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ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE
12.03.2013
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

FM.14.CIC.01/27.07.2009

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 12 martie 2013 în cadrul şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Sunt prezenţi următorii consilieri:
1.
ANTIPA GABRIELA
2.
AXINIA CONSTANTIN
3.
BEJAN VICTOR
4.
BIRHALA CONSTANTIN
5.
BOCA ADRIAN FLORIN
6.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
7.
BULGARIU CATALIN
8.
GRIGORE GABRIEL
9.
LEONTE CONSTANTIN
10. MĂTĂSARU PETRE DANIEL
11. MELENCIUC GEORGIANA
12. NAVODARU LAURENTIU
13. NEDELCU VLAD NICOLAE
14. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
15. PREDA ANCA
16. RUDNIC ERICA
17. SANDU VASILE
18. SCRIPCARU CALIN
19. VRÂNCEANU SIMONA ELENA
Participă la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi: domnul Gheorghe Nichita
- primarul Municipiului Iaşi, domnul Mihai Chirica - viceprimarul Municipiului Iaşi, domnul Marius Dangă –
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 10,00, sunt conduse de domnul Bulgariu Catalin şi sunt inregistrate
audio si video.
Şedinţa a fost convocată de Primarul Municipiului Iaşi, prin Dispoziţia nr. 157 din data de 7
martie 2013, având următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi:
1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum

9.446.751,28 lei,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind

reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi
modificarea unor acte normative;
2.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditului intern al Municipiului Iasi pe anul 2013;

Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati
fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 157 din data de 7 martie 2013. Sedinta se desfasoara
legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri: Anghel Ficu, Aur Marius Catalin, Gavrila Camelia, Harabagiu
Gabriel, Trandafirescu Sorin. Domnule presedinte aveti cuvantul.
Domnul consilier Catalin Bulgariu – presedinte de sedinta
Buna ziua. Este o sedinta extraordinara deci vom trece direct la ordinea de zi.
Cine este pentru ordinea de zi?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Propun dezbaterii primul proiect de hotarare.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 9.446.751,28 lei,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri
pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative;
Dezbateri? Doamna Preda.
Doamna consilier Anca Preda
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Este pentru a doua oara anul aceasta cand intr-o sedinta extraordinara supunem aprobarii un proiect ce
vizeaza contractarea unui imprumut, lucru aceasta se intampla cu o documentatie care contine 4-5 pagini. Sunt
nemultumita de faptul ca in anexa privind situatia arieratelor nu avem si o detaliere clara a acestor datorii. Asa
cum vedeti, spre exemplu la punctul 4 cel legat de biroul executor judecatoresc suma de 2 miliarde jumatate cred
ca ar fi trebuit sa fie detaliata cu o serie de procese verbale de cheltuieli, ba mai mult decat atata sa intelegem si
noi totusi de unde provine aceasta situatie debitoare a primariei pentru ca in definitiv ar insemna ca datoria pentru
care am fost executati sau suma pentru care am fost executati ar trebui sa fie undeva in jur de 20 miliarde si nu
avem o astfel de situatie, eu consider ca ar fi trebuit trecuta. Despre Dalkia ce sa mai vorbesc, vad ca datoriile cu
Dalkia Romania nu se mai opresc desi in vara am negociat un contract de unde ar fi trebuit sa pornim de la
punctul zero. Multumesc.
Domnul consilier Catalin Bulgariu – presedinte de sedinta
Multumim.
Domnul Nedelcu.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Sunt de acord ca trebuie achitate arieratele dar voi vota negativ pentru acest imprumut deoarece nu
trebuiesc indatorati iesenii, pentru ca banuiesc eu in anumite sectoare de activitate ale primariei unele persoane
nu si-au facut datoria si spun aceasta pentru ca nu pot intelege de ce daca aceste cheltuieli au fost prevazute in
bugetul anului trecut nu au fost si platite.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Uitati-va la mine cand vorbiti.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Ma uit si la dumneavoastra domnule Primar cu mare placere.
Dar trebuie sa imi intelegeti emotiile, cu atatea somitati in jur si faptul ca sunt la inceput de mandat si sunt
foarte mari emotii, am sa citesc, dar sa stiti ca nu din pozitia copilului.
Ma intreb acum retoric: ce s-ar fi intamplat daca nu ar fi aparut ordonanata de guvern care se refera la
arierate, am fi platit datoriile din bugetul acestui an si poate ca la sfarsitul exercitului financiar incasarile de la
buget ar fi fost mai mari si ar fi acoperit sumele respective fara a mai fi nevoie sa ne imprumutam?
Referitor la modul in care se gospodaresc banii iesenilor, pot sa va mai dau un exemplu daca imi
permiteti. Am vazut pe un post de televiziune zilele trecute cum angajatii Politiei Locale dormeau in timpul
programului, urmatoarea stire ne informa despre furtul busturilor de bronz a unor personalitati din parcul Copou.
Ar trebui ca cineva sa isi ceara scuze iesenilor daca nu si a prezentat inca demisia.
Domnul consilier Catalin Bulgariu – presedinte de sedinta
La subiect
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Ma astept ca in urmatoarea sedinta de Consiliul Local sa ne propuneti un proiect de hotarare al
Consiliului Local…
Domnul consilier Catalin Bulgariu – presedinte de sedinta
Domnul Nedelcu, stati un pic, nu suntem la interpelari, suntem in sedinta extraordinara, pe subiect.
Busturile le vom discuta la sedinta ordinara.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Era o extrapolare.
Domnul consilier Catalin Bulgariu – presedinte de sedinta
La subiect.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
La subiect. Este o alta pierdere, dar se pare ca ne obisnuiti cu imprumuturile. Va multumesc mult.
Domnul consilier Catalin Bulgariu – presedinte de sedinta
Un mic comentariu as vrea sa fac. Daca dumneavoastra ati fost la comisia economica si unele din
lucrurile pe care le ati mentionat astazi ar fi trebuit cat de cat sa le fi inteles la sedinta economica. De aceea nu
inteleg pozitia dumneavoastra.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
La comisia economica am auzit cum se vorbeste despre RATP-ul mort, despre datoriile din urma, despre
acesti bulgari de datorii care se tot maresc.
Domnul consilier Catalin Bulgariu – presedinte de sedinta
Datorii din urma inseamna arierate, despre aceste lucruri discutam.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Da stiu foarte bine aceasta chestie.
Domnul consilier Catalin Bulgariu – presedinte de sedinta
Alte luari de cuvant? Domnul viceprimar.
Domnul viceprimar Mihai Chirica
Buna ziua. Multumesc. Am sa raspund domnisoarei consilier. Probabil ca intr-adevar mai sunt multe
lucruri de aflat si multe lucruri de inteles, chiar si referitor la acest subiect. La pozitia 4 este mentionat acel arierat,
dar daca v-ati fi uitat in continutul Ordonantei 3/2013 acolo se amintea de arierate si datorii care rezulta din actiuni
judecatoresti. Aceasta este o datorie care rezulta dintr-o actiune judecatoreasca care s-a petrecut intre noi si
Regia de Transport si care in ultima instanta s-a concretizat printr-un executor, este o datorie pe care trebuie sa o
platim, nu este neaparat dorinta noastra dar Ordonanta 3 fiind lege trebuie aplicata iar stingerea arieratelor face
parte din obligatia oricarei autoritati locale la nivelul Romaniei.
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Doamna consilier Anca Preda
Am inteles ca este un arierat, as fi vrut sa am documentatia.
Domnul viceprimar Mihai Chirica
Nu este un arierat, este o obligatie rezultata dintr-o actiune judecatoreasca.
Doamna consilier Anca Preda
Este o executare silita impotriva primariei. As fi vrut sa vad si eu documentatia care a stat la baza, ca asa
eu va cred pe cuvant ca sunt 2 miliarde 530 milioane si imi pare rau ca trebuie sa va cred pe cuvant la o
asemenea suma. As fi vrut sa vad documentatia.
Domnul viceprimar Mihai Chirica
La comisia economica era cel mai usor sa fi venit cu tot dosarul care sa se poata prezenta. Daca doriti
putem sa il punem la dispozitie.
Doamna consilier Anca Preda
Este esential ca si la comisii sa avem documentatia aferenta ca sa ne lamurim de anumite aspecte.
Multumesc.
Domnul primar Gheorghe Nichita
E frumos, e placut, incepe sa fie primavara, iar cei tineri
calca adanc si apasat pe urmele unor
mari ilustri politiceni ai Iasului de care nu am mai auzit nimic in ultimii doi ani de zile. Au facut si ei aici scandal in
Consiliul Local, au vorbit despre toate si nu au votat nimic si au ajuns sa fie consilieri locali pentru ca au platit
niste bani la partid, dupa aceea au ajuns deputati pentru ca au platit niste bani la partid, dupa aceea au ajuns
iarasi parlamentari prin redistribuire. V-as recomanda din tot sufletul sa deveniti consilieri adevarati si sa va
preocupe chiar treburile orasului si atunci cand incercati sa judecati executivul sau primarul, puneti-va in locul
primarului, spuneti-va asa: “eu nu sunt consilierul cutare astazi, sunt primarul orasului si am in fata o ordonanta
de urgenta care imi permite sa iau un imprumut niste bani in conditii avantajoase ca dobanda, sa-i platesc in 5 ani
si sa deblochez datorii care sunt facute in decursul anului vis-à-vis de alte regii care sunt ale primariei si care fac
servicii publice pentru cetateni”. Deasemenea puneti-va in situatia anului precedent cand Iasul putea sa fie
inghetat in 2011 spre 2012 si atunci Primaria a facut un efort foarte mare si a preluat intregul serviciu de
termoficare, a facut serviciu pentru cetateni Iasului ca sa nu moara de frig si sa aiba caldura in apartamente.
Acele datorii trebuiesc platite, le plateste Primaria si incetu cu incetu o parte din incasarile pe care le luam de la
cei care au beneficiat si care au datorii catre Primarie, achitam aceste cheltuieli care s-au facut in decursul
timpului. Arieratele care le ofera guvernul astazi sa fie platite printr-un credit, este un avantaj pentru administratia
publica locala. Din pacate nu toate primariile pot sa se imprumute ca nu au cum sa se imprumute toate ca intradevar sa cream mecanismul de functionare a economiei, dar exista, este un mijloc de a face acest lucru,
celelalte sunt doar lucruri care tin de imaginea publica, sunt de acord sa va faceti imagine publica, dar cu lucruri
concrete, veniti cu un proiect important, veniti cu lucruri importante, nu doar cu asta nu-i bun, asta-i cel mai rau.
Eu sunt obisnuit, am pielea tabacita, inteleg ca tot ce facem noi nu este bine si ma bucura cand un pusti incepator
in ale politicii vine si ne povesteste noua ce crede el ca e mai bine pentru comunitate cand nici parintii lui nu au
reusit sa faca nimic in politica asta ieseana atatia ani de zile. Dar daca ai pornit pe drumul asta e gresit, eu as
vrea sa devii un politician adevarat ca sa am cui ii lasa primaria peste 20 de ani, asa ca te rog frumos, vino din
cand in cand, avem seminarii, avem comisie economica, comisie juridica, avem discutii cu consilierii mai in varsta
si iti pot explica fiecare lucru.
Doamna director economic a Primariei Muncipiului Iasi cred ca va poate da oricand datoriile pe care le
avem, doamna consilier (Anca Preda) si va arata efectiv ce datorii mai avem si ce facem pentru ca aceste datorii
sa dispara si ce facem pentru ca RATP-ul sa functioneze, s.a.m.d. Sunt eforturi pe care le facem si noi cum le fac
si alte municipalitati din aceasta tara. Sa speram ca in decursul timpului cu intelepciune, cu calm, cu rabdare vom
chivernisi cum trebuie banul public astfel incat el sa fie in favoarea cetateanului si asta incercam sa facem in
acest consiliu local.
Faptul ca am luat prima data 29 de milioane care au venit si am facut platile mai avem sansa sa mai
luam. Nu stiu daca hotararea noastra de astazi pe care o vom lua, va putea fi si suportata de Ministerul de
Finante pentru ca sunt si multe alte municipalitati care doresc sa ia aceste imprumuturi pentru ca sa achite
datoriile. Eu sper sa putem lua pentru ca in felul asta mai degrevam din datoriile pe care le avem si putem sa ne
facem mai departe calculele pentru anul viitor astfel incat sa nu blocam primaria. Inca un lucru si ar trebui sa
intelegeti foarte usor acest aspect, daca noi nu reducem arieratele in fiecare luna cu 5% si cu 3% pentru unitatile
subordonate, riscam sa blocam veniturile din TVA, veniturile din impoziul pe venitul global si atunci sa nu avem
fonduri pentru ca tinem orasul in functiune, este lege si este obligatoriu pentru toata lumea. Faptul ca ajungem la
85% arierate achitate pana la 31 martie, inseamna ca Primaria ramane functionala pe parcursul acestui an in
continuare. Deci ce ati dori sa blocam orasul ca sa nu functioneze? Nu cred ca asta v-ati dori.
Domnul consilier Catalin Bulgariu – presedinte de sedinta
Multumesc. Mai aveti ceva de spus? A ramas ceva nescris?
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Am un drept la replica domnului Primar. As vrea sa ii reamintesc ca eu sunt aici in functie de consilier
local ales prin vot secret, universal, liber exprimat si reprezint o parte a cetatenilor orasului Iasi care nu au avut
incredere in USL si in dumnevoastra si au decis sa acrediteze, sa dea votul Partidului Poporului Dan Diaconescu.
In acest sens as vrea ca sa nu mai imi spuneti ca sunt pusti sau nepusti, eu sunt aici in mod legal si reprezint
cetatenii orasului Iasi si nu vin sa fac scandal ci vreau sa fac o dezbatere constructiva. Va multumesc mult.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Sincer sa fiu eu chiar credeam ca iti fac un compliment. As vrea sa am varsta ta.
Domnul consilier Catalin Bulgariu – presedinte de sedinta
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Domnul Ostficiuc.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Cred ca astfel de figuratii in Consiliul Local au mai fost facute, noi le stim foarte bine. In votul comisiilor
celor trei reunite urbanism, economic si juridic, s-a stabilit foarte clar ca dosarul unui proiect de hotarare este
foarte stufos, este foarte mare. Am stabilit de comun acord sa nu facem cheltuieli inutile si de fiecare data un
consilier local poate studia acest dosar la Secretariatul Tehnic.
Domnule presedinte, v-as ruga respectuos ca figuratiile sa le lasam pentru comisii atunci cand suntem
doar noi si nu in fata camerelor de luat vederi. Multumesc.
Domnul consilier Catalin Bulgariu – presedinte de sedinta
Alte luari de cuvant nu mai sunt. Propun sa trecem la vot.
Cine este pentru proiectul de hotarare?
Cine este impotriva? 6 voturi impotriva.
Abtineri? 1 abtinere.
Cu 14 voturi pentru proiectul de hotarare a trecut.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditului intern al Municipiului Iasi pe anul 2013;
Supun votului.
Cine este pentru?
Cine este impotriva? 6 voturi impotriva.
Si se abtine? O abtinere domnul Axinia
Cu 14 voturi pentru a trecut si acest proiect de hotarare.
Va multumesc. O zi buna.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CATALIN BULGARIU

SECRETAR MUNICIPIUL IASI
DENISA LILIANA IONASCU
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