită a unor spaţii situate în imobilul din Str. Vasile Alecsandri nr. 8, către Direcţia
Locală de Evidenţă a Persoanelor;
Daca sunt discutii? Nr. de ani, trei ani asa s-a hotarat in comisia economica, ieri,
domnule presedinte? Cu aceasta completare supun dumneavoastra votului.
Cine este pentru?
Abtineri? Nu sunt.
Voturi impotriva? Nu sunt.
Proiectul nr. 7 a trecut in unanimitate.
Proiectul nr. 8
Proiect de hotarâre privind atribuirea in folosinţă gratuită a doua module tip
locuinţe de necesitate catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi, in
vederea utilizarii acestora de echipajele SMURD;
Daca sunt discutii? Nu sunt.
Supun votului, cine este pentru? Multumesc.
Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri? Nu sunt .
Proiectul de hotarare nr. 8 a trecut in unanimitatea.
Proiectul nr. 9
Proiect de hotarâre privind modificarea Anexei nr. 8 (Unitati de invatamant) a
HCL 72/2011 de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi,
reactuaizat, precum si darea in administrare a terenurilor si cladirilor in care isi
desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat catre Consiliile de
Administratie ale acestora;
Da doamna consilier, va rog.
Doamna consilier Camelia Gavrila
Pentru ca acest proiect de hotarare se afla pe ordinea suplimentara si nu l-am
consultat cu maxima atentie, am constat acum ca el contine un articol pervers, nu stiu in
ce masura este legal, legal este cu siguranta, dar in ce masura este moral mai degraba,
legat de cuantumul din chiriile scolilor care s-ar intoarce catre Primari, sigur ca
proprietarul este Consiliul Local, sigur ca ar putea exista o explicatie legata de legislatie,
dar eu vreau sa va spun ca sunt foarte mici aceste sume si ele reprezinta unica posibilitate
a unitatilor de a organiza anumite proiecte educationale, de a finanta anumite cheltuieli in
conditiile in care de multe ori la utilitati, la cheltuieli materiale sumele sunt foarte
restranse. Mi se pare neelegant, incorect si fara suportul afectiv necesar, articolul 5 si va
rog sa il scoateti cat mai repede.

Domnul consilier Iacoban Sorin – presedinte de sedinta
Domnul Primar, va rog.
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Avand in vedere ca ati folosit un cuvant legat de pervers, eu nu vreau sa va supun
altceva, dar dau cuvantul domnului viceprimar Danga.
Doamna consilier Camelia Gavrila
Am incheiat cu un cuvant care inseamna afectiune si am echilibrat duritatea
inceputului
Domnul Viceprimar – Marius Danga
Doamna inspector cred ca acel cuvant pervers poate fi folosit referitor la legea
1/2011 -legea educatiei nationale, care scoate tocmai paragraful din articol care spune ca
100% din chiriile luate de licee si scoli raman in bugetul respectiv. In momentul de fata
noi nu facem decat sa le dam posibilitatea scolilor sa isi pastreze macar o parte din chirii
in buget. Legea ne da voie intre 20 si 50% sa dam, noi am mers pe maxim. In comisia
economica am aprobat procentul maxim.
Doamna consilier Camelia Gavrila
Incompetenta celor care au gandit legea nu ne indreptatim sa gasim o strategie.
Domnul Viceprimar – Marius Danga
Noi le ajutam in momentul de fata sa ramana totusi cu o parte din venituri.
Doamna consilier Camelia Gavrila
Va multumesc, asta este asa spus sa luam partea plina a paharului, cand paharul e
pe jumatate gol.
Domnul Viceprimar – Marius Danga
Deci in momentul de fata daca nu trecem asta ar insemna sa le solicitam 100% din
bani pentru ca nu mai pot ramane la dispozitia lor altfel.
Doamna consilier Camelia Gavrila
Eu in preabulul legal sau ma rog in trimiterea din referat se duce spre legea
213/1998, deci ne intoarcem pe o alta lege.
Domnul Viceprimar – Marius Danga
Noi am cautat cadrul legal care sa ne permita sa le lasam la dispozitie totusi niste
bani. Pentru ca legea educatiei nu mai specifica nimic de genul asta si s-ar putea
interpreta prin scoaterea articolului ca 100% din bani ajung la noi, am cautat o alta
posibilitate expectivand legea respective
Doamna consilier Camelia Gavrila
Sa ne asumam un demers legislaiv la nivel national, care sa corecteze chestiunea
asta.
Domnul Viceprimar – Marius Danga

Bateti la usi deschise. Asta am discutat, asta facem
Doamna consilier Camelia Gavrila
Deci o facem si haideti sa o lucram si la nivel politic de data aceasta.
Domnul Viceprimar – Marius Danga
In momentul de fata nu facem decat sa-i ajutam sa ramana o parte din bani la
dispozitia lor.
Doamna consilier Camelia Gavrila
Sa stiti ca eu am solutii. Apropos de pervers, se pot gasi solutii perverse pe care le
putem sugera scolilor ca totusi sa isi pastreze si sa fie cat se poate de mici chiriile. Este
penibil pentru ca daca faceti centralizarea la cat se aduna de acolo sumele sunt foarte mici
si chiar nu merita, pentru o scoala ele pot insemna organizarea unui proiect de sambata
sau de duminica sau o excursie pentru elevii buni, adica sunt niste lucruri care se pot face
in beneficiul educatiei.
Domnul consilier Iacoban Sorin – presedinte de sedinta
Doamna Inspector General, inainte de a da cuvantul colegilor nostril, o sa spun ca
veniturile din chirii sunt foarte, foarte mici, fac parte si eu din Consiliul de Administratie,
dar trebuie da vedeti partea legala a lucrurilor. Pana la o initiativa legislativa care sa
regleze lucru asta trebuie sa reglam legal aceste lucruri, sa le punem in fagasul legal. Stiu
ca nu-i moral, aveti dreptate, dar trebuie sa facem pentru ca suntem in Consiliul Local,
suntem cei care delibereaza si atunci trebuie sa lucrurile acestea.
Va rog domnul Grigore, dupa care domnul Ficu.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Da multumesc. Poate putem cere Directiei Economice sa gasim o cale legala prin
care si diferenta pe care o incaseaza Primaria, restul de 50% sa fie virat practic tot
scolilor, poate am putea sa gasim un artificiu pe buget, ca sa nu piarda scolile nimic din
suma asta.
Domnul consilier Iacoban Sorin – presedinte de sedinta
Multumim. Domnul Aghel Ficu, va rog.
Domnul consilier Anghel Ficu
Am discutat si la comisia juridica acest aspect. Legea 273 e legea finantelor publice
locale care ne da voie sa retinem procentul de 50% sau altfel spus sa lasam la dispozitia
scolilor 50% si acum pana la initiava legislativa care o vom demara sau nu, din punct de
vedere legal Consiliul Local nu poate deroga de la legea generala si noi nu avem nici o
posibilitate de a modifica aceasta prevedere doar faptul ca acei bani se intorc prin buget
tot la scoli dar nu este alta posibilitate legala de a ajunge mai multi bani la scoli, chiar
daca nu este corect.
Domnul consilier Iacoban Sorin – presedinte de sedinta
Domnul Primar, va rog.
Domnul Primar – Gheorghe Nichita
Doamna Inspector General, cred ca facem un lucru care de fapt nu are sens la
momentul actual, aplicam legea. Oricum ar fi noi la unitatile de invatamant le vom da

banii inapoi, nu vom trai din banii acestia. Dar as vrea ca dumneavoastra ca inspector
general sa vedem intr-adevar daca inchirierea asta se produce la valoarea justa, asta ar fi o
problema chiar sa vedem daca nu este perversitate acolo, ca de foarte multe ori multe din
aceste obiective care vrem noi sa le folosim si in alt scop, sunt inchiriate cu preturi foarte
mici si rog pe toti cei care sunt menmbri in Consililiile de Administratie la scoli, sa vada
daca valoarea inchirierii respective este chiar foarte justa si facuta cum trebuie, adica cu
licitatie. Pentru ca valorile sunt foarte mici de multe ori si artificial, nu am cum sa verific
eu treaba asta dar asta ar trebui, nu putem mari valoarea aia, pentru ca ceea ce vine la
Primarie pleaca inapoi catre invatamant cu varf si indesat. Nu este nici o rectificare de
buget la care sa nu dam bani la invatamant in continuare. Sigur am da mai mult, ca chiar
vreau ca scolile din Iasi sa aiba toate conditiile necesare. Singura problema este ca
aceasta valoare ramane efectiv la dispozitia directorului scolii prin inchiriere, sigur
directorul scoli poate sa o gestioneze si inchirierea poate sa gestioneze si banii respective.
Eu cred ca legiitorul cand s-a gandit la venituri intrucat Consiliul Local finanteaza in
totalitate scoala, s-a gandit sa vada cum Consiliul Local poate avea un control asupra
unui venit, in felul asta directia Economica si cei care gestioneaza patrimoniul din partea
noastra, poate sa vada daca acel contract aduce intr-adevar venituri necesare pentru
inchirierea respective.
Nu se pune problema, vedeti ca colegii nostrii au luat decizia nu 20, nu 25% ci
maxim 50% cat da legea voie sa ramana acolo si noi mai departe banii care vin de la
fiecare scoala vor pleca tot catre acea scoala. Adica nu vom lua banii de la scoala nu stiu
care sa dam la alta scoala, tot acolo ii vom da , pentru ca vom vedea cat este de la
Tehnoton, de la CFR, tot acolo se vor intoarce.
Domnul consilier Iacoban Sorin – presedinte de sedinta
Da multumim si daca veni vorba de Consiliile de Administratie ale scolilor, v-as
ruga doamna Inspector General poate in perioada urmatoare, avand un consiliu nou, sa
putem sa facem repartizarea consilierilor … in momentul cand apare o sa ne comunicati.
Multumesc tare mult. Sa trecem la vot ultimul proiect de hotarare.
Cine este pentru?
Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri? Nu sunt.
Inainte de a incheia sedinta, as vrea sa va rog in nume personal ca duminica sa va
exercitati dreptul legal si liber la vot la referendumul, atat dumneavoastra cat si cei care
ne au asistat astazi. Va multumesc. O zi buna.
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