M
MU
UN
NI
IC
CI
IP
PI
IU
UL
L I
IA
AŞ
ŞI
I

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 31295 / 03.04.2013

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.03.2013
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

FM.14.CIC.01/27.07.2009

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 28 martie 2013 în cadrul şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Sunt prezenţi următorii consilieri:
1.
ANGHEL FICU
2.
ANTIPA GABRILA
3.
AUR MARIUS CATALIN
4.
BEJAN VICTOR
5.
BIRHALA CONSTANTIN
6.
BOCA ADRIAN FLORIN
7.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
8.
BULGARIU CATALIN
9.
GAVRILA CAMELIA
10. GRIGORE GABRIEL
11. HARABAGIU GABRIEL
12. LEONTE CONSTANTIN
13. MĂTĂSARU PETRE DANIEL
14. MELENCIUC GEORGIANA
15. NEDELCU VLAD NICOLAE
16. NAVODARU LAURENTIU
17. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
18. PREDA ANCA
19. RUDNIC ERICA
20. SANDU VASILE
21. SCRIPCARU CALIN
22. TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
23. 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
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. 229 din data
de 22 martie 2013, completata prin Dispoziţia nr. 314 din data 25 martie 2013 şi prin Dispoziţia
nr. 323 din data de 27 martie 2013, având următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local şi
vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi ;
2.
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier supleant in cadrul Consiliului
Local al Municipiului Iasi;
3.
Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31
decembrie 2012;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2013;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 şi
a estimarilor pentru anii 2014-2015 al S.C.Termoservice S.A.;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al
S.C. Tehnopolis SRL;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor si
programelor de dezvoltare locală;
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipalităţii ieşene la proiectul
european Re-Block-Model eficient si multiplicabil de sisteme inovative, finanţat prin Programul de
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Cooperare Urbact II;
9.
Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării
proiectului “Formare si evaluare profesionala pentru o cariera de succes”, beneficiar Colegiul Tehnic
Gh. Asachi Iaşi, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor;
10.
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, comform art. 286
alin.(1)-(3) din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
contribuabilul prevăzut în Anexa nr. 1;
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 130/31.03.2008, prin care s-a aprobat
11.
înfiinţarea „Centrului de zi pentru persoane cu deficienţe de auz şi vorbire Sf. Proroc Zaharia”şi a
indicatorilor tehnico economici ai acestui obiectiv de investiţii, potrivit prevederilor Legii 500/2002 ;
12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectelor Centrul de Servicii
pentru Mame şi Copii şi Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate ;
13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în
domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de
învăţământ ;
14.
Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Anexa 1.1. a HCL 72/2011
completată şi modificată prin HCL 326/2012; (inventarul domeniului public)
15.
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL 38/31 ianuarie 2012;( H.C.L. privind
acordarea dreptului de folosinta gratuita a terenului de sub cladirile in care isi desfasoara activitatea
Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M.Georgescu”, cladirea veche, cladirea noua si
cladirea in care a functionat centrala termica, situate in Iasi, B-dul Carol I nr. 50 );
16.
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 şi 2 ale HCL 318/15 septembrie 2011;
17.
Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 a HCL 223/28 septembrie 2012 (privind
trecerea unei suprafete de teren, proprietatea Municipiului Iasi, din administrarea Spitalului Clinic „Dr.
C. I. Parhon” Iasi in administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M.
Georgescu” Iasi, B-dul. Carol I nr. 50 Iasi);
18.
Proiect de hotărâre privind completarea art. 2 al H.C.L. 46/2013; (privind completarea şi
modificarea unor Anexe a HCL 72/2011 pentru însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului,
modificat şi completat prin HCL 326/2012)
19.
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită către
Fundaţia Hecuba a unor locuinţe proprietatea Municipiului Iaşi;
20.
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr.
23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iaşi şi Instituţia Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Iaşi ;
21.
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 449/29.12.2011, în sensul modificării
suprafeţei terenului situat în Iaşi, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 7, precum si concesionarea directă a
acestuia către S.C. Beta Proiect S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent ;
22.
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr.
10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din RomâniaComunitatea Evreilor Iaşi;
23.
Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri
imobile ;
24.
Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 72/2011 cu terenul în suprafaţă de 156 mp situat în
Iaşi--Str. Ciric nr. 8, parcela CAT 1044/2 sector cadastral 16 ;
Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii in folosinţă gratuită a unei suprafeţe de
25.
teren situată în piaţa agroalimentară Alexandru cel Bun către Fundaţia Umanitară “Omenia”;
26.
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii în
suprafaţă totală de 10 mp, pentru amplasarea a 10 aparate de cafea, la Spitalul Clinic Dr. I . C. Parhon
Iaşi, B-dul Carol I nr. 50 Iaşi;
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în
27.
suprafaţă de 20 mp , situat la etajul unu în cladirea nouă a Spitalului Clinic Dr. I .C.Parhon Iaşi, B-dul
Carol I nr. 50 Iasi, pentru desfasurarea activităţii medicale în specialitatea diabet zaharat şi boli de
nutriţie;
28.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „
Reabilitare termică a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi”, Str. Pantelimon Halipa nr. 14, Iaşi;
29.
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 61/2009, modificată prin
H.C.L. 211/2012 (modificarea si completarea comisiei de analizare a oportunitaţii şi negocierii preţului
în vederea preluării sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi) ;
30.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Zona VITICULTORI,
T 61, număr cadastral 7603 si 12774 întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial nou pe
teren proprietate privată persoane fizice ;
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31.
Proiect de hotărâre privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie
electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelelor de iluminat arhitectural aferente obiectivelor:
„Biserica Sfantul Sava” din strada Costache Negri nr.44, respectiv Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi” din
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 28;
32.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 203/2012( privind
aprobarea transmiterii în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a
spaţiilor situate în puncte termice şi care fac obiectul unor contracte de închiriere aflate în derulare );
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Iaşi ca partener în proiectul
33.
Promoting Sports for All (Pro-us-All) ;
34.
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a
suprafeţelor de teren identificate prin S1(316 mp.), S2.1 (203 mp.) S4 (36 mp.), S6 (10 mp) în suprafaţă
totală de 565 mp situat în Iaşi , Str. Tabacului f.n. şi aprobarea schimbului de imobile între Municipiul
Iaşi şi S.C.Construcţii Unu S.A;
Diverse: Raportul Primarului Municipiului Iaşi pe anul 2012.
Ordinea de zi a fost completata cu urmatoarele proiecte:
Completare – dispoziţia nr. 314/2013
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie public a imobilului (spaţiu
commercial şi teren afferent) situate în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 17 - 19;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială
constituită în condiţiile Legii 114/1996 in şedinţa din 22.03.2013;
Completare - dispoziţia nr. 323/2013
3. Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării
proiectului “Soluţie informatică eSănatate pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi” urmând ca suma să
fie recuperată din rambursarea fondurilor primite de la autoritatea de management;
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la
care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 229 din data de 22 martie 2013,
completata prin Dispozitia nr. 314 din 25 martie 2013 si dispozitia nr. 323 din 27 martie 2013. Sedinta
se desfasoara legal. Absenteaza motivat domnul Axinia Constantin, doamna Antipa intarzie. Va supun
aprobarii procesele verbale ale sedintei ordinare a Consiliului Local din 28.02.2013 precum si procesul
verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local din 12.03.2013. Domnule presedinte, va rog.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Buna ziua. Va supun aprobarii dumneavoastra ordinea de zi a sedintei de astazi cu cele doua
completari si cu mentiunea ca punctul nr. 2 de pe ordinea de zi principala este scos de pe ordinea de
zi. Cu aceste mentiuni va rog sa imi spuneti:
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtinea cineva?
Atunci cu ordinea de zi aprobata trecem la prima parte. Daca aveti luari de pozitie?
Interpelari? Domnul Birhala.
Domnul consilier Birhala Constantin
Eu as vrea sa ridic o problema legata de regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
Local. Acest regulament este intocmit in luna iulie 2002 pe baza Legii 215/2001 a administratiei publice
locale. Ulterior aceasta lege a suferit multe modificari si a fost si republicata, au mai aparut
deasemenea multe acte normative care reglementeaza activitatea consiliului local. Cred ca ar fi cazul
sa trecem la intocmirea altui regulament conform datelor actuale si specificului Consiliului Local al
Municipiului Iasi. Va multumesc.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Doamna secretar.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Am sa raspund la sfarsit.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Domnul Grigore.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Buna dimineata. Am si eu cateva interpelari de formulat. O prima intrebare ar fi cea care se
refera la operatorul privat care actioneaza pe teritoriului municipiului Iasi. Am avut neplacuta ocazie, in
cateva randuri sa calatoresc cu microbuzele acestei societati si va pot spune ca nu satisfac nici macar
cerintele minime tehnice daramite pe cele care sa zicem ar fi potrivite unui oras de dimensiunea
municipiului Iasi. Vreau si eu sa aflu care sunt beneficile noastre din cedarea acestor trasee catre
societatea respectiva si in aceeasi masura daca nu putem, stiu ca am mai facut o interpelare similara
mai demult si mi s-a spus ca nu avem mijloace de transport suficiente pentru a acoperi si traseele
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acoperite de aceasta societate pe teritoriul municipiului Iasi. Daca tot se vor cumpara niste autobuze
care sa serveasca traseele de pe Copou, cred ca cel putin pentru linia 6 se poate prelungi fie traseul
celor de pe Copou, fie a achizitiona 3-4 unitati suplimentare pentru a servi si acele trasee si ma refer la
traseul numarul 6 pentru ca e un traseu care serveste cel putin doua licee mari a cate cel putin 750 de
elevi a caror siguranta, din punctul meu de vedere e priclitata prin mijloacele de transport pe care le
foloseste societatea respectiva.
O alta chestiune se refera la sumele pe care le am platit déjà pentru organizarea de santier,
pentru santierul de la Fundatie, pentru ca am senzatia ca nu se respecta acolo nici un fel de norma de
construire la modul cat de cat civilizat, e un noroi de nedescris, au impanzit cu acel noroi absolut toata
zona centrala si nu vad absolut nici un fel, in afara de niste marcaje rudimentare, nu pot sa le numesc
nici macar marcaje demne de un santier nemaivorbind de unul cu fonduri europene.
Tot legat de aceste cerinte minimale de mediu, vreau sa stiu si eu, cine va plati amenda
acordata de Garda de Mediu, Primariei pentru ceea ce s-a intamplat si in cazul in care nu va fi
bineinteles contestata si anulata?
Si o ultima rugaminte este aceea adresata domnului Nichita in calitate de om politic, sa zicem
cu influenta la nivel national, de a incerca sa opreasca initiativa de modificare a statutului Politiei
Locale, stiu eu ca aici cred ca si cei din Politia Locala Iasi sunt pe aceeasi lungime de unda, eu cred ca
o delimitare care e facuta la momentul actual de lege destul de clara in ceea ce priveste atributiile si ar
fi necesara diminuarea atributiilor lor neducand, cred eu la o imbunatatire a climatului de ordine publica
in municipiul Iasi. Multumesc.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Domnul Ostaficiuc.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius
La finalul mandatului trecut au fost analizate cele prezentate de domnul consilier Birhala cu
privire la regulament, au fost analizate mai multe propuneri, cu siguranta in mandatul acesta se va
propune si se va deschide o sesiune de discutii si completari pentru a putea fi modificat acest
regulament.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul Matasaru.
Domnul consilier Matasaru Daniel
Daca imi permiteti dincolo de interpelarile opozitiei care se ocupa cu asemenea lucruri, as vrea
sa rostesc si un gand bun. Avem pe masa in fata noastra raportul Primarului Municipiului Iasi. Este
pentru al patrulea an consecutiv daca nu ma insel in care acest raport arata intr-o forma grafica foarte
buna. Este concis, este bine pus la punct si as vrea sa ii felicit pe colegii care s-au ocupat pentru bunul
mers al lucrurilor si intocmirea acestui raport la timp. Multumim.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc. Mai sunt alte interpelari? Nu. Sa incepem raspunsurile. Doamna Secretar, va rog.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Despre regulament, este in atentia noastra si a executivului si a comisiilor, va fi adus si in
dezbaterea dumneavoastra.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Domnul viceprimar.
Domnul viceprimar Danga Marius
Partea de transport. Stiti foarte bine contractul, stiti mai bine ca mine, contractul dintre RATP si
UNISTIL, s-a datorat lipsei parcului de necesar pentru aceperirea tuturor liniilor. Evident acolo conditiile
calitate sunt specificate la aceleasi nivel la care le are inclusiv RATP prin regulamentul de transport.
Solicitari sau diverse plangeri exista pe langa cele formulate aici in plen si ele sunt in verificarea
noastra. Multumesc ca le aduceti in vederea noastra in plus. Dupa cum stiti urmeaza in perioada
urmatoare sa aducem inclusiv in dezbatere publica noua noastra viziune de transport si probabil unul
dintre punctele care vor fi discutate atunci sunt si astea. Calitatea serviciilor ne intereseaza, momentan
ea este la nivelul RATP si la operatorul care sprijina RATP-ul, este la nivelul la care il putem satisface.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Va contrazic. Imi cer scuze, sunt mult sub cele de la nivelul RATP-ului, sunt mult. RATP-ul cu
toate conditiile financiare precare pe care le are reuseste sa asigure mijloace de transport mai bune
decat acest operator.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
As vrea sa comentez un pic asupra observatiei din zona Pasajului Eminescu. Intr-adevar
situatia nu este tocmai in regula in ceea ce priveste organizarea de santier dar nu datorita faptului ca
nu se respecta proiectul si nu se aduc acele elemente care vizeaza decontarea pe organizare de
santier. Mai sunt multe lucruri de facut in ceea ce priveste semnalistica in zona, dar datorita conditiilor
meteo pe care le stiti foarte bine lucrurile nu au putut fi puse la punct asa cum ne am fi dorit. Discutii au
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fost si sunt in permanenta in aceea intersectie. Vom incerca in perioada imediat urmatoare, imediat ce
conditiile meteo vor fi mai bune, tinand cont si de graficul de executie care ne impune un ritm alert
acolo sa imbunatatim circulatia in acea intersectie.
Am sa continui si cu observatia legata de amenda de la Garda de Mediu, am facut si un
comentariu saptamna trecuta pe aceasta tema. Pe langa faptul ca acel proces verbal este scris cu o
mare doza de incompetenta si imi asum ceea ce am spus, vorbeste despre tei, despre castani, despre
salcami si in cele de urma da amenda pentru neexistenta Registrului Spatiilor Verzi, in conditiile in care
acel registru era la dumnealor. Nu avem registru spatiilor verzi pe domeniu privat pentru ca toate legile
fondului funciar nu s-au finalizat, Cadastru General nu s-a finalizat si de altfel este o problema la nivel
national. Consideram ca a facut-o intr-un mod subiectiv si neprofesionist pentru ca acele documente
invocate le avea in mana in momentul in care a semnat procesul verbal inclusiv nota de constatare.
Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Cateva lucruri. Domnul general, legat de regulamentul vechi din 2002, pai tot ce am facut eu cu
Dan Carlan va da-ti seama e foarte bine facut, e trainic pana acum. Dar intr-adevar merita modificat
pentru ca s-a modificat mult legislatia si trebuie adaptat. Incercam acum sa lucram nu numai la
regulament ci si la un statut al municipalitati si din cauza asta se intarzie un pic pentru ca vrem sa
adaptam chiar la nou si sper ca dumneavoastra in comisiile respective sa il adaptati. Am facut o gluma
ca nu putea fi modificat din 2002 pana acuma, de mult timp ii depasit dar aia e alta problema.
Legat de UNISTIL, sa stiti ca nu sunteti singurul care remarcati lucru asta, sunt multi cetateni
care sunt nemultumiti de Unistil. Probabil ar trebui sa am si eu o discutie mai trasanta cu patronul de
acolo si cred ca aici ca ar trebui sa aiba si domnul Gherca si va rog domnul Gherca si domnul Tomorug
de aici incolo sa puneti controale suplimentare pe traseele Unistil-ului. In afara faptului ca e un
transport care nu slujeste cetateanului ci doar profitului companiei respective mai este si o evaziune din
cate am auzit destul de mare si sigur ca sunt si nemultumiri legate de cei care au libere pe transportul
public si acolo nu tot timpul se respecta acest drept. Faptul ca avem o companie privata in acest
contract de concesiune cu RATP-ul e din cauza faptului ca nu avem capacitate suficienta de transport
asta-i un adevar. Nu ii facuta special ci este un adevar. Cele 50 de autobuze pe care o sa le aducem
tot nu vor face fata pentru ca vom scoate tramvaiele din functiune si va trebui sa suplimentam acolo cu
autobuzele noastre. Dar daca nu vor reusi sa isi imbunatateasca conditiile de transport inseamna ca in
viitor ne gandim sa facem un efort mai mare sa luam si alte autobuze si sa ii scoatem definitiv din
trasportul local.
Referitor la santierul de la Fundatie, nu e singurul constructor dar e unul din cei care lucreaza
cel mai neingrijit in acest oras si aici avem niste lucruri care ar trebui sa le spun foarte trasant. O
companie a castigat licitatia care dupa aceea a fost vanduta si acum avem de a face cu alta companie
mai mare, cu probleme financiare foarte mari pentru ca lucreaza cu Ministerul Transporturilor in foarte
multe zone din tara si nu incaseaza bani si din cauza asta nu are cu ce sa suporte santierul de aici si
ne trezim in contract cu altcineva. O parte din sefii de santier au plecat, o parte din muncitori au plecat
si acum ideea era la final de an sa reziliem contractul sa mai intarziem inca trei luni de zile si sa
incepem o alta licitatie. Au primit garantie si au avut si dreptate ca avem niste bani sa le dam si le am
dat ca sa poata continua lucrarea, dar acolo dansii trebuie indiferent de zi, daca carosabilul se strica
noaptea sa il refaca, daca semnalistica e deficitara sa o imbunatateasca si o sa ii rog pe cei de la
Primarie si inclusiv Politia Rutiera sa dea amenzile de rigoare ca sa se invete minte pentu ca pe cale
amiabila vad ca nu reusim sa comunicam foarte bine cu ei. Cand e vorba sa le platim lucrarile vin si fac
scandal si stau pe capul nostru incontinuu, cand e vorba sa ii cautam nu ii mai gasim dupa aceea,
pentru ca acest santier, acesta firma se conduce de la Bucuresti si nu din Iasi. Sa stiti ca nu e singurul
constructor care ne face probleme, in general constructorii nostri nu mai stiu sa lucreze ca inainte de
vreme chiar daca sunt privati si sigur urmaresc doar profitul, adica sa reamenajezi tot timpul zona de
acolo inseamna o cheltuiala, foarte multi dintre ei nu urmaresc acest lucru si sigur ca ar trebui sa fim
mai vigilenti. Cheltuielile de organizare de santier nu cuprind doar lucru asta, alea sunt altceva,
organizarea de santier, ca sa nu facem confuzie intre doua lucruri, intre doua categorii de cheltuieli.
Aceste cheltuieli care le face acum pentru ca trebuie sa le faca acum probabil ca nu au fost prinse in
oferta respectiva si sigur ca ii da peste cap, dar o sa insist la ei.
Garda de Mediu cu amenda este o productie PDL-ista 100%, a ramas acolo domnul ala, cum il
cheama Cocris, Cocis? El a dat amendata, el e inspector, a fost sef pus de domnul Oprea. Haideti sa
discutam deschis, ce ne ascundem in orasul asta, chiar asa? Nu stim cine cu cine voteaza? Fac si eu
ca Trahanache acum. El acolo a facut toata investigatia si peste capul directorului si peste capul
ministrului a trimis tot felul de hartii si incearca sa amendeze primaria pentru ca nu avem registrul
spatiilor verzi. E o porcarie. Bun, o contestam, vom castiga si in instanta, castigam si la minister, nu va
faceti probleme, iar daca va trebui s-o platim sigur ca vom strange banii de la consilierii PDL-ul, din
indemnizatie. Ori il dati afara ori platiti. Am glumit acum, nu imi dati replica ca nu accept.
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Referitor la Legea Politiei Locale, rog compartimentele de specialitate din cadrul Primariei sa se
uite pe lege rapid, avem aici si parlamentari in sala si ii rog sa preia toate amendamentele noastre. Nu
vom sta indiferenti pentru ca nu ne convine ca beneficiile pe care le arata Politia Locala in tara de cand
s-a infiintat, fata de Politia Nationala sa fie aruncate la gunoi, ca noi facem cheltuieli foarte mari in locul
Ministerului de Interne, ca lucrurile sa fie foarte clare. Politia Locala de la Iasi este finantata din bugetul
local pentru ca Politia Nationala din 2004 pana acum merge numai in deficit de personal si nu are
suficiente cadre ca sa faca fata la ordinea si linistea publica. Nu ne convine ca sa nu aiba, adica unii
care nu fac nimic acolo, stau mai bine la Nationala doar sa ne coordoneze si sa aibe ei..., ca stau prin
birouri, fac procesele verbale, in rest la strada nu ies baietii, nu se baga la scandalurile care sunt pe
strada, la hoti, la banditi, s.a.m.d. din acest motiv am discutat si cu comisarul sef, este de acord si el ca
noi suntem cei care ducem greul orasului, dar va trebui sa fim fermi cand facem aceasta lege sa nu o
facem mai proasta decat a fost, pentru ca ea in mare parte a fost proasta, inclusiv ca dimensiune.
Auzeam pe domnul Blaga, la 1000 de cetateni trebuie sa fie un politist, e o enormitate, e ceva de
speriat. Nu tine seama de specificul orasului, nu tine seama de gradul de infractionalitate, nu tine
seama de gradul de saracie, nu tine seama de densitate, de teritoriu, nu tine seama de nimic, a dat asa
din burta ca la 1000 de persoane trebuie sa existe un politist. 309, daca noi suntem, nu stiu cati in
municipiul Iasi, suntem peste 400 si ceva de mii de suflete in municipiul Iasi, tot ce inseamna centru
universitar, flotanti, s.a.m.d. Ori cu 309 cu care trebuie sa faci si rutiera, trebuie sa faci disciplina in
constructie, s.a.m.d., nu ai cum sa faci si ordine publica asa cum trebuie, cum faceam inainte, inainte
avem 776 de oameni, era altceva. Vedeai cate doi pe strada, chiar daca nu erau tot timpul foarte
eficienti dar macar mai descurajau. Gradul de scadere a infractionalitatii in perioada in care am avut
600 si ceva de politisti, erau rapoartele Politiei Nationale, a fost de 33 pana la 34% in ultimii doi ani de
zile. Se vedea clar ca e eficienta. Va multumesc.
Inca un lucru vreau sa scot in evidenta, marti a fost o actiune foarte buna la Bucuresti, la hotel
Marriott cu ambasadorii Iasului, vreau sa multumesc la toti cei care au participat si toti cei care si au
adus contributia pentru ca sa fie o reusita aceasta manifestare de promovare a Iasului, a fost la nivel
national, au participat peste 32 de ambasade, foarte multi ne-au scris, foarte multe firme la nivelul cel
mai ridicat ca si reprezentare. Vreau sa va dau o cifra din 305 participanti, din Iasi au fost numai 30%,
restul au fost de la companii straine si din afara Iasului, deci e un interes enorm pentru aceasta
manifestare. Noi am facut promovare, Primaria foarte buna pe online, sper sa o facem in continuare
daca se poate si prin mass-media locala. Ne au promovat mai mult televiziunile nationale si massmedia centrala decat au promovat-o cei de la nivel local, dar ma rog asa-i la noi. In schimb acest gen
de manifestari va trebui sa-l extindem, nu numai in Romania, va trebui sa il extindem eventual si in
capitalele europene unde avem chiar interese de colaborare si in orasele unde avem infratiri, orase cu
care avem in clipa de fata parteneriate pe proiectele noastre. Deci va multumesc celor care ati
participat si sper ca acest tip de eveniment sa putem sa il incurajam in continuare pentru a promova cat
mai mult Iasul. Lumea iubeste Iasul si tine la Iasi pentru ca stie trectul si istoria Iasului, dar nu stie nimic
din prezent si nu stie efectiv ce se intampla acum in oras.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc domnule primar. Sper ca nu vreti sa dati replica?
Domnul consilier Grigore Gabriel
Vreau sa fac doar o scurta precizare ca sa mentinem totusi in limita adevarului si sa nu
discutam despre persoane care nu sunt de fata. Domnul Cocis nu mai e director la Garda de Mediu de
cateva luni de zile, iar ocupatia, nu-i adevarat, e cadru universitar la Universitate.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Cu atat mai mult nu face cinste universitatii pentru ca se coboara la nivelul asta.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumim. Intram pe ordinea de zi. Va supun aprobarii dumneavoastra proiectul cu numarul 1.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local şi
vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi ;
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31
decembrie 2012;
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
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In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2013;
La comisia economica au fost facute amendamente si atunci o sa dau cuvantul domnului
viceprimar sa prezinte aceste amendamente, dupa care intram in discutii.
Domnul viceprimar Mihai Chirica
Amendamentul 1 dintre amendamente il aveti déjà la mapa si se refera la suplimentarea la
capitolul bugetar “investitii pentru achizitii bunuri imobile terenuri si cladiri” cu 2 milioane de lei si
diminuarea aceleasi sume din capitolul “fond de rezerva si transporturi investiti”. Mai avem de facut
inca doua precizarii: introducerea pe lista de investiti a bugetului local a sumei de 50.000 lei pentru
proiecte “grupuri sanitare in municipiul Iasi” si 100.000 lei pentru “invatamant Colegiu National” prin
diminuarea cu aceeasi suma 150.000 lei din “transporturi – investitii”. Colegiu Negruzzi, ma iertati.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumim. Cine doreste sa ia cuvantul la buget? Domnul Boca, domnul Grigore. Domnul Boca
aveti cuvantul.
Domnul consilier Boca Adrian
Stimati colegi, stimata audienta, domnule Primar. Ca si membru al unui partid de opozitie, initial
primul imbold in ceea ce priveste votarea in vederea aprobarii bugetului pe municpiului Iasi, a fost acel
de abtinere sau chiar vot impotriva, dar analizand mai in detaliu bugetul am regasit acolo lucruri
benefice cred eu pentru municipiul Iasi, aici vorbesc despre faptul ca cel putin la partea de functionare,
vorbim de sectiunea de functionare, veniturile au ramas aceleasi, cheltuielile in schimb s-au diminuat si
au crescut pe partea de dezvoltare. Cel mai imbucurator lucru, am vazut ca este vorba pe sectiunea de
dezvoltare de peste 100 milioane de euro, chiar jumatate de miliard de roni, bani care provin din
finantari europene nerambursabile. Sper ca acest lucru sa se realizeze, sa nu ramana doar cifre si sa
constatam la finalul exercitiului bugetar ca am realizat mare parte din acest lucru, mai ales ca anul
acesta sunt termene de finalizare pentru foarte multe proiecte cu finantare europeana. Sunt
deasemenea si proiecte, lucruri, aspecte in buget care pot fi usor corijate, aici ma refer la o alocare
suplimentara pe partea de sanatate in viitor, pe cea de siguranta si ordine publica si pe de alta parte
am sesizat lipsa la capitolul de investitii in ceea ce priveste sporirea fondului locativ. Am vazut ca nu
este nici o investitie in acest sens, desi Primaria ar avea de beneficiat din mai multe puncte de vedere.
Stim foarte bine ca la capitolul locuinte sociale avem un deficit foarte mare, sunt cel putin 2000 de
solicitari cred in lista de asteptare si prin realizarea unui proiect de investitii in locuinte noi, vorbesc
despre locuinte noi la preturi rezonabile si la chirie si la partea de vanzare si cu standarde de calitate
rezonabile si pe de alta parte Primaria ar avea de castigat pentru ca ar detine inca o parghie
suplimentara de a incerca sa elimine sau sa diminueze exodul inteligentei scolita si instruita pe bancile
facultatilor din cadrul universitatilor municipiului Iasi. Un alt castig ar fi faptul ca am avea de castigat
locuri de munca chiar daca nu foarte multe, dar la ce penurie este in acest domeniu este nevoie de
locuri de munca si deasemenea s-ar putea investi in cadrul unor ansambluri rezidentiale noi, in sisteme
de producere si furnizare a energiei regenerabile, sa avem grija si de mediu ca vorba aia avem nevoie
si de acest lucru. Stiu ca toti o sa ma intrebe: “domnule dar de unde finantam acest lucru”. Eu am
sesizat spre exemplu acum in buget la partea din venituri nu sunt prinse veniturile suplimentare
provenite din indexarea taxelor si impozitelor de la inceputul anului, deci categoric vom avea un
excedent bugetar, probabil la sfarsitul lunii a sasea, si as dori daca Primaria considera ca este un
demers imperios necesar acesta de a investi in fondul locativ, sa gandeasca, sa ne gandim impreuna
cu totii si la acest lucru. Mai mult decat atat vreau sa spun ca acest lucru ar fi benefic pentru toti iesenii,
pentru toata municipalitatea, ca urmare vreau sa va dovedesc ca nu am venit, cum sa spun asa doar
sa vorbesc, doar sa palavragesc, eu stiu ca nu aceasta este procedura, dar vreau sa va inmanez si
cate un proiect pe care l-am conceput eu, ulterior am sa il depun si la Secretariat.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Dati-i Secretarei atunci!
Domnul consilier Boca Adrian
Imi cer scuze, poate cei mai suspiciosi sau eu stiu mai…, vor zice, nu am gasit la centrul de
mutiplicari decat coperti rosii, nu cred ca se supara nimeni.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Noi sigur nu ne suparam. Va multumim pentru luarea de cuvant. Se vede ca sedinta de comisie
economica de ieri care a durat peste doua ore jumate, a fost rodnica si a adus gandul cel bun pentru
toti. Domnul Grigore, va rog.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Ar fi multe de discutat pe marginea acestui buget, el nu se abate foarte mult de la logica celor
din anii anteriori. Doua chestiuni as vrea sa le relev, una ar fi la capitolul cheltuieli sunt prevazute sume
mai mari decat decat la venituri si deci practic un deficit si as vrea sa stiu cum ar fi acoperit acest
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deficit, e o diferenta de vreo 30 si ceva de milioane. Pe de alta am auzit USL promovand destul de
raspicat cheltuieli de 6% pe domeniul sanatate, se refereau la nivel national. La nivel local insa de
aplicat se aplica o alta regula, cea de 1%, de aceea cred ca un 3% ar fi fost o medie onorabila atat
pentru municipiu Iasi ca un centru medical de excelenta asa cum il stiu eu, si pe alta parte ar fi transmis
un mesaj de seriozitate in ceea ce priveste mesajul pe care il promovati la nivel national. In rest nu pot
decat sa deplang faptul ca incontinuare alocam foarte multi bani nejustificat de multi dupa parerea mea
pentru sport in conditiile in care nu avem nici o pozitionare de top pe aproape niciunul din sporturile
olimpice, singurele exceptii facandu-le in general sportivi care au beneficiat de sponsorizari private, ma
refer la suma alocata pentru sport e undeva in jur de 6 milioane, in timp ce, de exemplu pentru spitale
avem pe partea de investitii in spitale doar 2 milioane si jumatate dintre care practic cei 500 de mii de
pe proiectul de.., nu mai stiu exact cum se cheama, vor fi returnati ulterior, deci practic se vor intoarce
in buget pentru a fi cheltuiti in alte scopuri, sper sa fie tot in domeniul sanatatii. Inca sunt multe de spus,
si o ultima remarca, spuneti-mi si mie: cat de fezabil vi se pare bugetul a fi executat pe partea de
dezvoltare, in conditiile in care stim foarte bine ca executia bugetara din anii precedenti pe aceeasi
sectiune, a fost una care se ducea undeva in jur de 20 si ceva la %. Multumesc tare mult.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant, asa ca incepem sa raspundem. Domnul viceprimar.
Ati inceput cu partea de deficit, bugetul local este realizat pe principiul echilibrului, deficitul pe
care l-ati vazut trecut acolo reprezinta excedentul din anul 2012 care va fi utilizat la partea de cheltuieli
in anul 2013, deci bugetul in Primaria Muncipiului Iasi este un buget echilibrat, diferenta pe care o
vedeti intre venituri si cheltuieli reprezinta excedentul din anul anterior.
In ceea ce priveste sanatatea, cheltuielile de sanatate, spitale sunt finantate prin Casa de
Asigurari de Sanatate si tot ceea ce inseamna activitatea desfasurata in sanatate este finantata
separat. Ceea ce finantam noi, finantam investitiile in aceste spitale pe baza proiectelor facute de ei.
Proiectele, dupa cum ati vazut si aveti pe ordinea de zi si la Spitalul de Recuperare, se fac marea
majoritate prin fonduri europene, noi am prevazut aici cota de finantare care ne apartine noua.
Domnul Primar.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Mai sunt alte observatii la buget? Va rog.
Doamna consilier Gavrila Camelia
… numai din partea opozitiei, sa fim si intre noi sa avem puncte de vedere critice, de fapt doua
comentarii. Stiu ca a existat de a lungul timpul o traditie de a lansa o suma care era rezonabila pentru
proiecte pentru societatea civila si un numar de ONG-uri de a lungul timpului intrau in aceasta
competitie. Nu stiu daca si in ce masura mai…
Domnul primar Nichita Gheorghe
Este, este.
Doamna consilier Gavrila Camelia
Oricum s-au plans la un moment dat ONG-urile ca nu mai erau nici sumele de altadata, cum
toata lumea se plange si pe alta parte ele pot intra, pot prelua anumite activitati si cred ca este si bine
sa cream acest parteneriat cu societatea civila, un aspect. Al doilea, e o propunere care a venit si la
comisia de cultura si noi am avizat-o ca principiu, dar oricum realizarea ei constanta, concreta tine tot
de executiv, e legata de Aleea Junimistilor, in contexul in care au fost deteriorarile si furturile busturilor
respective, de a regandi Aleea Junimistilor, grupand acolo, poate intr-o negociere cu Muzeul Literaturii
de a lua parte sau poate de a face alte statui si de a grupa pe o alee a artistilor plastici si a muzicienilor
busturi ale acestor tipuri de personalitati risipite. De fapt eu as pune propunerea care vine cu sustinere
si cu argumentare si din partea profesului universitar Macarie, care are pareri de acest gen dar sigur
mai din exteriorul realitatilor concrete, dar as pune-o pe un context in care as face o reconfigurare
extetica a parcului Copou intr-un proiect mai amplu care ar putea sa fie in atentia unei comisii care sa
adune si sculptori si arhitecti si reprezentanti evident din Comisia de Cultura, adica un proiect de acest
gen ar trebui sa stea in atentia noastra pentru viitor. Nu stiu in ce masura pe proiectia bugetara actuala
se poate regasi.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Am sa imi permit sa va precizez faptul ca avand in vedere si propunerile pe care le-am mai
discutat si cu domnul consilier Bejan legat de Gradina Copou, este prevazut pe anul in curs pe lista de
investitii “proiectare Gradina Copou”, care are in vedere inclusiv precizarile facute de dumneavoastra
cu introducerea acelei notiuni cu Aleea Junimistilor, remodelarea ei si atragerea in tema de proiectare
si a cleor care au venit cu aceasta propunere. Multumesc.
Domnul viceprimar Danga Marius
Vreau sa ii raspund putin domnului consilier Boca referitor la spatiul locativ. Aici noi am gandit o
strategie in mai multi pasi, un prim pas l-am facut la finalul anului trecut in septembrie cand am aprobat
noile criterii pentru acordarea locuitelor sociale pentru ca existau acolo niste disfunctionalitati, numai
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intelighentia orasului nu era in varful listei, dupa care incercam anul asta sa ne oferim parghiile legale
care sa ne ajute in oferirea instrumentelor pentu administrarea patrimoniului. Sunt cateva deficiente
legale si in perioada urmatoare o sa rog grupul de parlamentari sa ne ajute sa intervenim in legile care
reglementeaza administrarea patrimoniului public si privat din punctul asta de vedere si o sa vedeti in
zilele urmatoare propunerile noastre si de asemenea ultima etapa va fi aceasta de suplimentarea
propriului portofoliu. Dar vedeti inclusiv in bugetul de anul asta este partea de proiectare si inceperea
lucrarilor pentru locuinte pe programul pentru locuinte colective pentru sprijinirea tinerilor. Pasi se fac,
gandim lucrul asta si multumim pentru sprijinul dumneavoastra.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnul consilier Grigore, e normal ca bugetul acesta sa aiba logica anilor precedenti, noi
suntem consecventi. Cand populatia iti da 60% vot inseamna ca esti consecvent, sunt multumiti,
oamenii au fost multumiti si facem acest buget pentru cetatenii Iasiului nu pentru opozitia Iasiului. Nu
am sa fac niciodata buget pentru opozitia Iasiului care a avut toate atuurile electorale in 2008 si au
primit nici un sfert sau un sfert din votul oamenilor din 2008. Asta demonstreaza foarte clar ca nu au
stiut sa faca treaba si atunci eu sunt consecvent cu cei care spun “da, e bine sa facem lucrul asta”.
Cand veti lua 60% probabil ca nu o sa mai fiti consecventi ca noi si ve-ti avea parte de alte proiecte si
probabil Iasul va avea un alt destin, dar pana atunci Iasul are un destin foarte frumos si un rol foarte
important in Romania. Sigur ca iarasi comparati mere cu pere, exact cum stiti sa faceti. Eu va spun va
sta extraordinar de bine in opozitie. Sunteti deosebiti de buni acolo pentru ca chiar incercati sa scoteti
din nimic o manipulare. Comparati bugetul spitalelor, Primaria Municipiului Iasi nu da spitalelor,
spitalele sunt cel mult la judet. Primaria Municipiului Iasi are doua spitale: Parhonul si Recuperarea in
administrare. Avem peste 100 si ceva de edificii scolare si de invatamant, pai cum sa comparati 2 cu
100, cum sa comparati dumneavostra in clipa de fata doua spitale cu 56 de mii de pensionari care au
nevoie de primarie, cu zeci de mii de copii, 50 si ceva de mii de copii care invata in scolilie Iasului, aici
e diferenta intre noi. Deci dati asa pe gusa, nu pe Cosmin Gusa, pe gusa, ca trebuie mai mult ca
procent. A doua chestiune dati 1% la bugetul consolidat, nu la bugetul de functionare ca daca dam pe
bugetul de functionare vedeti ca e mai mult ca procent, ca s-ar putea sa fie vreo 6% cat e si la nivel
national pe bugetul de functionare. Referitor la dezvoltare, ati observat ca cu exceptia anului 2010,
cand in 2009 am fost blocati cu foarte multe avize la nivelul ministerelor ca sa nu putem efectiv
implementa fondurile europene in proiectele noastre, in 2011 s-au cheltuit bani seriosi. Excedentul pe
care nu l-ati inteles este ramas tocmai ca banii au venit de la Uniunea Europeana la final de an, in luna
noiembrie si decembrie, nerambursabili cand nu mai puteam sa–i cheltuim si atunci am facut
excedentul special ca sa compensam platile pe care trebuia sa le facem pentru constructori in acest an.
Deficitul pe care l-am programat tine seama de excedentul finalului anului trecut. Daca nu aveam
excedent la finalul anului 2012 nu aveam si deficit pe acele proiecte in 2013, cum sigur vor fi in 2013 la
final de an, va fi un alt excedent care va fi cheltuit in 2014. Ce remarca domnul consilier Boca si ma
bucura ca a analizat cu simt de raspundere bugetul si asta e un lucru extraordinar de important, 100 de
milioane de euro in acest an pentru dezvoltare, bani care vin, deci sunt documente introduse si banii
urmeaza sa vina adica nu mai stam ca nu o sa vina banii, pentru ca sunt lucrari efectuate si urmeaza
ca banii sa vina. Puneti la indoiala ceea ce este certitudine. Sigur ca nici un buget nu a fost, nici al
Romaniei, nici al Guvernului Boc, nici al unui primar, chiar Traian Basescu la capitala, 100% respectat
pe parcursul unui intreg an. Nu este cum pentru ca nevoia, evolutia societatii e diferita pe parcursul
unui an si atunci adaptam bugetul atunci cand avem dreptul sa facem acest lucru.
Referitor la ONG-uri doamna consilier, doamna inspector general, am dat in decursul anilor
multi bani la foarte multe ONG-uri in proiecte foarte marunte. Nu toate au adus si beneficii pentru
segmentul respectiv. Anul acesta ne vom concentra pe proiecte mari si in mod special pe acele
proiecte sociale unde de fapt noi nu putem sa asiguram partea de asistenta in totalitate si o facem cu
ONG-urile ca sa avem un plus, dar avem bani alocati pentru a putea face intr-adevar festivalul de
educatie si alte manifestari care sa scoata rolul Iasului in evidenta si la nivel national si de ce nu sa
scoatem in evidenta candidatura noastra de oras capital cultural europeana pentru ca in bugetul
acestui an vom finanta fundatia care urmeaza sa o inregistram ca sa poata sa inceapa documentatia sa
o scrie pentru capitala culturala europeana. Deci mai multi bani dar vom merge pe proiecte foarte mari
si vom fi selectivi cu ONG-urile acolo unde nu putem sa facem noi mai mult. Daca ati vazut si coperta,
pe coperta este o centura acolo strangem cureaua anul asta, la bugetul de functionare, pentru ca sa
putem face dezvoltarea orasului mai mult. Iar cureaua se strange fata de anul precedent cu 45% mai
putin la cheltuieli de functionare, sigur o cota parte din cei 45% reusim sa o diminuam pentru ca nu mai
avem pe cap operarea energiei termice. Daca spre exemplu, Dexia a facut cheltuieli de 100 de
milioane, Dalkia pardon, de 100 de milioane si a incasat 62 de milioane e treaba lor ca ei au facut inca
38 de milioane investitii si lucrari pentru viitor, nu compenseaza cu venituri pe anul aceasta. Daca era
la noi aveam un deficit de cateva, de vreo 34-38 de milioane, am avut anul trecut 34 de milioane. Acum
avem un avantaj. Sper sa reusim sa rezolvam si cu RATP-ul la fel in acest an si pentru anii viitori. Ce
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este important la acest buget, este ca are o crestere de 21%, eu mi-as dori foarte mult ca fiecare buget
a fiecarui an de aici incolo sa poata creste macar cu 10% sau cu 5%, nu cu 21, 21 e o suma foarte
mare pentru ca vin in clipa de fata bani pentru fondurile europene. Daca am avea fiecare an macar 5%
pe buget consolidat, nu pe bugetul de functionare intrucat cresterea aia de 16,5% aduce la buget 3,5
milioane, o nimica toata daca discutam de bugetul consolidat, de 1250 de milioane. Deci avem o
crestere de 21%, 934 de milioane fata de 791 anul trecut pentru ca avem fondul de dezvoltare. Nu am
prins aici cei 3,5 milioane intr-adevar pentru ca vom vedea cat vom incasa din ele, sunt 35 de miliarde
lei vechi din cresterea taxelor si impozitelor cu 16,5%, deci nu e o suma spectaculoasa. Cotele
defalcate din IVG s-au redus din cauza guvernului Boc de la 41,75% si nu le mai putem aduce inapoi
la 47, nu ne da voie FMI-ul conform acordului, o chestiune negociata nu mai poata fi incalcata de un alt
guvern care vine si ne asigura venituri mai mici cu 21 milioane fata de 2011, trebuie sa compensam.
Sper ca salariile care vin acum crescute la profesori, la bugetari, Iasul fiind un oras bugetar, in suma
absoluta sa avem un venit suplimentar pe IVG, desi in procente nu, sigur ce-i important este ca vin
acesti pentru ca sa continuam lucrarile de investitie. Daca o sa faceti raportarea cheltuielilor pe
invatamant, 187,5 milioane la cheltuielile de functionare, o sa vedeti ca avem peste 35 aproape 40%
cheltuieli pentru invatamant din bugetul de functionare si inca un lucru remarcabil este ca bugetul
creditelor externe, interne mai bine zis nu externe, a scazut cu 6,7%, deci platim datoria pe care o
avem catre banci cu aproape 7% mai putin decat anul trecut. Suntem déjà la un grad de indatorare de
23,6%, deci avem inca potential pentru viitor astfel incat sa putem ataca atunci cand va fi nevoie
anumite investitii chiar cu imprumut fara nici un fel de problema. Va scot in evidenta ca arieratele pe
care le ati in Consiliul Local, deci imprumutul pentru a plati arieratele, ne au adus la 23,6 care este
foarte putin fata de ce au alte municipalitati. In ceilati ani au avut 29-29,6% acum avem 23,6%.
Lucrurile se aseaza pe buget pentru anii viitorii. Avem o extindere foarte mare atunci, o extensie foarte
mare a creditelor pentru momentul cand nu ni s-au dat bani de la guvern, ca nu am avut fonduri
europene, au venit fondurile europene am diminuat imprumuturile si am platit o parte dintre ele si acum
se vad beneficiile in oras, iar logica in care am mers pana acum este ca avem acesti bani europeni, nu
mai imprumutam decat foarte putin, platim datoriile si incetu cu incetu diminuam bugetul pentru anii
urmatori astfel incat bugetul, datoria pe care o avem pentru anii urmatori, bugetul pe anii urmatorii,
daca nu vom primi foarte multe fonduri europene, dar eu sunt optimist ca vom primi, va insemna un
plus. Mi as dori foarte mult sa avem bugetul Clujului la venituri proprii, dar din pacate populatia Iasului e
mai saraca decat in Cluj, mediul de afaceri ii mai sarac decat in Cluj, acolo exista o bogatie a orasului
care nu depinde de primar ci depinde efectiv de motorul economic. Aproprierea atator investitii, noi am
stat 14 ani si am gestionat saracia aici din 1990 pana in 2004, acum s-au schimbat lucrurile,
compensam cu investitiile in dezvoltare, fonduri europene si cred ca daca vom fi foarte atenti si vigilenti
anul acesta si daca la nivelul ministerelor vor aproba rapid procedurile pentru bugetul 2014 – 2020,
vom putea sa aducem si alte fonduri anii urmatori astfel incat Iasul sa continue programul de
modernizare si dezvoltare iar bugetul de functionare sa inceapa sa creasca ca sa putem acoperi si
celelalte nevoi. Deci in linii mari acesta este bugetul, este unul care va comporta modificari pe parcursul
executiei bugetare, sigur toate aceste modificari le vom aproba in Consiliul Local, dumneavoastra veti
lua decizia acestor initiative pe care le vom avea si la evolutia anului bugetar care urmeaza.
Parcul Copou, aveti dreptate cred ca trebuie sa ii dam o alta dimensiune asa cum am
demonstrat in alte zone ca putem sa ne putem ampreta asupra unor zone foarte, foarte frumoase in
oras, cu spatii verzi foarte multe, putem sa cream si alte activitati acolo. Sigur trebuie sa imbogatim
acea zona si nu trebuie sa fie doar loc de promenada pentru aleea principala ci trebuie tot parcul sa il
amenajam ca sa devina atractiv pentru cei care merg in zona parcului Copou, pentru ca la Expozitie ati
vazut de cand l-am modernizat este plin, este full in fiecare weekend cand vremea este foarte buna. Sa
speram ca vom putea sa folosim tot arealul parcului Copou astfel incat el sa devina tentant pentru
cetatenii Iasului.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumim. S-a intamplat ceva? V-ati spus punctul de vedere, de acum trecem la vot.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Nu vobeste la microfon
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Pai trebuia sa le exprimati, daca aveti doua puncte de vedere exact la fel cum a facut si doamna
inspector general.
Conform regulamentul dumneavoastra v-ati spus punctul de vedere, acum supun la vot
proiectele de hotarare.
Domnul consilier Grigore Gabriel
…si am un alt punct de vedere pe care vreau sa il expun. Am voie sau nu am voie sa il expun in
Consiliul Local Iasi.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
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Punctele de vedere la fiecare proiect de hotarare…
Domnul consilier Grigore Gabriel
Am voie sa iau cuvantul in aceasta sedinta sau nu am voie? Ca sa stiu de la bun inceput.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
La celelalte puncte de pe ordinea de zi, la fiecare punct de pe ordinea de zi, puteti lua cuvantul.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Am de facut o precizare. In afara de retorica domnului Nichita care se rezuma la hartii cred ca
puse in fata din anii 2010 - 2011 pentru ca suntem in 2013…
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Nu, nu va rog frumos. Haideti, haideti. Parerea dumneavoastra trebuie sa fie pe proiect
Domnul consilier Grigore Gabriel
… dati-mi si mie voie sa imi spun punctul de vedere.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius
Cred ca ar trebuie totusi sa ne referim la punctele de vedere de pe ordinea de zi, domnul
consilier.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Iar si aceeasi masura, eu am spus despre banii de la fotbal nu despre banii de la scoli si am
vorbit despre…
Domnul consilier Ostaficiuc Marius
La inceputul sedintei cu siguranta si dumneavostra v-ati exprimat toate punctele de vedere.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Poftiti!
Domnul consilier Ostaficiuc Marius
La inceputul sedintei dumneavoastra ati avut o interventie si acum discutam de punctul de
vedere de pe ordinea de zi.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Intre timp s-au mai spus niste lucruri si as vrea sa dau niste raspunsuri ca sa nu se ramana cu
ideea eronata ca guvernul Boc e la putere inca. Am senzatia ca uitati ca sunteti la guvernare de un an
si ceva.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Domnul Grigore, ma scuzati. Dezbaterile se fac in comisii, la punctul de pe ordinea de zi v-ati
spus punctul de vedere, a auzit toata lumea ce ati avut de spus,trecem mai departe.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Mai am ceva de spus.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnul Grigore daca doriti sa facem un dialog, putem maine noi doi. Asta inseamna un lucru,
dumneavoastra deveniti un fel de adversar al meu, va creste cota, va vede presa si va scoate in
evidenta si nu meritati.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Nu ma intereseaza asta.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu meritati pentru ca nu…ati fost viceprimar, ati fost viceprimar si ati iesit pe usa din dos afara
din Primariei.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Nu vreau sa ma compar cu dumneavoastra pentru ca…Nu ne putem compara din multe puncte
de vedere
Domnul primar Nichita Gheorghe
Asta o data, doi, ce a facut guvernul Boc in Romania ne trebuie 20 de ani de aici incolo ca sa
reparam.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Asta se cheama consecventa.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Ce a facut guvernul Boc trebuie sa reparam in 20 de ani de aici incolo. Asa ca nu va suparati
cand aducem vorba de guvernul Boc, ca nu ati plecat acasa la guvernare si s-a sters cu buretele toata
porcaria pe care ati facut-o.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Nu dar sunteti la guvernare de un an de zile…
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu putem, deci am spus 20 de ani ne trebuie sa reparam ce a facut Boc in Romania.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Inseamna ca va miscati foarte incet.
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Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu, inseamna ca a facut numai prostii.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Supun la vot. Incheiem discutiile pe proiectul de buget.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Acum nu sunteti cu Boc, sunteti cu miscarea aialalta.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Doamna Preda aveti cuvantul pe proiectul de hotarare.
Doamna consilier Preda Anca
Daca imi permiteti. Nu as fi luat azi cuvantul pentru ca noi ne am exprimat foarte bine ceea ce
avem de spus vis-à-vis de buget, insa mi-a suscitat sau mi-a ridicat interesul una dintre afirmatiile
domnului Primar care a spus vis-à-vis de ONG-uri si de discutia pe care a lansat-o doamna consilier,
ca va fi foarte selectiv cu ONG-urile. Cred ca toti consilieri primesc pe e-mail, asa cum primesc si
ordinea de zi, primesc si un newsletter, sa-i spunem, un e-mail de la o fundatie care se cheama “Alaturi
de Voi” si care face lucruri foarte, foarte bune la Iasi. Am vazut ca mai multi consilieri inlusiv domnul
Anghel Ficu a fost si chiar si parlamentari, doamna deputat a fost de la PDL, am inteles ca si domnii
viceprimari au vizitat aceasta locatie. Aceasta fundatie si a exprimat si a solicitat atunci cand a vazut ca
se aloca totusi niste fonduri pentru ONG-uri sa primeasca si ei o suma de bani pentru ca se pare ca la
Iasi fac niste lucruri extraordinare. Aceasta fundatie, eu am fost si i-am vizitat saptamana aceasta,
pentru mi-au trimis tot timpul informatii despre activitatea lor. Au angajati si ei in cadrul fundatiei, au 30
de persoane cu dizabilitati angajate. In momentul in care ati spus ca veti fi selectiv cu ONG-urile,
haideti sa luam in calcul problemele strict umane, aceasta fundatie are nevoie, de exemplu de un
autobuz cu care sa poata sa aduca si mai multe persoane cu dizabilitati de acasa la un loc de munca.
Au activitate extraordinara, nu am nici un fel de interes, ca si dumneavoastra stiu de aceasta fundatie
din e-mail-urile pe care le primim. Cred ca atunci cand facem aceasta selectie sa impumen nistre criterii
strict umane, sa ne uitam la ceea ce fac ei bun pentru Iasi. Multumesc.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumim
Domnul primar Nichita Gheorghe
Dar cred ca nu am fost foarte bine inteles. Deci aveti dumneavoastra vreo informatie precum ca
aceasta fundatie nu a primit in vreun an de la noi finantare?
Doamna consilier Preda Anca
De la doamna director am inteles ca s-au primit doar 2000 euro acum un an sau acum doi ani,
anul acesta au primit inclusiv refuzul, sa spunem sau nu li s-au alocat fonduri, au spus clar. Asta este
ceea ce mi-a spus doamna director si sunt de buna credinta, va spun exact acest lucru.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnul director spuneti dumneavoastra ca stiti mai bine care e situatia ca sa ii dati exemple
clare doamnei consilier.
Domnul Coman Cosmin
Fundatia “Alaturi de Voi” este o fundatie care colaboreaza cu noi, cred ca de cel putin 5 ani de
zile. In fiecare an din cei 5 ani, fundatia “Alaturi de Voi” a primit finantare din partea muncipiului Iasi.
Bineinteles ca finantare in functie de proiectele pe care dumnealor le au propus, a fost mai mica sau
mai mare raportata la valoarea proiectului. Dar in fiecare an am discutat. Avem o relatie zic eu buna cu
echipa de conducere de acolo. Intr-adevar PR-ul este deosebit, dar repet in fiecare an au primit bani
din partea Primariei Municipiului Iasi.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Deci “Alaturi de voi”, “Bethany” si celelalte fundatii care au déjà un program destul de sustinut
cu proiecte, au primit finantare. Pe de alta parte cand spun selectiv, ma obliga legea, doamna avocat,
pentru ca orice fundatie, orice ONG care doreste sa primeasca finantare trebuie sa depuna un proiect.
Exista o lege, o hotarare de guvern 350 daca nu ma insel, care spune foarte clar: se depun proiectele,
se face selectia proiectelor, se fac criterii pentu fiecare, se aloca suma in functie de proiectul depus.
Ceea ce v-am spus eu mai devreme este altceva si nu ati inteles dumneavoastra. In iasi cred ca avem
vreo 70 de fundatii, 70 de ONG-uri, multe veneau si spuneau asa cum spuneti dumneavoastra: dati si
mie din suma aceea. Nu dam din suma aceea. Demonstreaza-ne pentru ce vrei o suma de bani si mai
departe vedem daca acea suma de bani putem sa o alocam pentru scopul pe care il doresti, pentru
proiectul pe care il ai. Deci nu dam bani pe ochi frumosi, dam bani pe proiecte. In alta ordine de idei nu
mai dam bani la 70 de fundatii si pe proiecte care nu au dimensiune sociala, o dimensiune de imagine,
o dimensiune de evenimente sau nu se axeaza pe anumite categorii sociale. Dam bani pe proiecte
care de fapt tintesc grupuri importante, cum deasemenea sigur o dam bani in continuare pentru cei
care sunt nedeplasabili, batrani nedeplasabili trebuie ingrijiti. Si asta facem si cu fundatia
“Solidaritatea”, asta facem si cu fundatia “Papadia”, asta facem si cu alte fundatii. Luati lista cu fundatii
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care primesc de la noi pe proiecte finantare. Eu am vrut sa scot in evidenta si sa descurajez tot felul de
alocari bugetare, ca fiecare mai cunoasteti cate o fundatie si ajunge la urechea dumneavostra si sa ne
gandim cum promovam de aici Iasiul ca avem o batalie foarte mare, capitala regionala si capitala
cultural europeana. Astea sunt doua obiective majore ale Iasului.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumim. In incheiere domnul Anghel Ficu.
Domnul consilier Anghel Ficu
Legat de fundatia “Alaturi de Voi” eu am vorbit cu domnul primar, dupa acea cu domnul
viceprimar Marius Danga, dupa acea vizita la ADV, este intr-adevar un lucru foarte important ce au
facut ei acolo. Dorinta dumnealor este urmatoarea: sa ne gandim la o schema de finantare a ONGurilor multianuala pentru a putea accesa programe de finantare si a putea asigura confinantarea. In
momentul cand aplici pe un proiect sau pe un alt program trebuie sa faci dovada confintarii. Programele
care functionau pana acum la nivelul Municipiului Iasi, fiind programe anuale nu puteau fi cuantificate
ca si confinatare pentru a accesarea programelor europene. Si in discutia cu domnul Danga am inteles
ca la nivel de municipiu Iasi se discuta un ghid al finantarilor multianuale pentru cofinantarea proiectelor
europene.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Este o idée foarte buna si o sustin in totalitate. Mi se pare si normal pentru ca in felul asta
dezvoltam proiecte importante, proiecte mai mari si care au continuitate.
Domnul consilier Anghel Ficu
Acea investitie pe care au facut-o dumnealor acolo la Valea Lupului este pe un proiect
“POSDRU” de 4 milioane si ceva de euro, au constructie, au oameni, este ceva extraordinar. Ei
promoveaza Iasul la nivelul national pentru au lansat si cateva campanii de intrare in Guiness Book cu
eveniment in fata la Palat, adica e o emblema pentru Iasi.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc. Supun votului dumneavoastra proiectul de hotarare privind bugetul municipiului Iasi
pe anul 2013.
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva? Abtineri: domnul Birhala, domnul Grigore, domnul Leonte. 3 abtineri.
Bugetul a trecut.
Va multumim.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 şi a
estimarilor pentru anii 2014-2015 al S.C.Termoservice S.A.;
Discutii? Supun votului.
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva? 2 abtineri: domnul Birhala, domnul Grigore.
Proiectul a trecut.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C.
Tehnopolis SRL;
Supun votului.
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva? Domnul Birhala si cu domnul Grigore se abtin.
Proiectul a trecut.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor si
programelor de dezvoltare locală;
Supun votului.
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipalităţii ieşene la proiectul european ReBlock-Model eficient si multiplicabil de sisteme inovative, finanţat prin Programul de Cooperare Urbact
II;
Cine este pentru?
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Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 9
Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului
“Formare si evaluare profesionala pentru o cariera de succes”, beneficiar Colegiul Tehnic Gh. Asachi
Iaşi, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Domnul consilier Anghel Ficu a iesit din sala de sedinta.
Proiect nr. 10
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, comform art. 286 alin.(1)(3) din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
contribuabilul prevăzut în Anexa nr. 1;
Doamna Preda va rog.
Doamna consilier Preda Anca
Am o mica precizare de facut. Studiind documentatia aici atasata, o doamna a fost scutita cu
suma de 74 lei din 89, dar a trebuit sa pregateasca acte care probabil au costat-o cam circa 50 lei.
Poate pe viitor gasim o formula, stiu ca din punct de vedere legal trebuie sa depuna niste declaratii
inclusiv adeverinte de venit de la Finantele Locale s.a.m.d, dar poate pe viitor gasim o formula. Oricum
ei fac 10 drumuri pentru aceasta scutire, sa nu mai mergem si la Finantele Locale sa mai dam 2 lei pe
adeverinta aceea, sa ii mai trimitem si la notariat sa mai faca o declaratie notariala pe propria
raspundere, sa acordam o facilitate, sa gasim o formula si cei de la economic-financiar sa se
gandeasca, pentru ca nu vad eficienta « ma scutesti de 44 lei dar fac zeci de drumuri si am cheltuit si
vreo 50 de lei pentru asta ».
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Nu, asa e. Asa e prevederea legala, asta e documentatia pe care o prevedere legea, o initiativa
legislativa.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Sunteti avocat sunt de acord dar nu puteti sa ne invatati sa incalcam legea.
Doamna consilier Preda Anca
Sunt siretlicuri. Mai intrebati-ne si mai vedem
Domnul primar Nichita Gheorghe
Avocatii sunt buni la tertipuri dar nu la incalcarea legii.
Doamna consilier Preda Anca
Catusi de putin, dar pur si simplu sa gasim formule eficiente. O declaratie pe proprie raspundere
data in fata unui functionar public, de exemplu, sa aiba aceeasi valoare.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Asteptam si din partea dumneavoastra o initiativa legislativa pe chestia asta pentru ca trebuie
modificata legea.
Doamna consilier Preda Anca
Ok. Va promit ca am sa fac demersurile necesare.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim foarte mult.
Supun votului.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 11
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 130/31.03.2008, prin care s-a aprobat
înfiinţarea „Centrului de zi pentru persoane cu deficienţe de auz şi vorbire Sf. Proroc Zaharia”şi a
indicatorilor tehnico economici ai acestui obiectiv de investiţii, potrivit prevederilor Legii 500/2002 ;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectelor Centrul de Servicii pentru
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Mame şi Copii şi Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în
domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de
învăţământ ;
Supun votului.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 14
Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Anexa 1.1. a HCL 72/2011 completată şi
modificată prin HCL 326/2012; (inventarul domeniului public);
Supun votului.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 15
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL 38/31 ianuarie 2012;
(H.C.L. privind
acordarea dreptului de folosinta gratuita a terenului de sub cladirile in care isi desfasoara activitatea
Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M.Georgescu”, cladirea veche, cladirea noua si
cladirea in care a functionat centrala termica, situate in Iasi, B-dul Carol I nr. 50 );
Supun votului.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 şi 2 ale HCL 318/15 septembrie 2011;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 a HCL 223/28 septembrie 2012 (privind trecerea
unei suprafete de teren, proprietatea Municipiului Iasi, din administrarea Spitalului Clinic „Dr. C. I.
Parhon” Iasi in administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu”
Iasi, B-dul. Carol I nr. 50 Iasi);
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 18
Proiect de hotărâre privind completarea art. 2 al H.C.L. 46/2013; (privind completarea şi
modificarea unor Anexe a HCL 72/2011 pentru însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului,
modificat şi completat prin HCL 326/2012);
Supun votului.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 19
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită către Fundaţia
Hecuba a unor locuinţe proprietatea Municipiului Iaşi;
La comisia economica, ieri a fost precizat termenul de 3 ani. Sunteti de acord cu acest termen ?
Deci propun proiectul de hotarare cu trei ani termen.
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Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 20
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011
încheiat între Municipiul Iaşi şi Instituţia Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Iaşi ;
Aici este pe un an, scrie in proiect.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 21
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 449/29.12.2011, în sensul modificării
suprafeţei terenului situat în Iaşi, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 7, precum si concesionarea directă a
acestuia către S.C. Beta Proiect S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent ;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 22
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008
încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Comunitatea Evreilor
Iaşi;
Supun votului.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 23
Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile ;
Supun votului.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 24
Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 72/2011 cu terenul în suprafaţă de 156 mp situat în
Iaşi--Str. Ciric nr. 8, parcela CAT 1044/2 sector cadastral 16 ;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 25
Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii in folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren
situată în piaţa agroalimentară Alexandru cel Bun către Fundaţia Umanitară “Omenia”;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 26
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii în suprafaţă
totală de 10 mp, pentru amplasarea a 10 aparate de cafea, la Spitalul Clinic Dr. I . C. Parhon Iaşi, B-dul
Carol I nr. 50 Iaşi;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 27
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de
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20 mp , situat la etajul unu în cladirea nouă a Spitalului Clinic Dr. I .C.Parhon Iaşi, B-dul Carol I nr. 50
Iasi, pentru desfasurarea activităţii medicale în specialitatea diabet zaharat şi boli de nutriţie;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 28
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Reabilitare termică a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi”, Str. Pantelimon Halipa nr. 14, Iaşi;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 29
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 61/2009, modificată prin
H.C.L. 211/2012 (modificarea si completarea comisiei de analizare a oportunitaţii şi negocierii preţului
în vederea preluării sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi) ;
Domnul consilier Boca va rog.
Domnul consilier Boca Adrian
Va multumesc. As avea o intrebare si un amendament, daca se poate. As dori ca din comisia
respectiva sa faca parte si un membru din formatiunea noastra politica, daca este posibil, pentru
asigurarea transparentei vis-a-vis de aceasta negociere.
Domnul primar Nichita Gheorghe
De acord. Propuneri ?
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Faceti si propunerea va rog !
Domnul consilier Boca Adrian
Subsemnatul.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Deci va fi inlocuit domnul Catalin Turcanu cu domnul consilier Boca.
Cu aceasta propunere va supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 30
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Zona VITICULTORI, T 61,
număr cadastral 7603 si 12774 întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial nou pe teren
proprietate privată persoane fizice ;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 31
Proiect de hotărâre privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a
iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelelor de iluminat arhitectural aferente obiectivelor: „Biserica
Sfantul Sava” din strada Costache Negri nr.44, respectiv Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bulevardul
Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 28;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 32
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 203/2012( privind aprobarea
transmiterii în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a spaţiilor situate
în puncte termice şi care fac obiectul unor contracte de închiriere aflate în derulare );
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 33
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Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Iaşi ca partener în proiectul
Promoting Sports for All (Pro-us-All) ;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 34
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a
suprafeţelor de teren identificate prin S1(316 mp.), S2.1 (203 mp.) S4 (36 mp.), S6 (10 mp) în suprafaţă
totală de 565 mp situat în Iaşi , Str. Tabacului f.n. şi aprobarea schimbului de imobile între Municipiul
Iaşi şi S.C.Construcţii Unu S.A;
Supun votului.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Diverse: Raportul Primarului Municipiului Iaşi pe anul 2012.
Trecem la completarea numarul 1.
Completare – dispoziţia nr. 314/2013
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie public a imobilului (spaţiu commercial
şi teren afferent) situate în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 17 - 19;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială
constituită în condiţiile Legii 114/1996 in şedinţa din 22.03.2013;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Si ultimul proiect de hotarare de pe lista C2 in sedinta de astazi.
Completare - dispoziţia nr. 323/2013
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului
“Soluţie informatică eSănatate pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi” urmând ca suma să fie
recuperată din rambursarea fondurilor primite de la autoritatea de management;
Supun votului.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost votat.
Acest proiect fiind votat, am epuizat ordinea de zi pentru astazi. Va multumesc foarte mult.
Domnul consilier Nedelcu Vlad
Domnule presedinte as avea o propunere, pentu ca observ ca in ultimul timp la lucrarile
Consiliulu Local vin si reprezentanti ai legislativului si mi-as dori ca pe viitor sa-i putem nominaliza, sai putem prezenta pentru ca cred ca este o forma de respect fata de parlamentarii Romaniei.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Va multumesc pentru aprecierea dumneavoastra. O zi buna tuturor.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CATALIN BULGARIU

SECRETAR MUNICIPIUL IASI
DENISA LILIANA IONASCU
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