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ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului
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AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 30.04.2013
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

FM.14.CIC.01/27.07.2009

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 30 aprilie 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.
AXINIA CONSTANTIN
5.
BEJAN VICTOR
6.
BIRHALA CONSTANTIN
7.
BOCA ADRIAN FLORIN
8.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
9.
BULGARIU CATALIN
10.
GAVRILA CAMELIA
11.
GRIGORE GABRIEL
12.
HARABAGIU GABRIEL
13.
LEONTE CONSTANTIN
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. 396 din data de 25
aprilie 2013, completata prin Dispoziţia nr. 401 din data 26 aprilie 2013, având următoarele
proiecte înscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale
ale Municipiului Iaşi la data de 31 decembrie 2012;
2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31 martie 2013;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C.
CITADIN S.A;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al
S.C.ECOPIAŢA S.A ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C.
SERVICII PUBLICE IAŞI S.A ;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C.
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SALUBRIS S.A Iaşi ;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al REGIEI
AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC IASI şi a estimărilor pentru anii 2014--2015;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2012 al REGIEI AUTONOME DE
TRANSPORT PUBLIC IASI ;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii şi Regulamentului de
Organizare si Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi pentru anul 2013 ;
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat în faza de
sustenabilitate „Servicii de consiliere psiho-vocaţională şi orientare profesională pentru mame aflate la risc
social din Municipiul Iaşi” pentru anul 2013;
11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat în faza de
sustenabilitate „Educaţia înseamnă viitor în cadrul Domeniului major de intervenţie 2.2 – Nu abandona
şcoala!”pentru anul 2013;
12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei de
autorizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru proiectul “Modernizarea şi Reabilitarea Parcului
Public al Teatrului Naţional Vasile Alecsandri “;
13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cu suma de 150 de lei a aportului Consiliului
Local al Municipiului Iaşi la patrimoniul iniţial al « Asociaţiei Centrul de promovare Turistică Iaşi » ;
14.
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Poliţia Locală Iaşi a imobilului
Punct Termic situate în str. Bucium nr. 34;
15.
Proiect de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile, construite prin ANL
destinate tinerilor spre inchiriere;
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi, str.
16.
Elena Doamna nr. 37, corp A, parter, de către Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor
Veteranilor- Filiala Judeţeană Iaşi ;
17.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 9 (Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon) a HCL
72/2011 completată şi modificată prin HCL 326/2012;
Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Anexei 1.1. a HCL 167/2012 privnd
18.
însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi;
19.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi. Zona GALATA T 45,
număr cadastral 139028 întocmit în vederea construirii unei locuinţe, anexe şi împrejmuire teren
proprietate privată persoane fizice;
20.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi, Zona GALATA T 45
număr cadastral 139030 întocmit în vederea construrii unei locuinţe anexe şi împrejmuire teren
proprietate privată persoană fizică;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA,
21.
numar cadastral 134994 întocmit in vederea construirii unei locuinte si anexe pe teren proprietate privata
persoana fizica ;
22.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi, Str. SPANCIOC nr. 3
întocmit în vederea construrii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică ;
23.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Iasi
care să facă parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invaţământ din Municipiul Iaşi;
24.
Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii al POLIŢIEI LOCALE Iaşi;
25.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de
organizare si funcţionare ale DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ IAŞI pentru anul 2013;
26.
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
Ordinea de zi a fost completata cu urmatoarele proiecte:
Completare – dispoziţia nr. 401/2013
1. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Iasi ca fondator unic al fundatiei Iasi – Capitala
Culturala Europeana, precum si aprobarea actului constitutive si a statutului functiei;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult din Municipiul Iasi
in anul 2013;
3. Proiect de hotarare privind transmiterea in administrare/operare a Bazei de agrement Ciric ;
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Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata doamnelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta ordinara a
Consiliului Local.
Convocarea s-a facut prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 396 din data de 25 aprilie 2013,
completata prin Dispozitia nr. 401 din 26 aprilie 2013. Sedinta se desfasoara legal. Din 26 de consilieri
in functie, absenteaza motivat domnul Matasaru Petre Daniel. Va supun aprobarii procesul verbal al
sedintei ordinare a Consiliului Local din 28.03.2013. Dau cuvantul presedintelui de sedinta.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Buna ziua. Inainte de a intra pe ordinea de zi, domnul consilier Anghel Ficu are de facut o propunere.
Domnul consilier Anghel Ficu
Buna ziua. As dori sa solicitam schimbarea unor membrii PNL dintr-o comisie cu alti membrii, respectiv
este vorba de comisiile specifice, care functioneaza legat de DAPPP, respectiv la comisia pentru licitatii,
inchirierii spatii comerciale in locul domnului Trandafirescu sa fie domnul Marius Danga, la comisia
pentru repartizarea locuintelor construite prin programul ANL: domnul Trandafirescu – domnul Danga
si la comisia pentru aprobarea vanzarilor spatilor cu destinatie de locuintelor care nu au fost revendicate
in baza Legii 112/1995 in locul doamnei Antipa Gabriela sa fie domnul Marius Danga. Pentru ca
dumnealui fiind in aparatul executiv poate participa mult mai activ la aceste comisii.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Am inteles. Multumesc.Cu aceste propunerii a domnului Ficu de introducere pe ordinea de zi a sedintei
noastre de astazi, va supun aprobarii ordinea de zi ordinara si cu cea suplimentara.
Cine este pentru?
Da, doamna consilier.
Doamna consilier Camelia Gavrila
Solicit amanarea proiectului referitor la consiliile de administratie din scoli intrucat Partidul Democrat
Liberal si PP-DD considera ca mai au de analizat persoanele si cererile pentru anumite consilii si atunci
le acordam timpul necesar si urmeaza ca la sedinta urmatoare sa il repunem in dezbatere dupa ce va fi
discutat inca o data in comisia de specialitate.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Deci retragem de pe ordinea de zi acest proiect.
Perfect. Deci cu cele doua amendamente de introducere a proiectului de hotarare pe care l-a spus
domnul Ficu si cu retragerea de pe ordinea de zi a proiectului numarul 23.
Cine este pentru ordinea de zi?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate ordinea de zi a fost aprobata.
Intram in desfasurarea sedintei. La interpelari. Cine e pentru interpelari? Domnul Axinia. Mai este
cineva? Domnul Boca, domnul Grigore si domnul Nedelcu.
Domnul Axinia aveti cuvantul.
Domnul consilier Axinia Constantin
Pentru ca saptamana trecuta a fost ziua Sfantului Gheorghe si Sfantul Gheorghe la noi in Consiliul Local
este domnul primar si noi opozitia nu am participat, in special ma refer la Partidul Democrat Liberal, neam gandit sa ii facem un mic cadou domnului Primar ca sa isi aduca aminte de opozitia din PDL si
umatoarea interpelare va fi dupa ce inmanam cadoul.
Mai ales ca a fost ales presedinte pentru zona Nord-Est. Va felicitam.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Multumesc.
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Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Da, mai aveti?
Domnul consilier Axinia Constantin
O problema. Ati amplasat in momentul de fata niste iepurasi in Piata Unirii si am avea o propunere noi,
Partidul Democrat Liberal am dori ca culoarea iepurasilor sa fie schimbata. In ce sens? Iepurasii sa fie
rosii, urechile galbene iar in cele doua maini cate un ou portocaliu.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc.
Domnul Boca.
Domnul consilier Boca Adrian
Buna ziua. As avea o rugaminte. Discutand cu cetatenii toti ma intreaba, stiind ca sunt consilier local,
care vin in audienta, vis-à-vis de cat de pietonal va fi bulevardul Stefan cel Mare. Chiar a venit un
cetatean care locuieste undeva la Cina si intreba: “domnule eu voi mai avea acces cu masina la bloc?”
Eu sincer nu cunosc aceste lucruri si daca se poate cineva sa lamureasca problema in asa fel incat sa stim
la finalizarea acestui proiect pana unde va fi partea pietonala si de unde va incepe partea carosabila.
Multumesc frumos.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumim. Domnul consilier Grigore.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Buna dimineata. Am si eu o intrebare legata tot de acest pietonal si as vrea sa aflu cine anume a executat
proiectarea acestui pietonal si plec de la un exemplu marunt poate, pavimentul ales pentru acest pietonal
nu se preteaza nici pentru doamnele cu tocuri, nici pentru batrani cu baston, nici pentru jocul cu mingea
al copiilor, nici pentru mersul cu role al tinerilor, nici pentru, stiu eu, persoanele care folosesc vara o
talpa mai subtire la pantofi. Atunci, intreb si eu: pentru cine a fost creat acest pietonal? O alta
interpelare este legata de … sau in fine s-a facut o selectie a acestui paviment din mai multe variante, s-a
studiat cumva in vreun fel? Apropos de idei, pentru ca am inteles ca se doresc idei din partea cetatenilor
si a consilierilor daca se poate, nu am vazut pe intreg acest traseu, eu l-as fi facut altfel cu un spatiu
verde pe mijloc, in fine poate acesti copaci, salcami japonezi pe mijloc pentru ca sunt copacii care cresc
pe spalier, cel putin in strainatate asa i-am vazut, s-ar fi pretat pentru o zona umbroasa pe mijlocul
bulevardului la adapostul carora sa puna banci si sa fi lasat teii in pace, dar asta e o alta chestiune de
acum.
O a doua intrebare este legata de regimul publicitatii stradale, vad orasul impanzit de o multime de
panouri de dimensiuni care mai de care mai variate, care mai de care mai…, panourile sunt unele din ele
nefolosite de mult timp si intr-o stare aproape deplorabila. Vreau sa stiu daca se are in vedere o
uniformizare a acestui peisaj in ceea ce priveste publicitatea stradala, pentru ca zic eu agentii de
publicitate ar trebui sa se plieze pe cerintele noastre si nu noi pe formatele cerute de dumnealor, pentru
ca in momentul de fata e o totala dezordine in privinta asta. Daca mergeti in Podu Ros vedeti o mare de
panouri, unele din ele goale, de dimensiuni total diferite care practic nu ofera nici un fel de confort
vizual urban.
Si o a treia problema, apropos de publicitate, ma gandeam daca in zonele centrale macar nu ar trebui
standardizat modul in care isi fac reclama magazinele de la strada, pentru ca si aici exista o varietate, ca
sa nu spun altfel, de moduri de a-si prezenta magazinul, cred ca o uniformizare asa cum este in tarile din
afara, in tarile din vest cu reclame de neon, dar oricum o standardizare a tipului de prezentare a
magazinului ca atare, stiu ca e cheltuiala suplimentara dar cred eu ca se pot gasi cai prin care lucru asta
sa poata fi facut ieftin. Multumesc tare mult.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul Nedelcu, va rog.
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae
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In primul rand as vrea sa spun ca grupul PP-DD nu are cadou pentru domnul Primar, dar noi ii uram sa
fie sanatos, voios si fericit si sa traiasca multi ani.
In al doilea rand as vrea sa ma refer la parcarea din fata Palatului Culturii, unde o firma particulara care
nu a facut absolut nici o investitie pentru parcarea respectiva incaseaza bani. De ce spun acest lucru?
Angajatii de la muzeu trebuie sa isi parcheze masina in afara parcarii pentru ca nu isi permit sa plateasca
acea taxa. Cred ca ar trebui sa gasim o solutie inclusiv pentru turistii care vin sa viziteze orasul nostru,
vin sa vada simbolul Iasului – Palatul Culturii, sa poata sa parcheze gratuit. Ba chiar acea firma privata
ar trebui sa puna la dispozitie cateva locuri de parcare pentru turistii care vin sa viziteze muzeele. Stiu
eu, poate fi si o propunere: cei care cumpara un bilet la muzeu sa aiba parcare gratuita in orasul nostru.
In al doilea rand as vrea sa constat domnule Primar ca mai veniti asa cateodata in vreo conferita de presa
si ba aruncati vina pe domnul Hordila, ba pe domnul Vericeanu pentru ce se intampla in oras.
Dumneavoastra ar trebui sa ii supravegheati, adica nu stiu ma gandesc ori nu este timp ori nu va permite
timpul, ar trebui, stiu eu, sa nu veniti tot sa va plangeti de fiecare data sa aruncati vina ba pe Boc de la
Cluj, ba pe cutare, ba pe cutare, trebuie sa ne asumam raspunderea si sa avem timp sa ii supraveghem pe
cei care sunt in subordinea dumneavoastra. Va multumesc mult.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Raspunsuri la interpelari? A, ma scuzati doamna Preda nu v-am observat.
Doamna consilier Preda Anca
Eu as avea o singura intrebare. As vrea sa mi se raspunda: cum si in ce fel si daca a fost valorificata
masa lemnoasa ca urmare a taierii celor 83 de tei la Iasi. Multumesc.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc. Raspunsuri la interpelari. Domnul viceprimar Chirica.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Am sa raspund intai domnului consilier Boca. Referitor la bulevardul Stefan cel Mare, pietonalul tine de
la strada Anastasie Panu pana la I. C. Bratianu, iar partea carosabila pana in Piata Unirii inclusiv strada
I. C. Bratianu.
Am sa-i raspund si doamnei Preda. Din masa lemnoasa, din cei 83 de tei numarati de dumneavoastra, sau facut tutori pentru cei 1200 de tei care s-au plantat in aceeasi perioada. Tutori, adica sunt niste
sustineri pentru arborii tineri.
Proiectarea pietonalului a fost facuta de o firma aleasa prin licitatie publica, se numeste RJR
International, pavimentul ales a fost cu roca efuziva granitica, cea care o vedeti pe zona respectiva. Ati
spus ca nu se pot face activitati, probabil ca nu ati inteles destinatia si asa cum s-a si prezentat in
saptamana trecuta, pietonalul Stefan cel Mare este in santier in momentul de fata si isi va spune expresia
despre el pe masura ce santierul va fi finalizat.
Pentru Palatul Culturii, domnului consilier Nedelcu, parcarea din fata Palatului Culturii aduce venituri
care ajung in totalitate la Consiliul Local Iasi, la Primaria Municipiului Iasi. Problema angajatilor la
Muzeul Unirii a fost rezolvata in perioada anterioara, toti au un abonament, o cartela de libera trecere.
Exista o cartela lasata la poarta Palatului Culturii pentru autocare astfel incat sa poata deschide si inchide
bariera de fiecare data pentru toti cei care vor deveni sau au devenit turisti in zona Palatului Culturii.
Multumesc.
Regimul publicitatii stradale. Exista un draft de regulament, dar deocamdata legislatia nu ne este foarte
avantajoasa pentru ca nu s-a finalizat si normele legii privind publicitatea stradala prin care noi am facut
déjà demersurile privind uniformizarea impreuna cu Serviciul de Urbanism atat in ceea ce priveste
ritmicitatea panourilor cat si dimensiunile. Practic in momentul de fata noi nu am mai avizat nici un fel
de publicitate care depaseste dimensiunile prevazute de lege, chiar daca normele nu au venit noi am
inceput sa restrictionam din ce in ce mai mult. Odata cu reasezarea bulevardului Stefan cel Mare in
pietonal, intr-adevar au iesit la iveala panourile publicitare de la magazine care nu sunt uniforme,
impreuna cu domnul arhitect sef déjà am notificat, o parte dintre ei au inceput sa le dea jos de pe Stefan
cel Mare si le vom cere sa le puna intr-o nota unitara cu viitorul sau viitoarea destinatie a bulevardului
Stefan cel Mare si Sfant. Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
6/20

FM.14.CIC.01/27.07.2009

Doar cateva consideratii. Suntem in saptamana mare si o sa incerc sa fiu mai bland in afimatii.
Multumesc in primul rand celor care s-au gandit sa imi spuna “la multi ani” cu cadouri si fara cadouri.
Usa Primariei a fost deschisa, usa biroului meu a fost deschisa. Domnul consilier mai junior de aici de
fata a fost atunci sa imi aduca si un cadou. Nu stiu ce ati adus. Simbolic, simbolic. A fost primit si el.
Legat de iepurasii care au anumite culori, as vrea sa va spun ca rosul si galbenul sunt niste culori clare,
bine distincte, portocaliul provine din rosul si galben, e un amestec. Oamenii nu mai vor in clipa de fata
amestecuri, vor culori clare si normale si clasice. Asa ca mai ganditi-va un pic cum sa arate culoarea
oului sau ce fel de ou vreti sa fiti pentru romani in viitor. Am vazut foarte multe oua clocite si s-au clocit
prost din pacate.
Domnul consilier Axinia nu vorbeste la microfon.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Eu sunt de acord cu dumneavoastra, daca vreti facem si experimentul asta, dar nu cred ca reuseste la
romani.
Domnul consilier Axinia nu vorbeste la microfon.
Domnul primar Nichita Gheorghe
E normal ca cei din opozitie sa ia cuvantul si sa se intreaca in a critica ba pietonalul din Piata Unirii, in a
critica ba proiectarea, ba tot ceea ce se face, ba parcarea. Daca nu se facea tot critici erau, poate mai
multe ca nu se face nimic. Am asistat in Consiliul Local ani de zile la critica unor consilieri adevarati
care ii spuneau primarului sa faca, numai sa faca, astazi il criticam ca face. Cand am depus proiectul
european pentru a reface axa culturala din care face parte si Stefan cel Mare, proiectantul a avut in
vedere doar partea de carosabil si de trotuarele. Analizand pe parcurs cum am putea sa redam o alta
vizibilitate zonei centrale a orasului si cum putem crea o piateta pe care Iasul nu o are pentru evenimente
deosebite, pentru evenimete care sa puna in evidenta orasul, istoria, traditia, s.a.m.d., viata culturala, toti
au spus ca ar fi foarte bine aceasta zona de la A. Panu si pana la I. C. Bratianu sa devina pietonala si sa
devina o zona multifunctionala, dar nimeni nu a reusit in aceasta perioada sa ne spuna cum sa arate,
pentru ca in functie de ce evenimente vrei sa organizezi creezi mai departe si ambientul si peisagistica si
carosabilul si trotuarul si fatadele cladirilor din jur s.a.m.d. Nu ne-a ascuns si nu ne am ascuns niciodata
in a recunoate faptul ca ne-am grabit si ne grabim sa facem aceste investitii pentru a nu depasi termenele
impune de Uniunea Europeana in vederea absorbtiei fondurilor europene, este cel mai important lucru.
Recunosc ca de foarte multe ori pot sa fie si lucrari care nu sunt adecvate si atunci incercam sa le
corectam, sigur cu constructorii impreuna si cu proiectantii, nici proiectantii acestia nu au fost invatati
cu proiecte de asemenea dimensiune si cu material de asemenea calitate. Sigur ca suntem la o faza
inceputa in toata Romania. Fata de alte orase la Iasi se lucreaza, se face treaba. Dar ce vom face, vom
mai corecta pentru ca ne mai vin si alte idei si nu mie, poate dumneavoastra celor care locuiti, celor care
le pasa si celor care de fapt gandesc ca au un viitor. Acest pietonal va fi amenajat nu intr-un sigur mod
pe toata perioada anului, ci va fi in functie de evenimentele care vor lua fiinta. Cred ca luna iunie va fi o
prima luna in care vom vedea cat este de important acest pietonal cand vom declansa festivalul
educatiei. Atunci vor fi o serie intreaga de evenimente, o sa vedem cum decurg, o sa vedem mai departe
daca cei care fac aceste evenimente pot sa surprinda de la bun inceput totul ca sa fie foarte bine pus la
punct, daca nu vom avea timpul ca an de an sa corectam. Asa cum pe vremuri era un fel de bazar in
Stefan cel Mare si in fata Primariei si a Mitropoliei cu mici, cu hamsii si cu alte de lucruri, cu vanzari de
chiloti si de izmene si le am scos de aici, asa o sa corectam daca fereasca Sfantul va fi cazul si in viitor
aceasta zona astfel incat evenimentele de aici sa fie emblematice.
Trei, orice architect din lumea asta nu s-ar fi gandit la amenajarea carosabilului, pentru ca in prima faza
acest carosabil era destinat si traficului cu masini. Asa a fost atunci, ulterior s-a luat decizia ca el sa
devina pietonal si sa fie reamenajat.
Povestea teilor au facut-o foarte frumoasa pe facebook, pe tot ce inseamna online, un grup de oameni, nu
stiu daca toti chiar iubesc teii, toti iubesc teii si eu iubesc teii, daca toti au fost foarte corect informati. La
un moment dat au inceput sa fie taiati teii care erau bolnavi si batrani si trebuiau sa cada, mai ramanea
unul aici, doua, trei locuri libere, era dezolant tot peisajul si decizia trebuia luata de catre peisagisti, de
catre cei care lucreaza in primarie, sigur o consultare mai buna trebuia facuta, o comunicare mai buna cu
cetatenii facuta, asta sunt total de acord. Dar eu sper ca asa cum a fost si proiectul Palas, care a avut
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parte de o campanie negativa foarte puternica din partea multor oameni, iar altii de buna credinta au fost
manipulati in acei 6-7 ani de zile pana cand proiectul s-a finalizat si asa cum atunci i-am vazut primii la
sampanie si se bucurau de ce proiect frumos a iesit Palas-ul, sper sa fie la fel de bucurosi cu sampania in
mana pe Stefan cel Mare cand lucrurile vor functiona asa cum trebuie. Sigur noi suportam astazi, nu
avem ce face asta e situatia in administratie dar ar fi bine ca sa fim mai cooperanti si mai intelegatori ca
nu toate lucrurile se pot face din primul moment pentru ca destinatia proiectului a fost doar pentu a
reface carosabilul.
Parcarea din fata Palatului, pai iertati-ma acum acolo este curatenie, acum acolo nu mai avem peste tot
benzina si motorina si ulei pe carosabil. Inainte de vreme era o mizerie de nedescris in zona aia si atunci
decizia care a fost luata, deocamdata isi arata efectele pozitive, sigur ca trebuie sa avem grija si de
personalul de la Palat, dar putem sa intretinem foarte bine si acea zona. Erau si camioane parcate acolo,
ne trezeam cu ele seara si tot felul de masini care nu aveau ce cauta in zona Palatului. Puneau in
evidenta Palatul acele camioane si acele rable care stateau parcate acolo? Banuiesc ca nu.
Referitor la…, ati mai avut altceva? Publicitatea stradala, nici eu nu sunt multumit domnule consilier si
chiar aici vreau sa va spun ca aveti dreptate. Din pacate sunt niste contracte in derulare, am incercat sa le
scot de foarte multe ori si nu am reusit intotdeauna, am incercat sa obtin niste citatii, am facut caiete de
sarcini, ba a venit o firma, dupa aceea s-a retras din licitatie, cand suntem in faza de a face licitatie
pentru tot ce inseamna publicitate pe care o cuplasem la un moment dat si cu mobilierul stradal, aveam
oferte publice, acum nu mai avem. Inclusiv daca discutam despre impartirea orasului ca publicitate, tot
nu sunt, firmele se bat intre ele pana ajung in faza in care trebuie sa oferteze. Cand vad ca acel caiet de
sacini este in favoarea primariei si nu le dam sanse sa castige foarte mult se retrag si nu mai depun
oferta. Din acest motiv cred ca va trebui sa gestionam aceasta publicitate tot punctual si nu intr-un mod
coerent inca, pana cand nu avem o oferta foarte serioasa din partea unei firme care sa fie intr-adevar cu
serviciile facute si in alte localitati similare. Cam asta e ca suntem in saptamana mare si mai degraba sa
discutam despre proiecte.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Domnul Axinia mai este ceva de spus?
Domnul consilier Axinia
… pe strada Tabacului, multumim in momentul de fata ca nu ploua, dar este un santier care stagneaza de
doua luni si jumatate. Datorita acestui fapt locuitorii de la blocurile de acolo chiar de pe strada au acces
foarte greu. Nu intelegem de ce s-a oprit aceasta lucrare. Mai mult decat atat circulatia in zona in
momentul in care trecerea la nivel de cale ferata este deschisa se face cu mare dificultate. De ce toate
strazile de jur imprejur sunt ticsite de autoturisme parcate pe o parte si alta astfel incat accesul este foarte
greoi. Feresca Dumnezeu sa fie un incediu iar masina de incendiu a pompierilor sa nu poata ajunge.
O alta problema foarte importanta si va rog sa fim foarte atenti pe viitor este circulatia in Iasi, aici eu
cred ca multi ieseni au apelat la medicul pshiatru dupa o zi de circulatie. Va rog daca s-ar putea… mi s-a
albit parul. Vreau sa va spun si va rog daca se poate sa publicati cu o saptamana inainte zonele unde se
circula in Iasi sau zonele care sunt inchise saptamana respectiva pentru ca uitati chiar ieri in zona Podu
de Fier am circulat dimenata, am plecat de acasa pe o strada si cand m-am intors peste o ora strada era
inchisa.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Dar daca nu ati citit presa, ce sa va facem noi.
Domnul consilier Axinia
Am citit presa, dar sunt lucruri pe care…, ceva scrie in presa si altceva se pune in aplicare. Nu o luati ca
o chestie personala, ci o chestie care pune multe semne de intrebare referitor la circulatia in zona.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumim. Domnul viceprimar.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Vream sa il informez pe domnul Axinia ca noi avem zilnic conferinte de presa prin care anuntam
modalitatea de reorganizare a circulatiei si colegii de la presa pot confirma acest lucru. Acolo unde sunt
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avarii peste noapte, asa cum se intampla in Podu de Fier acum si unde o sa mai fie si in alte zone in
viitor, nu putem sa comunicam cu trei zile inainte o avarie daca ea nu s-a produs inca. Celelalte lucruri,
va rog sa ne credeti si cititi presa si modul de comunicare, sunt comunicate de fiecare data intr-o analiza.
S-a numit si o comisie din partea domnului primar care se ocupa de acest lucru cu reprezentanti de la
Politia Locala si Politia Rutiera.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Aceste fiind spuse intram pe ordinea de zi
Va supun votului proiectul de hotarare prezentat de domnul consilier Anghel Ficu, asa cum a fost el
prezentat.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale
ale Municipiului Iaşi la data de 31 decembrie 2012;
Supun votului.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31 martie 2013;
Supun votului.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. CITADIN
S.A;
Supun votului.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al
S.C.ECOPIAŢA S.A ;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Domnul consilier Axinia Constantin nu vorbeste la microfon.
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Au fost discutii la comisia economica in ceea ce priveste parcarile din jurul pietei, s-a notat.
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. SERVICII
PUBLICE IAŞI S.A ;
Supun votului.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C.
SALUBRIS S.A Iaşi ;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al REGIEI
AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC IASI şi a estimărilor pentru anii 2014-2015;
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Domnul consilier Axinia Constantin nu vorbeste la microfon.
Restructurarea…da, dar nu poate fi prinsa in buget, in ideea de buget, stiu discutiile.
Domnul consilier Axinia Constantin nu vorbeste la microfon.
De acord. Inca o data:
Cine este impotriva? Domnul Nedelcu si domnul Grigore sunt impotriva.
Se abtine cineva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2012 al REGIEI AUTONOME DE
TRANSPORT PUBLIC IASI ;
Supun votului.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva? Aceleasi doua voturi impotriva: domnul Nedelcu si domnul Grigore
Se abtine cineva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 9
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii şi Regulamentului de
Organizare si Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi pentru anul 2013 ;
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La mapa aveti toti consilieri amendamentele care s-au facut ieri la comisie de catre domnul director. Va
propun votului proiectul de hotarare cu amendamentele pe care le aveti la mapa.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat în faza de sustenabilitate
„Servicii de consiliere psiho-vocaţională şi orientare profesională pentru mame aflate la risc social din
Municipiul Iaşi” pentru anul 2013;
Doamna consilier Gavrila, va rog.
Doamna consilier Gavrila Camelia
…ambele proiecte care vizeaza fundatia Hecuba si de fapt este asteptarea din partea reprezentantilor
fundatiei a unui raport de activitate. Este o fundatie emblematica a primariei, la un moment dat a avut o
perioada de glorie. Am sentimentul ca la acest moment traieste putin din reverberatiile gloriei de alta data
si se intampla mai putin lucrurile consistent. De aceea ca sa nu facem acuzatiile fara sustinere, asteptam
intr-un contest urmator sa ne spuna exact ce s-a consiliat, cate mame au intrat in acest proiect, de cate
mame se mai ocupa la acest moment si cu rezultate notabile. De altfel, reactia mea a fost mai mult din
domeniul pe care il reprezint pentru ca exista si un alt subiect: “Educatia inseamna viitor” si “Nu abandona
scoala”. Sunt sume importante pe care le da primaria, de acord, totdeauna vom sustine proiectele
educationale. Nu am vazut nimic concret la nivel de prezentare generala, nu are vizibilitate proiectul in
spatiul comunitar iesean si cred ca este cazul sa stim mai mult ce se intampla acolo si sa se prezinte. Ma
suprinde, nu are nici un fel de parteniriat cu institutiile, poate se lucreaza doar la nivel de fundatie de
ONG-uri, dar as vrea sa avem un contest in care fundatia sa fie mai vizibila.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
De acord cu punctul de vedere al doamnei inspector general.
Supun votului proiectul nr. 10.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 11
Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat în faza de sustenabilitate
„Educaţia înseamnă viitor în cadrul Domeniului major de intervenţie 2.2 – Nu abandona
şcoala!”pentru anul 2013;
Cu acelasi remarci facute de doamna inspector, supun votului.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei de
autorizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru proiectul “Modernizarea şi Reabilitarea Parcului
Public al Teatrului Naţional Vasile Alecsandri “;
Domnul consilier Boca Adrian Florin
As avea eu niste discutii aici, va rog daca se poate?
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Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
La care punct?
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Domnule Primar, stimati colegi, onorata audienta, evident ca in momentul de fata in municipiul Iasi in
ceea ce priveste locurile de parcare, mai ales in zonele centrale avem de a face cu o adevarata penurie.
Eu sustin orice proiect vine in acest sens, desi in momentul de fata discutam doar despre aprobarea
valorii indicatorilor tehnico-economici in ceea ce priveste faza DALI a proiectului de modernizare si
reabilitare a parcului de la Teatrul National Vasile Alecsandri, cred ca ar trebui sa existe in spatele, chiar
aprobarii acestei valori o dezbatere publica, pentru ca stiti foarte bine sunt discutii foarte ample, delicate
in ceea ce priveste pro si contra. In ceea ce priveste oportunitatea realizarii unei astfel de investitii. Chiar
daca ieri am inteles din discutiile de la comisii ca el nu este un proiect care sa aiba surse de finantare
imediate ci practic va mai fi o discutie ulterioara si ar fi aici de lamurit problemele, vorbim de
amplasamentul platanilor chiar in documentatia pe care am primit-o avem cu scris boldit ca ei nu vor fi
afectati de lucrari, as dori daca se poate sa prezinte un studiu geotehnic si de stabilitate a zonei din care
sa reiese ca acest proiect nu va fi afectat de infiltratii sau panza freatica, pentru ca daca vreti mie mi se
pare asta o falsa problema pentru ca in secolul in care se construiesc autostrazi si aeroporturi in ocean
noi ne cramponam sa construim in parc o parcare pe niste infiltratii. Mai mult decat atat ar fi benefic de
stiut daca dupa perioada de implementare si monitorizare, cine va administra investitia déjà realizata? O
a patra chestiune ar fi corelarea cu proiectele bugetate aflate in derulare din arealul amplasamentului
unde se doreste a fi realizat proiectul. In concluzie propun amanarea pentru proxima sedinta ordinara de
Consiliu Local, timp in care proiectul sa se afle in dezbatere publica si cine stie poate vor veni niste
amendamente pertinente demne de luat in calcul.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Mai sunt si alte pareri? Domnul consilier Grigore.
Domnul consilier Grigore Gabriel
O intrebare, sa vad daca am inteles corect din textul proiectului si din schitele anexate. Practic cu
exceptia platanilor dinspre bulevard absolut tot ce exista acum va disparea. Corect sau nu? Si va fi
inlocuit de un sir de platani de a lungul fostului hotel al partidului si de iarba verde din centru.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Doamna consilier Preda
Doamna consilier Preda Anca
As vrea sa leg ceea ce s-a spus pana acum si despre faptul ca nu sunt multumita de raspunsul primit cu
privire la cum a fost valorificata masa lemnoasa ca urmare a taierii a celor 83 de tei, i-am numarat eu
sunt 83, si in acest sens o sa fac o cerere scrisa si astept un raspuns oficial in scris. Nu cred ca este nici
un fel de problema legat de asta. Legat de faptul ca aici ne ati depus astazi niste schite frumos colorate,
nu vedem parcarea care este punctul de interes, inteleg si subiectul de dicutie. Pe unde se intra in
parcare? Vad aici frumos, arata bine, dar pe unde se intra in aprcarea asta cu care eu personal nu sunt de
acord. Multumesc.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumim. Mai e cineva care vrea sa ia cuvantul? Domnul viceprimar Chirica.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Voi fi foarte scurt. Referitor la documentatia pe care o aveti in fata si la mapa totodata, este vorba despre
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitie viitoare pentru ca ea s-a rezumat la faza de
studiu de fezabilitate, DALI in cazul nostru fiind un proiect de refacere are trei componente asa cum
scrie acolo si nu e firma de parcari din Bucuresti, asta cu siguranta. Are trei componente: restaurarea
sitului istoric din jurul Teatrului National, refacerea esplanadei si constructia unui parcaj subteran. Tot
proiectul in faza de documentatie tehnica, proiect tehnic si detalii de executie va reintra in Consiliul
Local. In momentul de fata legea spune, legea finantelor publice locale spune ca orice investitie publica
se avizeaza de catre Consiliul Local in faza de documentatie la nivel de studiu de fezabilitate, ceea ce se
12/20

FM.14.CIC.01/27.07.2009

intampla acum. Restul avizelor, dezbaterile publice si ce urmeaza sunt faze ulterioare aprobarii studiului
de fezabilitate. Despre modul de utilizare a parcarii nu putem discuta acum pentru ca inca nu o avem,
despre aceste, accesele sunt prevazute si nu obstructioneaza cu nimic nici o parte a investitilor din cele
trei obiective, despre vegetatie intr-adevar vegetatia este urmarita a fi conservata si avem in vedere
aliniamentul de platani din zona I.C. Bratianu, cealalta parte a vegetatiei, o parte este replatanta pe alta
pozitie iar oparte este desfiintata si aceeasi specie adusa intr-o alta pozitie. Deci practic se si stramuta
dar si se si replanteaza. Toate obiectivele istorice care sunt mentinate pe suparafata esplanadei vor pastra
aceeasi pozitionare, tot ce inseamna vegetatie crescuta haotic care obstructioneaza unele monumente
istorice de pe Stefan cel Mare este redistribuita sau desfiintata cu o vegetatie de talie redusa si ne referim
aici in special la tuia din coltul drept al Primariei Municipiului Iasi. Deci este o viziune de ansamblu
facuta de arhitecti care au in vedere corelarea cu proiectul Stefan cel Mare, de aceea pe bulevardul
Stefan cel Mare in dreptul Mitropoliei gasiti déjà pozitionata o alee care se leaga cu Filarmonica cu Casa
Balj, practic este vorba in continuare de proiectarea si a Esplanadei Stefan cel Mare si Sfant acolo unde
este Cubul si care va intregi toata zona istorica. Multumesc.
Si o sa va raspundem in scris si cu detalii de executie de la tutori.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu stiu daca e multumita e in felul asta, s-ar putea tot nemultumita sa ramana doamna consilier si dupa
ce ii faci scris.
Pentru ca aici este domnul architect Visan prezent la aceasta sedinta il rog sa spune cateva cuvinte. E
mai bine sa vorbeasca un arhitect cel care a conceput proiectul intr-un fel si stie mai multe detaili ca
dupa aceea sa votam in cunostinta de cauza. Domnule architect va rog frumos dati cateva elemente daca
e nevoie si cu platanii si cu castanii si cu teii.
Domnul arhitect Visan
In primul rand trebuie sa pornesc de la situatia existenta. Vegetatia pe care o stim cu totii in supafata
esplanadei intre Teatrul National si Stefan cel Mare este in buna parte degradata datorita diverselor
conditii de mediu sau sistemului de intretinere de a lungul timpului. Sunt si o parte din specii care s-au
pastrat foarte bine si bineinteles ca toata lumea se refera la arborii de talie, la platani. Platanii mai exista
si in zona dinspre teatru mai sunt si acolo un grup de trei platani foarte frumosi si mai sunt chiar si
inspre hotelul Mitropoliei. Intentiile noastre au fost de a sublinia in primul rand axa Mitropolie-Teatru si
bineinteles si in sens invers, axa e valabila am supralargit putin circulatia de pe ax, am introdus o serie
de fantani care subliniaza acest ax, fantani discrete si cu un aport de lumina pentru seara si am
reorganizat bazinul transversal care in momentul de fata sau de foarte multi ani stiti ca nu a mai fost
alimentat cu apa, deasemenea cu elemente de lumina e pusa in valoare jeturile care vor functiona.
Referitor la vegetatie, exista o intentie simpla si clara de a realiza, de a sublinia axul de care spuneam,
vizibilitatea intre cele doua monumente extrem de importante pentru oras. Toata zona aceasta care
insoteste axa pietonala sa fie insotita de vegetatie joasa si spre strada Bratianu si spre Primarie respectiv
hotelul Mitropoliei, vegetatia sa cresca sa ajunga speram noi la dimensiunile platanilor dinspre I. C.
Bratianu. Referitor la parcaj, parcajul va avea 230 de locuri, accesele in parcaj se realizeaza din zona
strazii Agatha Barsescu, incercam sa realizam niste parcaje cat mai discrete si insotite de vegetatie astfel
incat sa nu aiba un impact negativ, impact vizual negativ asupra zonei. Ce v-as mai putea spune despre
parcaj, motivatia parcajului este simpla toata lumea stie ce se intampla seara la orele de spectacol,
Teatrul are in jur de 700 de locuri, Filarmonica nu functioneaza acum dar a functionat si va functiona
intr-o perioada care urmeaza, adaugand inca 170 de locuri, inca 100 de locuri in salile mici de la Teatru
si daca mai adaugam si sala cealalta de 140 de la Universitatea de Arta care functioneaza de acum in
fiecare joi si au program ceva mai larg in perioada care va urma, in anii urmatori, se adauga in zona un
numar necesar de locuri de parcare destul de mare pentru perioada de seara, in rest ceea ce se intampla
ziua stie toata lumea nu numai acum din perioada de santier dar si in rest este o aglomeratie foarte mare
de masini care stationeaza in conditii nu tocmai convenabile pe strazile din zona. Parcajul este necesar
atat pentru perioada de zi cat si pentru perioada serii cand exista spectacole. In plus in zona parcajului
mai exista rezerva de apa pentru incendiu pentru parcaj, rezerva de apa pentru udarea vegetatiei, tot ce
inseamna statie de pompare si de aici putem sa discutam despre instalatiile necesare intretinerii parcului
dar si a parcajului. Stratul de pamant vegetal de deasupra in zona cea mai ingusta de pe axul de circulatie
pietonala este intre doi metri in partea de la Agatha Barsescu si ajunge in partea dinspre Stefan cel Mare
la 1 metru si 20. In rest aleele principale sunt insotite de lumini joase care sa marcheze traseul pe timp
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de noapte, sigur este prevazut si mobilierul necesar: banci, chiuvete pentru apa necesara in timpul verii
si chiar o serie de corpuri de iluminat special amplasate pentru a pune in valoare grupurile de arbori si
chiar pe fond de talie, astfel incat seara sa se poata crea o atmosfera convenabila, agreabila.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim domnule arhitect.
Domnul consilier Anghel Ficu a iesit din sala.
Domnul consilier Nedelcu Vald Nicolae
O secunda va rog. As vrea sa spun si eu daca imi permiteti doua cuvinte. Chiar daca, domnule primar va
plangeati ca nu se inghesuie arhitectii sa vina la primarie vad ca sunt arhitecti si chiar foarte buni pentru
ca stiu ca domnul Visan este un arhitect foarte bun. In al doilea rand daca eu am fost impotriva atunci
cand apelati la juristi din afara institutiei, sa stiti ca atunci cand se va apela la arhitecti eu voi vota
pentru, pentru ca un arhitect amprenta pe care o lasa in Iasi este foarte importanta, poate chiar mai
importanta la un moment decat cea a unui primar. Oamenii retin mult mai mult arhitectii care au
construit anumite cladiri impozante si importante pentru orasul nostru.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nici nu pot sa comentez asemenea afirmatii, va dati seama. In modul cel mai serios vreau sa va spun ca
astazi aveti pe masa un studiu de fezabilitate. Este o documentatie pe care o pregatim si o armonizam
astfel incat toata aceasta zona din jurul Teatrului National sa fie racordata la Axa Culturala, sa puna in
evidenta efectiv peitonalul, sa puna in evidenta carosabilul, sa puna in evidenta cladirile care sunt pe
aceasta zona.
Doi, acest studiu de fezabilitate trebuia sa faca si o reparatie in decursul timpului, in decursul istoriei
pentru Teatrul National. Intr-un fel a fost proiectata esplanada cand s-a construit teatrul si intr-un fel
dupa aceea a fost facuta, nu au mai fost bani, iar arhitectii care au studiat zona nu au putut sa nu tina
seama de modul cum se gandea la momentul respectiv cand s-a construit teatrul, acea zona peisagistica
si in aceste conditii dansii aduc astazi pe masa Consiliului Local posibilitatea de a repara ceea ce in
decursul timpului nu a putu fi construit. Sigur ca valoarea e destul de mare, e vorba de aproape de 20
milioane de euro, mai exact sunt 19 milioane acolo. Dar la proiectul tehnic e posibil sa apara si alte
valori pentu ca este o alta faza a documentatiei. Astazi noi nu facem decat sa pregatim o documentatie
pentru care e posibil sa obtina finantarea in totalitate sau partial, pentru ca pe bugetul 2014-2020 nu
avem inca identificata masura prin care sa finantam proiectul acesta in totalitate, este posibil sa accepte
parcare, e posibil sa nu accepte parcare, e posibil sa accepte perimetrul teatrului sau sa nu il accepte
pentru ca e in parteneriat dupa aceea, dar noi incercam sa amenajam pentru ca sunt dificultati foarte mari
legat de avize de la Ministerul Culturii, legat de proprietatea din zona care trebuie dupa aceea sa ne
revina noua sa putem efectiv sa lucram zona parcului, delimitarea interioara a teatrului, functionarea
acelui parc de la teatru si sigur ne pregatim deasemenea ca orice construim de azi inainte pana cand vom
obtine finantarea pe acest proiect sa nu afecteze perimetrul respectiv. Daca maine montam magistrala
doi pentru CET, daca facem alte lucrari sa nu le facem pe zona teatrului. Ati inteles? Adica nu le fac prin
parc si prin curtea teatrului ci le fac pe strazile celelalte, astfel incat aceasta zona sa ramana pentru viitor
in functie de finantarea care va aparea si sa putem sa facem acest proiect.
Studiul de fezabilitatea nu inseamna ca maine se primeste finantarea ci inseamna ca depasim o etapa, nu
inseamna ca nu trebuie facuta dezbaterea publica, ba da. Dezabaterea publica va fi organizata de catre
Agentia de Mediu, asa e legea. Dar ca Agentia de Mediu sa poata sa inceapa sa faca o dezbatere publica
ii trebuie o documentatie, ii trebuie niste indicatori, fara dezbatere publica nu obtii finantarea la acest
proiect, ca si la altele. Statia de epurare nu a putut sa obtina finantare decat daca a fost dezbatere publica
si ca sa treaca proiectul statiei de epurare a trebuit sa faca lucrari suplimentare in zona Holboca, in zona
Tomesti pentru ca sa atenueze impactul pe care l-a avut deversarile facute anterior in batal de depunerea
namolului. Dezbaterea publica a scos in evidenta treaba asta si a fost punctata acolo si finantata. Groapa
ecologica nu am putut sa o facem la Tutora decat daca avem in proiectul respectiv neutralizarea vechii
gropi de gunoi de la Tomesti ca nu iti da voie la fondurile respective sa nu faci lucrurile astea, nu ai voie
fara dezbatere publica. Deci dezbaterea publica este prinsa a fi demarata de catre Agentia de Protectia
Mediului impreuna cu Primaria cu toti cei care locuiesc in zona, cei care de fapt au un punct de vedere,
dar sper ca aceasta dezbatere publica sa ne conduca in a alege o solutie care in clipa de fata se
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contureaza de la arhitecti, ea mai poate probabil fi amenajata daca va fi cazul in functie de sugestile care
vin dintr-o parte sau din alta, sigur vor fi detalii legate de intrarile din parcari, iesirile din parcari, s.a.m.d
pentru ca asta o vor face dumnealor, dar astazi avem un prim document cu care putem sa incepem
demersurile. Vreti ca Iasul in continuare sa obtina fonduri europene pentru proiectele foarte mari?
Atunci trebuie sa fim cu documentatia pregatita ca sa o putem depune sis a putem obtine finantarile.
Vreti ca sa avem la momentul deschiderii finantarilor documentatia in regula? Trebuie sa aprobam
studiul de fezabilitate, sa facem dezbaterea publica, dupa aceste doua faze sa se faca proietul tehnic cu
care dupa aceea sa mergem efectiv si sa obtinem finantarea. Fara proiect tehnic nu putem sa obtinem
fianntarea. Daca vreti sa mai stam nu stiu cati ani de zile ca sa facem documentatia si dupa aceea sa
treaca perioada de depunere a documentatiei pentru obtinerea finantarii, vom face niste documente care
vor ramane in cadrul Primariei. Asa cum a fost documentatia depusa la inceput de catre cei care au facut
Tetrul National dar nu au mai avut bani sat ermine si parcul de acolo. Eu va rog sa intelegeti ca este o
faza, iar dezbaterea publica mai ales dupa ce vad reactile legate de Stefan cel Mare sunt primul care sunt
de acord sa fie facuta cat mai larg, cat mai deschis, cat mai transant pentru ca intr-adevar cei care fac
documentatia sa tina seama de observatiile cetatenilor. Din acest motiv nu vreau sa amanam pentru ca
stiu foarte bine ca nu vom putea obtine finantari in continuare daca nu avem documentatiile bine
intocmite si daca nu corectam din timp totul astfel incat atunci cand le am depus ele sa fie imbatabile.
Doamna consilier Gavrila Camelia a iesit din sala.
Domnul consilier Axinia Constantin nu vorbeste la microfon
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Da, am inteles. La dezbatere publica vor fi discutate.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnul arhitect, vreti sa raspundeti la intrebarile domnului consilier?
Domnul arhitect Visan
In primul rand este vorba de o axa vizuala, ne a interest ca in lungul pietonalului despre care am pomenit
sa nu avem elemente vegetale suplimentare care sa impiedice aceasta axa vizuala. Vorbesc de o axa
vizuala si atat. Este adevarat ca in zona Mitropoliei exista un proiect care porneste dinspre strada
Mitropoliei sau strada G.M. Cantacuzino cum se chema inainte, cuprinde inclusiv subsolul Mitropoliei si
iese in partea cealalta, este o amenajare mai ampla pe care Mitropolia o are in proiect, in faza de proiect,
dar nu as putea sa va spun in ce faza dar stiu ca proiectul a trecut si pe la comisia de monumente si iese
in partea din fata dinspre Stefan cel Mare cu o serie de spatii de expunere, in parte subterane insotite de
un mare bazin de apa care va fi vazut dincolo de gardul Mitropoliei. Nu ne am gandit niciodata sa
desfiintam gardul Mitropoliei ne am gandit doar sa asiguram aceasta legatura vizuala cat se poate de
libera. Referitor la parcajul din spatele Primariei, e adevarat ca nu a constituit tema noastra dar pe de alta
parte trebuie sa va spun ca premergator acestui studiu referitor la parcajul de la Primarie am avut niste
discutii mai vechi, noi arhitectii despre posibilitati de a organiza parcaje in zona de centru, am facut un
material in prealabil privind si alte zone in care s-ar putea amplasa niste parcaje. De altfel exista un PUZ
mai vechi, cred ca inainte de anul 2000 si aprobat, cred, care prevedea niste parcaje sub Piata
Independentei, de fapt sub scuarul in care este si statuia Independentei. Exista spatii libere si in spatele
BRD-ului, intre Anastasie Panu, deci suprafete ar putea sa existe, problema este care … pe de o parte
care este ordinea in care se ataca niste astfel de parcaje, sa spunem si care se leaga coerent de un
program al momentului actual. Deci se lucreaza pe aceasta zona Stefan cel Mare, I.C. Bratianu si mai
departe in tot ceea ce se stie legat de investitiile pe fondurile europene si zona a fost prima propusa spre
finalizare, intelegand ca in momentul de fata o data cu I.C. Bratianu se realizeaza si strada Agatha
Barsescu legatura cu Dancu si toate celelalte din jur, ori daca aceste erau in proiect, parcajul din zona
teatrului era un proiect in lista celor cateva posibile parcaje din zona de centru, mi se pare ca era firesc si
Primaria a avut o optiune corecta, sa finalizeze aceasta zona sa nu se duca in alta parte sa atace un alt
amplasament.
Doamna consilier Gavrila Camelia a revenit in sala.
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Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Am inteles. Va multumim.
Domnul primar Nichita Gheorghe
V-a explicat foarte corect domnul arhitect, e vorba de partea vizuala. Avem multe axe in oras care nu
sunt trasate decat vizual in functie de inaltimea unei cladiri, in functie de importanta unei cladiri,
s.a.m.d. nu inseamna ca desfiintam toate gardurile de acum incolo. Stau si ma gandesc asa daca acest
proiect arata in felul aceasta si arata chiar foarte bine, oare nu ati vrea ca dumneavoastra ca si consilieri
in decursul timpului sa ramaneti in istoria acestui proiect ca ati aprobat asemenea proiect? Sunt doua
moduri de a ramane in istoria acestui oras legat de aceste proeicte: sa fiti Gica-contra si unii sunt si au
fost si nu mai sunt nici macar in Consiliul Local si alti care se pot mandri ca la proiectul asta am
participat si eu. Oare nu ar trebui sa invatam din trecutul recent ca la inceput am fost cu totii de accord
cu proiectul Palas, uninamitate totala si dupa aceea am gasi 5-6-7 care au fost manipulati in decursul
timpului si azi sunt foarte bucurosi cand merg in Palas? Nu ar trebui sa invatam din lucrurile astea odata
si sa lasam politica in deoparte si sa ne gandim la binele orasului? Dezbatem aici, punem intrebari, iesim
in evidenta, ne consemneaza presa, e foarte frumos. Dar pana la urma urmei ceva trebuie sa ramana si
este o etapa pe care noi o putem face, pentru ca pana la urma urmei cel mai important lucru in viata e sa
faci ceva nu doar sa critici, eu cred ca acest proiect ar trebui, mai ales ca este un SF si va fi mult inca
dezbatut, trebuie sa il incurajam si echipa care lucreaza , sa incurajam echipa care lucreaza sa poata
merge mai departe sa faca documentatia si de ce nu sa gasim si finantarea pentru ca un asemenea proiect
sa reprezinte intr-adevar Iasul si zona aceasta sa fie complet centrul orasului emblematic pentru tot acest
oras care vrem sa fie si capitala culturala si vrem sa fie si capitala regionala.
Domnul consilier Grigore Gabriel
O ultima mentiune. E important sa faci dar si mai important e cum faci.
Domnul primar Nichita Gheorghe
La facultatea de filosofie cred ca luati nota 5.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Da. Supun la vot proiectul de hotarare numarul 12.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva? Domnul consilier Nedelcu si domnul consilier Grigore s-au abtinut, doamna Preda si
domnul Boca. Deci 4 abtineri.
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cu suma de 150 de lei a aportului Consiliului Local al
Municipiului Iaşi la patrimoniul iniţial al « Asociaţiei Centrul de promovare Turistică Iaşi » ;
Supun votului.
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimtate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 14
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Poliţia Locală Iaşi a imobilului Punct
Termic situate în str. Bucium nr. 34;
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimtate proiectul a fost aprobat.
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Proiect nr. 15
Proiect de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile, construite prin ANL destinate
tinerilor spre inchiriere;
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi, str. Elena
Doamna nr. 37, corp A, parter, de către Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor VeteranilorFiliala Judeţeană Iaşi ;
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 9 (Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon) a HCL 72/2011
completată şi modificată prin HCL 326/2012;
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 18
Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Anexei 1.1. a HCL 167/2012 privnd însuşirea
inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi;
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 19
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi. Zona GALATA T 45, număr
cadastral 139028 întocmit în vederea construirii unei locuinţe, anexe şi împrejmuire teren proprietate
privată persoane fizice;
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 20
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi, Zona GALATA T 45 număr
cadastral 139030 întocmit în vederea construrii unei locuinţe anexe şi împrejmuire teren proprietate
privată persoană fizică;
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
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Proiect nr. 21
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, numar
cadastral 134994 întocmit in vederea construirii unei locuinte si anexe pe teren proprietate privata
persoana fizica ;
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 22
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi, Str. SPANCIOC nr. 3
întocmit în vederea construrii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică ;
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 23
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Iasi care să
facă parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invaţământ din Municipiul Iaşi;
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimtate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 24
Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii al POLIŢIEI LOCALE Iaşi;
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 25
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de
organizare si funcţionare ale DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ IAŞI pentru anul 2013;
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 26
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
Domnul Marius Ostaficiuc propuneri?
Domnul consilier Ostaficiuc Marius
Avem o propunere. Nominalizam pe domnul profesor Boisteanu Paul pentru a ocupa functia de
presedinte de sedinta pentru perioada urmatoare.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
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Supun votului.
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Trecem la lista de completare
Ordinea de zi a fost completata cu urmatoarele proiecte:
Completare – dispoziţia nr. 401/2013
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Iasi ca fondator unic al fundatiei Iasi – Capitala
Culturala Europeana, precum si aprobarea actului constitutiv si a statutului functiei;
Aici au fost facute amendate, va rog domnul viceprimar.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
O sa venim cu cateva amendamente la articolul 3, vom preciza se introduce dupa articolul 4: “sediul
fundatiei este municipiul Iasi, Piata Unirii, nr. 12, judetul Iasi, Romania, reprezetand 48,32 mp din
totalul utilizat de Centrul de Informare Turistica”. Pe cale de consecinta se modifica si HCL 95/2006
privind stabilirea destinatiei in suprafata de 371,6 mp situat deasemenea in Piata Unirii nr. 12, este vorba
despre Biroul de Informare Turistica. La articolul 7, scopul principal se va citi: “scopul principal al
fundatiei este de a promova identitatea culturala a municipiului Iasi in strainatate si in interiorul
granitelor avand ca tinta obtinerea titlului de capitala culturala europeana”. Modificand astfel varianta
intiala.In ceea ce priveste nivelul cotizatiilor se propune a fi umatorul: din partea persoanelor fizice –
100 de lei/an, din partea persoanelor juridice – 1000 lei/an, din partea municipiului Iasi – 250000 lei/an.
Punctul 45 este desemnarea cenzorului - este vorba despre domnul Popa Ioan, expert contabil in cadrul
Corpului Expertilor Contabili din Iasi. Multumesc.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Cu aceste amendamente propun votului dumneavoastra proiectul de hotarare.
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimtate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult din Municipiul Iasi
in anul 2013;
Si aici au fost facute amendamente, lista era de 17 acum sunt 19.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Amendamentul consta in completarea anexei privind nominalizarea unitatilor de cult care beneficiaza de
finantarea municipiului Iasi. Este vorba despre parohia Sfanta Vineri si Sfantul Alexandru de pe soseaua
Nationala numarul 68 si parohia Binecrediciosul Voievod Stefan cel Mare si Sfant din aleea Rozelor nr.
7C. Multumesc.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Cu aceste amendamente supun votului proiectul de hotarare.
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
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Se abtine cineva ?
In unanimtate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotarare privind transmiterea in administrare/operare a Bazei de agrement Ciric ;
Cine este pentru ?
Este cineva impotriva ?
Se abtine cineva ?
In unanimtate proiectul a fost aprobat.
Fiind maine 1 mai se va face deschiderea oficiala a parcului din Ciric unde sunteti invitati cu totii la
deschiderea acestui ansamblu urbanistic din Ciric.
Este ultima sedinta de consiliu pe care o prezidez si de aceea dati-mi voie sa va multumesc pentru
colaborare in aceasta perioada si fiind inainte de Pasti sa va urez: liniste, sanatate, Paste Fericit. O zi
buna.
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