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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 53503 / 07.06.2013

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 30.05.2013
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

FM.14.CIC.01/27.07.2009

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 30 mai 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.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
8.
BULGARIU CATALIN
9.
CHIRICA MIHAI
10. DANGA MARIUS SORIN
11. GAVRILA CAMELIA
12. GRIGORE GABRIEL
13. HARABAGIU GABRIEL
14. LEONTE CONSTANTIN
15. MATASARU PETRE DANIEL
16. MELENCIUC GEORGIANA
17. NAVODARU LAURENTIU
18. NEDELCU VLAD NICOLAE
19. PREDA ANCA
20. RUDNIC ERICA
21. SANDU VASILE
22. SCRIPCARU CALIN
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 Boisteanu Paul Corneliu şi
sunt inregistrate audio si video.
Şedinţa a fost convocată de Primarul Municipiului Iaşi, prin Dispoziţia nr. 487 din data
de 24 mai 2013, completata prin Dispoziţia nr. 496 din data 27 mai 2013, având următoarele
proiecte înscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier supleant din partea Partidului
Democrat Liberal in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2013;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale şi a altor sume care se
fac venit al bugetului local pentru anul 2014 ;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru exploatarea Bazei de agrement
Ciric;
5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.
43/28.02.2013 pentru achiziţionarea unor servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare ;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi
reprezentare juridică la Spitalul Clinic Dr. I. C. Parhon Iasi, B-dul Carol I nr. 50 Iaşi;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi;
8. Proiect de hotărâre privind plata redeventei de catre S.C APAVITAL S.A. pentru bunurile
de retur concesionate;
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.7 la Actul Constitutiv şi a Actului
Aditional nr.8 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi;
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a H.C.L. 18/2013 privind completarea
inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin HCL 167/2012;
11. 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;
12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe neamortizate
integral aflate in administrarea SC DALKIA TERMO IASI S.A., trecerea acestora din domeniul public în
domeniul privat al Municipiului Iaşi si ulterior valorificarea acestora prin procedura de vânzare în
integralitate sau casarea acestora şi valorificarea lor ca materiale recuperabile;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al
Municipiului a construcţiei anexă (cu destinaţie de grupuri sanitare) alipită de clădirea Şcolii Primare
Carol I, unitatea de învăţământ cuprinsă în structura organizatorică a Colegiului Costache Negruzzi
Iaşi, precum şi demolarea acesteia;
14. Proiect de hotărâre privind atestarea suprafeţei de 7453 m.p. din intravilan cvartal 192,
parcelele CC 1801,5, S=3000 m.p., PS 1803, S = 500 m.p. si P.D. 1798/5, S = 3953 m.p. la domeniul
privat al municipiului Iasi in vederea actualizării documentaţiei cadastrale subtrup Ciric cu nr. cadastral
123109 ;
15. Proiect de hotărâre privind rectificarea H.C.L. nr. 307/15.09.2011 a suprafeţei de 718,24
m.p. din Str. Dumbrava Roşie nr. 7 proprietate privată a municipalităţii, C.F.nr. 138515 cu suprafaţă de
335 m.p. respectiv Lot 2 în suprafaţă de 227 m.p. si Lot 3 în suprafaţă de 108 mp si rectificare a H.C.L.
nr. 133/31.03.2003 prin care se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei de 718,24
m.p. cu suprafaţa de 335 m.p. identificată prin loturile de mai sus;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie
electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelei de iluminat aferenta unui numar de 5(cinci)
aviziere apartinand Operei Nationale Romane din Iasi, strada Agatha Bârsescu nr.18;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea ratificării comisiei de selecţie pentru candidaţii la
funcţiile de membri ai consiliului de administraţie la societăţile comerciale subordonate Consiliului Local
al Municipiului Iaşi;
18. Proiectul de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului de artere al Municipiului Iaşi;
19. Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA
GALATA, număr cadastral 142492 întocmit in vederea construirii unei locuinte, anexe si imprejmuire pe
teren proprietate privata persoane fizice.
Ordinea de zi a fost completata cu urmatoarele proiecte:
Completare – dispoziţia nr. 496/2013
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spaţiilor destinate
desfăşurării evenimentelor în cadrul Centrului Expoziţional Moldova Iaşi;
2. Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară a Galei Premiilor Operelor Naţionale;
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de
Administraţie ale unităţilor de invaţământ din Municipiul Iaşi ;
4. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 167/2012 privnd însuşirea inventarului
domeniului privat al Municipiului Iaşi;
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. 487 din data de 24 mai 2013,
completata prin Dispozitia nr. 496 din 27 mai 2013. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat
urmatorii consilierii: Boca Adrian Florin, Ostaficiuc Marius Eugen, Trandafirescu Sorin. Intarzie doamna
Antipa. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 30.04.2013.
Domnule presedinte.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Buna dimineata doamnelor si domnilor consilieri, domnule Primar. Conform convocatorului pe
care l-ati primit, avem astazi un numar de 19 proiecte de hotarari cu 3 completari, cu 4 completari.
Supun aprobarii dumneavoastra ordinea de zi.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Va multumesc.
La punctul 1 al ordinii de zi:
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Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier supleant din partea Partidului
Democrat Liberal in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;
Va rog.
Domnul consilier Birhala Constantin
As vrea sa specific aici, ca domnul Surdu Gabriel, intrucat a suferit o interventie chirurgicala,
nu poate participa astazi la sedinta.
Doamna consilier Antipa Gabriela a intrat in sala de sedinta.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Eu imi cer scuze ca am gresit, ma aflu in aceasta postura. Intai si intai este vorba de
interpelarile pe care doriti sa le adresati dumneavoastra. Va rog inscrieri la interpelari.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Inainte de interpelari, pentru ca avem o consiliera astazi care implineste anisorii, dati-mi voie
sa ii urez “La multi ani”, buchetul de flori l-am pregatit in birou, o sa il ofer la sfarsitul sedintei. E vorba
de Antipa Gabriela, sa ii spunem “la multi ani” si sa o aplaudam.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Ati rezervat o surpriza placuta. Ne aliniem urarilor dumneavoastra, domnule Primar.
S-au inscris la interpelari: domnul consilier Grigoras, domnul consilier Birhala.
Ma iertati, domnul consilier Grigore. Domnule consilier, aveti cuvantul
Domnul consilier Grigore Gabriel
Buna ziua. In aceasta zi de maxima insemnatate pentru grupul nostru de consilieri si nu
zambiti, suntem in sfarsit in formula completa sau vom fi. Am si eu o intrebare legata de un eveniment
mai putin placut care s-a petrecut, urmeaza sa fie “incununat” in aceasta seara, e vorba de clubul de
fotbal CSMS, am urmatoarea intrebare: care este suma totala cu care a contribuit Consiliul Local in
acest an la functionarea acestui club si care credeti ca a fost eficienta in cheltuirea acestor bani?
Multumesc tare mult.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Domnule consilier.
Domnul consilier Birhala Constantin
Eu vreau sa prezint o problema care cred ca daca s-ar rezolva ar fi benefica. In cartier la mine
unde locuiesc, am vazut ca sunt mai multe randuri de stalpi de iluminat, o generatie mai noua si alte
inca doua generatii stalpi din beton, altele din fier. Ridic aceasta problema din urmatoarele
considerente: una – sunt inestetici, doi – stalpii acei care sunt din fier au prevazuti deasupra lampilor
niste table care cad in capul oamenilor sau pe masini, si a treia problema – incurca locurile de parcare.
Va spun cinstit, numai daca in fata blocului unde stau, s-ar inlatura acei stalpi, deodata ar mai incapea
trei masini, si am vazut acest lucru nu numai in cartier, am mers si mai departe peste tot. Zic ca daca sar rezolva aceasta problema ar fi corect. Va multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Alte interpelari mai sunt?
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Buna ziua. Am sa incerc sa fiu foarte scurt la ambele interpelari.
Pentru domnul consilier Grigore. Intr-adevar clubul de fotbal este finantat partial din contributia
Consiliului Local. Din pacate daca aveam intrebarea putin mai devreme reuseam sa scoatem din
contabilitate si sumele pe care fundatia “Sportul Iesean” le a virat si sportului fotbal alaturi de alte
competitii care s-au petrecut pe parcursul anului 2013 si va vom transmite aceasta informatie intr-o
perioada imediat urmatoare.
Referitor la stalpii de iluminat, avem o problema legata de patrimoniu. Nu de patrimoniu nostru
ci de patrimoniu E-ON. E-ON-ul s-a privatizat din fosta Electrica prin preluarea si a sistemului de
iluminat public. Noi am facut proiectele noastre de investitii si nu am inlocuit, in locul stalpilor vechi am
pus stalpii nostrii noi pe programul de investii, dar nu am primit acceptul proprietarului, respectiv E-ON,
avem o corespondenta de aproximativ 4 ani de zile cel putin pe aceasta tema, am primit acceptul
numai pentru cartierele din Copou, Codrescu, unde am si scos stalpii vechi pe care i-am predat catre
E-ON, in rest datorita faptului ca sistemul nu a fost predat catre Municipiul Iasi si suntem intr-o faza de
negociere care in momentul de fata nu s-a finalizat, suntem nevoiti sa nu atacam patrimoniul altei
institutii. Motiv pentru care o sa-i sesizam din nou macar pentru posibilitatea de a demonta parti din
patrimoniu si predarea lor catre E-ON. Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Pentru ca de obicei nu fug de raspundere, imi pare rau ca sunt ieseni care se bucura de
insuccesul echipei de forbal. Chiar imi pare rau. Unii fac politica din treaba asta in loc sa facem front
comun si sa promovam imaginea Iasului prin fotbal si prin sport. Cand am initiat acum trei ani de zile
aceasta sarbatoare a sportului la inceputul anului, lumea sportului iesean a fost foarte, foarte
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multumita. Anul acesta la fel, ma refer la toate sporturile si toti vor sport. Am vazut oameni deosebiti ai
orasului care sustin sportul. Sigur nu toate sporturile din Iasi au si performanta, nici handbalul nu
reuseste desi finantam, nici baschetul nu resuseste desi finantam, nici rugby nu a mai reusit sa stea in
prima liga desi finantam, si nu numai noi, finanteaza si alti oameni, si universitatile finanteaza, dar
avem si sporturi care excelaza. Unele exceleaza, altele nu reusesc. Asa este in sport, poti sa invingi
sau poti sa fii invins. Nu credeam ca la PDL se finanteaza numai invingatorii, pentru ca vad foarte multi
invinsi de acolo, si s-a cheltuit un pumn de bani din bugetul tarii ca sa dam faliment, si nu am mai facut
atata scandal. Dar ma rog aia e alta opinie. Eu sufar in schim cand vad ieseni care se bucura de
insuccesul Iasului in loc sa puna umarul si sa ajute, ei intai si intai dau cu piatra, dar nu-i de azi de ieri,
asta e veche treaba.
Domnul General, domnul Chirica v-a raspuns tehnic, o sa va spun ca acum 4 ani de zile am
incercat de trei ori sa introducem in Consiliul Local, extinderea investitiilor pentru iluminatul public al
municipiului Iasi. Cei care s-au opus ati fost dumneavoastra, da pentru ca nu ati vrut sa extindem
contractual de investitii pentru iluminatul public care nu presupune nu numai relatia cu E-ON-ul ci
presupunea inclusiv o zona de periferie care nu a fost prinsa in primul proiect de iluminat al Iasului si vati opus. Poate data viitoare cand o sa facem aceasta extindere nu o sa va mai opuneti si atunci vom
putea realiza un iluminat public la fel in periferia orasului ca si in zonele centrale unde acesta investitie
s-a facut inca din 2005-2006, dar trebuie sa mentionez acest lucru pentru ca atunci s-au opus si tipau
foarte multi ca nu trebuie, sa terminam contractul asta, sa incepem altul, ca se ascund banii si tot felul
de inventii, e bine acum ca va loviti de nevoia asta ca vedeti ca sunt discrepante intr-un gen de stalpi,
intr-o instalatie si alta si poate in viitor o sa fiti de acord sa extindem acest contract de concesiune si
investitiile in mod special pentru ca sa putem cuprinde si zone din oras care nu au fost prinse in primul
contract de concesiune. Va multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Intram in ordinea de zi, asa cum spuneam la primul punct al ordinii de zi.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier supleant din partea Partidului
Democrat Liberal in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;
Va rog doamna Secretar.
Doamna secretar Ionascu Denisa Liliana
Pin procesul verbal inregistrat sub numarul 49960/30.05.2013, comisia de validare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi a constatat ca au fost indeplinite si respectate dispozitiile legale,
astfel ca propune validarea consilierului Surdu Gabriel Mihai in Consiliul Local al Municipiului Iasi.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Supunem la vot.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Depunerea juramantului va fi realizata intr-o sedinta ulterioara.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2013;
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale şi a altor sume care se fac
venit al bugetului local pentru anul 2014;
Se adauga un amendament al consilierului, al domnisoarei Anca Preda, pe care il aveti in
mapele dumneavoastra. As vrea sa supun la vot proiectul si amendamentul.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va rog domnul Birhala. Impotriva.
Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Cu rugamintea ca daca se fac amendamente sa fie expuse ca sa le stim si noi, executivul.
5/15

FM.14.CIC.01/27.07.2009

Deci amendamentul trebuie expus ca sa stim care amendament il votam. Amendamentul se citeste
aici.
Doamna consilier Preda Anca nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Conform precizarile pe care le ati audiat, o rog pe domnisoara consiliera sa dea citire
amendamentului.
Doamna consilier Preda Anca
Pentru a nu va retine prea mult atentia cu lecturarea acestui amendament care contine si o
serie de date tehnice, va precizez doar faptul ca am sesizat cu ocazia votarii proiectului de hotarare
sau a adoptarii proiectului de hotarare privind taxele si impozitele locale pe 2013, faptul ca la sectiunea
ambarcatiuni si nave de agrement nu exista o defalcare pe tipuri de ambarcatiune asa cum avem in
cazul autovehiculelor in functie de capacitatea cilindrica, motiv pentru care am inteles sa propun
Consiliului Local si departamentului financiar, am discutat cu doamna Simionescu, sa facem o
defalcare pentru a nu se plati un impozit maximal pe astfel de ambarcatiuni pentru ca ele difera si codul
fiscal ne da voie sa punem un impozit defalcat, motiv pentru care am ales sa facem aceasta
diferentiere pentru a fi echitabil si pentru a incuraja cetatenii sa nu mearga la Constanta, Bicaz, Tulcea
sa isi inmatriculeze ambarcatiunile ci sa vina la Iasi sa plateasca la domiciliul lor fiscal. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru exploatarea Bazei de agrement
Ciric;
Va rog domnul consilier.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel
In urma discutiilor cu mai multi cetateni, atat din randul tinerilor studenti cat si din randul
tinerilor familii care au copii mici si au dorit sa mearga la Ciric, sa mearga cu ambarcatiunile de
agrement, as vrea sa propun un amendament vis-a-vis de inchirierea barcilor si hidrobicicletelor la zona
de agrement Ciric, in sensul fractionarii acelui interval de o ora, aceastea se pot inchiria in momentul de
fata doar la ora, fractionarii acestei ore in jumatati de ora, practic de luni pana vineri, suma platita de 10
lei din care tariful de baza sa fie 8,07 si TVA 1,93, respectiv pentru zilele de sambata si duminica tot
asa la jumatate de ora fractioant 15 lei, din care tariful de baza 12,1 si TVA 2.9. E o masura care cred
eu vine in intampinarea unei necesitati a oamenilor si financiare si din punct de vedere a timpului cred
ca se va rezolva si problema solicitarilor, pentru ca ati vazut ca sunt foarte multi oameni care isi doresc
sa foloseasca aceste ambarcatiuni si exista si cozi in acest sens mai ales in week-end.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier. Domnule consilier Grigore, va rog.
Domnul consilier Grigore Gabriel
La acest punct, cat de realist considerati ca a fost estimat bugetul incasarilor in conditiilor in
care, am sa va dau un singur exemplu: pentru telescaune estimati incasari de 80000 lei, in jur de 10000
de curse, daca inteleg eu bine si am sa va fac o singura comparatie cu un telescaun mult mai popular,
sa zicem, cel din Vatra Dornei care pe o lungime de 3000 m a traseului, 6000 m dus-intors, 50 de
minute calatoria si o diferenta de nivel de 450 de metri, percepe o taxa de 18 lei pentru dus-intors,
dumneavoastra cerand 8 lei, mi se pare cam mult. Doi, vad aici ca aveti un numar de curse estimat
care se apropie simtitor de cel al telescaunului din Vatra Dornei si sa nu uitam ca Vatra Dornei este o
statiune turistica si abia reuseste sa depaseasca cu un pic mai mult numarul de curse pe care l-ati
estimat. Daca aici estimarea mi se pare extrem de generoasa, ma intreb cum stau restul cifrelor din
bugetul estimat. Multumesc.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Exista intr-adevar si posibilitatea ca la sfarsitul anului indiferent ca vorbim de perioada estivala
sau nu, nu in totalitate prognozele veniturilor sa fie realizate, poate vor fi si depasiri, nu toate obiectivele
Ciric-ului sunt puse in functiune, cele care intr-adevar vor aduce sume mai mari de bani urmeaza a fi
finalizate in etapa urmatoare. Fata de tarifele care sunt propuse in proiectul de hotarare, ele au fost
déjà validate odata cu aprobarea proiectului prin analiza economica care a stat la baza obtinerii
finanatarii europene. In proiectul de sustenabilitate, mentinem tarifele pe care le am propus pentru a
putea depasi cerintele Comisiei Europene in ceea ce priveste finantarea pe turism, urmand ca
interventia noastra sa se faca pentru echilibrarea bugetului.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Propun ca pentru amendamentul propus de domnul consilier Matasaru sa
spunem ca pentru fractiunile de ora, dar pana la jumatate de ora, tariful se aplica propotional.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu, nu, jumatate de ora. Nu lasati cu fractiunile, dupa aceea taxeaza 10 minute si merge doua
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ore. Haideti numai ne invatam meserie unii pe altii. Jumatate de ora e clar, o ora ii foarte clar. Ce-i cu
fractiunea? Facem farmacie pe balta.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Supun aprobari proiectul.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? 6 voturi impotriva.
Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.
43/28.02.2013 pentru achiziţionarea unor servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare ;
Va rog domnisoara consilier.
Doamna consilier Preda Anca
Am cateva observatii de facut cu privire la aceasta propunere de modificare. In primul rand nu
este dosarul 765 ci este dosarul 3765, dosarul 7008/245/2012 a fost finalizat luni si nu cred ca mai
exista o cale extraordinara, deci a ramas in pronuntare, a fost respins recursul la Tribunal, este o
contestatie la executare, la suspendare, executare silita. Dosarul 40443/245/2010/A1 nu exista e
dosarul 40438/245/2010/A1, iar dosarul 40443/245/2010 a fost atasat acestui dosar, la ora actuala
acest dosar este suspendat pana la solutionare irevocabila a unui alt dosar aflat pe rolul Judecatoriei
care nu are legatura cu Palas-ul, nu stiu in ce masura a putut fi suspendat, iar ultimul dosar
12279/99/2012 vizeaza o anulare de hotarare de Consiliu Local a carui reclamant este SC Alimentara
SA, nu stiu daca aceasta vizeaza si proiectul cu Palas. Din punctul meu de vedere consider ca
modificarea HCL are in vedere orice alte litigii conexe ce sunt in stransa legatura cu raportul juridic
complex privind proiectul Palas si mai putin cu enumerarea acestor dosare care din punctul meu de
vedere, din ceea ce am vazut pe portalul instantelor de judecata sunt informatii publice nu au legatura
cu Palas-ul, sunt numere de dosare care nu au legatura. Am explicat care este situatia in aceste
dosare. Va multumesc. Daca ne puteti si explica despre ce este vorba.
Doamana secretar Ionascu Denisa Liliana
In ce priveste numerele de dosare, urma sa fac aceste precizari si corecturi care rezulta si din
nota de fundamentare atasata proiectului de hotarare. Chiar daca dosarul este suspendat noi incercam
o repunere pe rol deci se justifica angajare de asistenta juridica si in acel dosar, iar in ce priveste
dosarul de respins s-a promovat déjà o alta actiune conexa cu acest dosar. In cazul acesta era vorba
de o contestatie la executare, vom merge intr-o actiune pe fond. Toate au legatura cu dosarul Palas.
Doamna consilier Preda Anca
Consider ca nu ar mai trebui sa mai trecem numarul de dosar pentru ca acesta este un dosar
inchis. Ba da este un dosar inchis, a fost respins recursul la Tribunal. Nu mai insist. Ce este cu
12279/99/2012, cu SC Alimentara SA ? Poate este iar gresit numarul de dosar, va rog sa imi precizati.
Doamana secretar Ionascu Denisa Liliana
Are legatura cu dosarul Palas.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Doamna consilier, va repet nu sunteti avocat aici. Nu, sunteti consilier local. Nu sunteti la bara
v-am explicat la inceputul acestui mandat. Incercati sa fiti mai concreta. Pe mine ma intereseaza foarte
mult sa imi aduc banii la Primaria Iasi pentru ca am un litigiu legat de contract in care cel care de fapt
are contractul spune ca gratia inseamna suspendare, deci practic sa nu imi dea redventa pentru trei ani
de zile si eu spun ca gratia nu inseamna suspendare ci inseamna efectiv amanarea la plata si e vorba
de 1 milion si ceva de euro pe care ne batem sa ii luam. Ma mir si eu ca toate bancile din lumea asta
spun, ce spunem si noi ca gratia inseamna amanarea la plata, iar un complet de judecata ca suntem in
Romania nu in alta parte, Romania europeana, spune ca nu, gratia inseamna suspendare si atunci imi
trebuie … nu inseamna suspendarea platii adica nu amanarea, anularea ei, si atunci sunt nevoit sa ma
duc sa imi iau avocat care sa ma poata sustine acolo sa recuperez banii pentru buget, ca dosarul are o
virgula sau are altceva e treaba dumneavoastra, discutati cu secretara, cu sefa de la juridic, sa punem
de accord treaba asta. Esenta pentru care votam aici, oportunitatea este sa recuperam acesti bani
pentru care suntem intr-un litigiu juridic cu cei de la Palas si atunci asta ma intereseaza, nu ma
intereseaza mai departe ca virgula e pusa x sau y. E foarte bine ca incercati sa faceti exercitii de
avocatura cu noi aici, dar nu e cazul.
Doamna consilier Preda Anca
Nu am facut nici un exercitiu de avocatura, pur si simpu consider ca hotararea de Consiliu
Local a trebui sa sune in regula, eu sunt de perfect de acord cu acest proiect, l-am votat si in prima
varianta.
Nu se vorbeste la microfon.
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Doamna consilier Preda Anca
Am discutat anumite aspect legate de dosarul 7008. Absolut deloc. Erau niste sesizari cat de
poate de obiective. Multumesc
Domnul primar Nichita Gheorghe
Esenta este sa ne luam bani inapoi pentru Consiliul Local, pentru bugetul local.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Supun la vot proiectul de hotarare in forma prezentata.
Cine este pentru?
Abtineri? O abtinere.
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptata
Domnul viceprimar Danga Marius
Ma scuzati ca trebuie sa intervin putin pe un proiect la care am trecut déjà. Desi in comisia
economica, domnul Matasaru a facut discutia si acolo, si ramasese ca in plen sa mai adauge ceva.
Avand in vedere ca fractionam si la jumatate aia cu barcile sa ne intoarcem si la proiectul trei, cu taxele
si impozitele, unde avem o anexa cu tarifele de la Ciric si sa facem si precizarea asta, astfel incat
pentru 2014 sa nu mai revenim inca o data la sfarsitul la anului sa ne dam seama ca nu avem jumatate
de tarif. Asta vream. Domnul presedinte daca se poate sa reveniti cu amendamentul asta.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Deci la proiectul 3 daca l-am aprobat sa fie cu acest amendament, cu fractionarea asta.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Urmatorul proiect de pe ordinea de zi.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi
reprezentare juridică la Spitalul Clinic Dr. I. C. Parhon Iasi, B-dul Carol I nr. 50 Iaşi;
Domnul consilier Nedelcu Vald
Asa vrea sa fac si eu o mentiune, va rog.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
La acest punct?
Domnul consilier Nedelcu Vald
Sigur. Da. As vrea sa fac urmatoarea mentiune ca vad ca in continuare ca nu va deciziceti de
acest mod de a apela la asistenta juridica din afara institutiilor in contextul in care acolo sunt déjà
oameni care ar trebui sa isi faca datoria, si unde scrie in fisa postului acest lucru. Da inteleg, e bine si
cu fotbalul, din punctul meu de vedere puteti sa faceti si echipa de oina ca oricum ati vazut in ultimul
timp ce patesc oamenii de fotbal. Nu am vrut sa intrerup la inceput si as vrea sa fac acum aceasta
mentiune, pentru ca sunt lucruri care nu imi convin si in calitate de cetatean nu numai de consilier local,
pentru ca am vazut si pe un post national de televiziune cum in conditiile in care era furtuna se spalau
strazile, se asfalteaza pe ploaie. Sunt niste lucruri care trebuie spuse pentru ca daca opozita nu isi face
datoria, atunci cine sa faca acest lucru?
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Punctual!
Domnul consilier Nedelcu Vald
Da, punctual. La punctul 6 de pe ordinea de zi, asa cum m-am impotrivit si altadata la acest
mod de cheltuire a banului public si de aceasta data am sa ma opun si mi-as dori ca pe viitor sa se faca
demersuri ca oamenii din institutii, juristii sa isi faca datoria. Mi se pare un lucru firesc si normal.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Un vot impotriva.
Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Stati o secunda, ca sa nu ramana… consilier tanar trebuie sa invete, daca tot vine la sedinta
si ii harnic, macar sa invete. Mihai explica-i ce inseamna udarea, ce inseamna spalarea, ca poate in
felul asta o sa invete ceva. Eu nu imi permit ca sunt mai batran decat tine.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Nu am sa ocup foarte mult din timpul colegilor nostri pentru aceste explicatii. Intr-adevar sunt
diferite activitati care se fac in intretinerea cailor publice, unele sunt legate de udare si aia o facea
Dumnezeu in ziua respectiva, si activitati de spalare care se fac cu jetul de apa. Cel putin asa observ
ca sunteti impotriva asistentei juridice care pentru un jurist este o abordare destul de periculoasa. Stiti
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foarte bine diferentele dintre asistenta juridica din partea institutiei, din afara institutiei, din baroul de
avocati si celelalte lucruri care se petrec. Nu noi facem asistenta juridica pentru Spitalul Parhon, ci
spitalul solicita, si in calitate de raspunzator pentru administrarea acestui spital trebuie sa le validam
acest lucru, in ideea in care o asistenta juridica neaplicata la timpul potrivit duce la pierderea unui
proces cu cosecinte financiare pentru institutie. Va trebuie sa va asumati si acest risc. Consideram ca
este o abordare generala care nu tine deloc cu abordarea punctuala pentru fiecare caz in parte.
Multumesc.
Domnul consilier Nedelcu Vald
Va multumesc. Nu este o abordare deloc generala, este foarte punctuala si este la obiect
pentru ca acei oameni care nu pot sa isi faca datoria sau nu vor sau nu stiu, orice altceva, trebuie sa
plece acasa si sa lase loc altor tineri care sunt mai capabili si care pot sa se ocupe de acele procese,
nu sa chemam asistenta juridica din afara institutiilor. Tocam banii iesenilor si asa oamenii o duc foarte
greu.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog doamna consilier Gavrila.
Domna consilier Gavrila Camelia
Eu inteleg atitudinea de opozitie specifica si apreciez polemica si poate uneori sunteti prea
duri in a reprima interventile colegilor nostri, dar este foarte periculos ca in acest spatiu public sa
discutam de ideea ca asistenta juridica, asistenta avocatiala nu este corecta sau nu ar fi o strategie de
abordat in zona institutiilor publice si o spun de experienta si de director de scoala si de inspector
general. Sunt spete extrem de complexe, sunt persoane care angajeaza avocati de avergura, in
context in care poti pierde fara sa fie corecta aceasta pierdere, pe tot felul de vicii si de strategii de
avocatura si atunci este firesc ca un ordonator de credit responsabil sa abordeze si aceasta strategie.
Nu inseamna ca minimalizam rolul consilierilor juridici ci inseamna ca acestia au si activitati
administrative, au de vizat acte juridice, dar spetele de avengura, confruntarile dure la bara trebuie sa
primeasca ajutorul specialistilor si este un principiu pentru care voi lupta si in raport cu institutiile
publice si in calitate politica.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Eu vreau sa intaresc ce a spus doamna consilier pentru ca are experienta si vede ce se
intampla in realitate. Ne facem ca nu vedem realitatea? Din cauza populismului ieftin a unor politiceni?
Noi suntem aici responsabili pentru patrimoniu si pentru avutia acestei localitati si trebuie sa o aparam,
iar directorul spitalului de la Parhon se bate cu o firma privata. Pentru ce? Pentru ca pregatirea hranei
nu a fost conforma si vrea sa isi apere pacientii, vrea sa apere spitalul. Ori o firma care inseala statul si
asa mai departe, are avocati foarte buni special ca sa nu plateasca, avocati angajati care stiu foarte
multa carte, care stiu spetele respective, stiu legislatia cum sa o speculeze in sensul pozitiv si in
favoarea celui pe care il reprezinta. Noi reprezintam statul si trebuie neaparat sa ne aparam cu oameni
ca sa aparam partimoniul. Consilierii juridici au treaba lor, sunt 1001 de hartoage de facut in fiecare
primarie, de semnat documente, s.a. care inseamna cu totul si cu totul altceva, si aici ar trebui ca
avocatii mai ales de la Partidul Popular sa inteleaga chiar e foarte bine sa luam avocati in aceste spete.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Urmatorul proiect de pe ordinea de zi.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi;
Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotărâre privind plata redeventei de catre S.C APAVITAL S.A. pentru bunurile de
retur concesionate;
Pentru punctul 8 al ordinii de zi, il rog pe domnul viceprimar Mihai Chirica sa citeasca
amendamentul propus de domnia sa.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Va multumesc. La proiectul numarul 8 privind plata redeventei de catre APAVITAL pentru
bunurile de retur pe care le are concesionate de la municipiul Iasi, am propus un amendament pe care
l-am depus la proiectul de hotarare.
Articolul 1: „se aproba ca plata redeventei ce revine municipiului Iasi pentru anul 2013, pentru
bunurile de retur concesionate catre SC APAVITAL, sa se efectueze de catre APAVITAL in contul
Arsacis deschis la Raiffeisen Bank. Aceasta suma va fi utilizata pentru sustinerea cofinatarii proiectului
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„extindere si reabilitare infrastructurii de apa uzata in judetul Iasi de catre municipiul Iasi in anul 2013”.
Daca aceasta suma este mai mare decat valoarea necesara cofinantarii proiectului sus mentionat,
restul sumei ramane disponibila si va fi utilizata de APAVITAL pentru alte obiective de investitii pe raza
municipiului Iasi cu aceptul Consiliului Local Iasi, bunurile obtinute revenind de drept municipiului Iasi.
In situatia in care suma este mai mica decat valoarea necesara cofinatarii proiectului sus mentionat,
atunci diferenta va fi suportata de la bugetul local al municipiului Iasi conform acordului de finanatare
post mediu”. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Va rog domnisoara.
Doamna consilier Preda Anca
Au fost niste discutii la comisia economica, consider ca ar trebui sa dam cuvantul si domnului
director de la Arsacis sa ne spuna punctul dumnealui de vedere, ca au fost niste discutii acolo si cred
ca ar trebui lamurita situatia daca nu se incalca contractul de delegare al APAVITAL. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Consideram ca in comisia in care s-a discutat proiectul de hotarare s-au realizat toate lamurile,
noi avem
Domnul consilier Axinia Constantin
Ceea ce nu am stiut atunci era de acest proiect, extinderea si reabilitarea infrastructurii, a
aparut acum ca titlu in amendament. Intrebarea este: acest proeict este prins in programul de finantare
a Primariei in momentul de fata, are bani pentru confinantare sau se asteapta sa se faca aceasta
rocada de bani ?
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Proiectul este prins in propunerea de buget si in aprobarea bugetului pe anul 2013, dar este
validat in anii precedenti atunci cand s-a aprobat finantarea pe post-mediu. Are prevazute ca surse de
cofinantare, conform obligatiei rezultate din contractul pe post-mediu, dar redeventa reprezinta o alta
sursa de finantare care este sursa de venituri pentru bugetul local in conformitate cu prevederile legii.
Domnul consilier Axinia Constantin
Inseamna ca daca se aplica amendamentul, acesti bani pe care ii avem, putem sa ii ducem in
alta parte, nu ?
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Raman rezerva la bugetul local. Iar doar daca diferenta este negativa contribuim de acolo in
sustinerea postului de mediu.
Domnul consilier Axinia Constantin
Adica sa nu ii ducem catre ceea ce ati spus dumneavoastra la urma, in cazul in care suma
este mai mica va fi dusa catre APAVITAL pentru investitii.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Daca este mai mica, ne asumam prin bugetul local care are prevazuta aceasta suma.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Rog pe domnul director Dorus sa faca precizarile necesare.
Domnul Dorus Mihai
Am sa va rog ca proiectul de hotarare sa raman asa cum l-am propus noi, din urmatoarele
motive: redeventa asa cum stiti si dumneavoastra reprezinta o « amortizare » a domeniului public
fiindca amortismentul nu exista in legislatia noastra, iar ea se percepe si este datorata noua autoritatii
publice locale, respectiv Consiliului Local, ca o utilizare a bunurilor existente. Acest mecanism propus
de noi si care a functionat in anii trecutii de a livra redeventa catre Arsacis, iar Arsacis sa o returneze
noua a functioant si in anii trecuti si are o singura motivatie, multe primarii, multe autoritati locale sunt in
incapacitate de plata, in momentul cand ar primi acesti bani au datoria conform contractului de
delegare semnat intre parti sa returneze in cinci zile, multe s-ar afla in imposibilitatea aceasta si atunci
am gasit mecanismul acesta cu Arsacis.
Doi, nu puteti, dupa mine, conform contractului de finantare si contractului de delegare, decat
daca il denuntam unilateral, sa folositi redeventa ca si cofinantare la proiect, redeventa se intoarce in
contul nostru, IDR, conform legii, de intretinere, dezvoltare, reparatii, iar noile investitii se fac cu ajutorul
cofinantarii din contul de investitii. Asa ca va rog sa …
Domnul primar Nichita Gheorghe
Eu as propune sa amanam proiectul asta si sa facem o discutie cu finantistii si cu jurisitii,
pentru ca partial poti sa ai dreptate, dar in mare parte stiu unde bati sa va ramana banii voua si sa ii
cheltuiti cum vreti. Nici noua nu ne convine in clipa de fata pentru un intreg patrimoniu care revine
primariei municipiului Iasi sa nu avem control asupra banilor si nu ne mai convine pentru ca nu suntem
nici macar recunoscuti ca asociati la societate cu patrimoniu public, nu privat. Deci aici avem multe
probleme, ar fi timpul sa le reglam o data si cu Consiliul Judetean si cu voi situatia asta, pentru ca
cetatenii municipiului Iasi tin aceasta SC APAVITAL, nu o tin cei din judet, 92% din incasarea pe care o
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aveti se datoraza populatiei municipiului Iasi, stiti bine lucrurile astea, poate nu 92, 89% si atunci e
normal ca sa nu facem doua eforturi. Redeventa este o oglinda a amortizarii, dar nu mai exista
amortizare, redeventa poate sa fie si o parte a inchirierii patrimoniului, poate sa fie si altfel interpretata
juridic si economic si atunci nu are sens sa plimbam banii de mai multe ori, ceea ce important e ca noi
suntem constienti ca din redeventa trebuie sa faceti mai departe investitii, nu altceva, si atunci nu
putem sa facem doua eforturi si cofinantare si apoi sa dam si redeventa inapoi care sa fie sa spunem
folosita la alte proiecte. Cred ca iesenii au nevoie de mai multe investitii in zona asta si pe canalizari si
pe alimentari cu apa si brasamente noi, programate astfel incat si noi strazile sa le putem imediat sa nu
stam asa in salturi, cred ca in sensul asta ar trebui sa amanam proiectul sa avem o discutie si in
urmatoarea sedinta sa venim cu proiectul numarul 8.
Domnul Dorus Mihai
Va multumesc, domnule Primar. Aveti perfecta dreptate, sunt de acord cu propunerea
dumneavostra sa il amanam. Aveti dreptate si cu faptul ca SC APAVITAL si inima lui APAVITAL este
municipiul Iasi, ati spus bine, undeva la 92%. Din pacate avem un contract de finantare semnat pentru
postul de mediu in care v-ati angajat la aceasta cofinantare si va trebui, dumneavoasta intelegeti ce
inseamna investitie noua si cum trebuie sa se reflecte cofinantarea autoritatii locale beneficiare. Nu
uitati ca din cei 140 de milioane pe care ii avem undeva la mai bine de jumatate au venit in muncipiul
Iasi. Ca sa va raspund si la afirmatia dumneavoastra, aveti controlul asupra a ceeea ce facem noi cu
banii prin Arsacis, aveti vot acolo, va stam la dispozitie si suntem bucurosi ca ati ridicat aceasta
problema a reglementarii actionariatului municipiului Iasi in SC APAVITAL. Cand doriti impreuna cu
Consiliul Judetean putem sa demaram aceasta actiune. Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Din cei 140 de milioane de euro care sunt, 70 care sunt dati pentru Iasi, aia sunt si comerciali
si se intorc inapoi, ceilalti 70 care sunt cheltuiti in alte investitii, nu se vor intoarce inapoi nici in 15 ani
de aici incolo.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Propun sa votam amanarea proiectului.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost amanat.
Proiect nr. 9
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.7 la Actul Constitutiv şi a Actului
Aditional nr.8 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi;
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a H.C.L. 18/2013 privind completarea
inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin HCL 167/2012;
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 11
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 aprobarii dumneavoastra.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe neamortizate integral
aflate in administrarea SC DALKIA TERMO IASI S.A., trecerea acestora din domeniul public în
domeniul privat al Municipiului Iaşi si ulterior valorificarea acestora prin procedura de vânzare în
integralitate sau casarea acestora şi valorificarea lor ca materiale recuperabile;
Supun aprobarii dumneavoastra.
Cine este pentru?
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Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al
Municipiului a construcţiei anexă (cu destinaţie de grupuri sanitare) alipită de clădirea Şcolii Primare
Carol I, unitatea de învăţământ cuprinsă în structura organizatorică a Colegiului Costache Negruzzi
Iaşi, precum şi demolarea acesteia;
Supun aprobarii dumneavoastra.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 14
Proiect de hotărâre privind atestarea suprafeţei de 7453 m.p. din intravilan cvartal 192,
parcelele CC 1801,5, S=3000 m.p., PS 1803, S = 500 m.p. si P.D. 1798/5, S = 3953 m.p. la domeniul
privat al municipiului Iasi in vederea actualizării documentaţiei cadastrale subtrup Ciric cu nr. cadastral
123109 ;
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
4 voturi impotriva si 2 abtineri. Va rog sa ridicati mainile mai sus. Multumesc.
Proiectul de hotarare a fost respins, este vorba de neindeplinirea cvorumului pentru aprobare.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Dati-mi voie un pic. Haideti sa explicam proiectul, cred ca nu se intelege foarte bine. Mai
degraba sa stim ca nu vreti sa votati dar sa stiti despre ce e vorba intai si intai.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
As veni cu o precizare aici suplimentara, poate nu s-a inteles proiectul la Comisia economica
si juridica. In principiu este vorba despre suprafete de teren care au ramas inprejmuite si in folosinta
unor societati comerciale sau persoane fizice care au cumparat diferite imobile apartinand fostelor
societati de stat de dinainte de 1989 si care in momentul de fata le exploateaza in mod gratuit, ele nu
au fost inventariate si nu a existat posibilitatea pentru a le aduce in folosinta lor intr-un mod cu plata,
prin inchiriere sau concesionare. In momentul de fata, de 23 de ani, stau pe acele suprafete de teren
societati comerciale, foste Romtelecom, Electrica si celelalte, pe domeniul public al municipiului Iasi in
mod gratuit. Nu putem sa ramanem indiferenti la faptul ca acele suprafete de teren aduc beneficiii
comerciale celor care le exploateaza, iar noi ii lasam gratuit acolo. De aceea este vorba de
inventariere, scoatere din domeniul public in domeniul privat, intr-o viitoare sedinta in vederea inchirierii
sau concesionarii prin licitatie publica asa cum prevedere legea. La aceasta referire facem trimite prin
proiectul de hotarare.
Domnul Axinia Constantin nu vorbeste la microfon.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Va rog sa spuneti cu voce tare.
Doamna secretar Ionascu Denisa Liliana
Incerc eu sa vin cu cateva clarificari. Aceasta suprafata de teren face parte din titlu de
proprietate al municipiului Iasi doar ca nu a fost intabulata in cartea funciara, s-a schimbat numerotarea
parcelelor si atunci trebuie sa facem o inventariere cu noile numere de parcele in vederea intabularii si
acestei suprafete odata cu titlul de proprietate al municipiului. Deci apartine, este proprietatea
municipiului, dar nu a fost inventariata si intabulata in mod corespunzator.
Domnul consilier Axinia Contantin nu vorbeste la microfon.
Doamna secretar Ionascu Denisa Liliana
Nu are nici o legatura cu o viitoare cerere a unui operator economic, este vorba de o
recunoastere, consfintire a dreptului de proprietate a municipiului.
Domnul consilier Axinia Constantin nu vorbeste la microfon.
Doamna secretar Ionascu Denisa Liliana
Nu este intabulata. Nu este intabulata din cauza ca existand aceste constructii pe suprafata de
teren a fost ocolita de la documentatia cadastrala. Nu sunt intabulate aceste numere de parcele.
Deocamdata asta reglementam: intabularea proprietatii municipiului Iasi.
Domnul consilier Axinia Constantin nu vorbeste la microfon.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Ce treaba are cererea cu intabularea? Patrimoniul nu il intabulezi? Cel care vrea dupa aceea
sa il inchirieze, vine dupa aceea cu cererea, nu invers. Dumneavoastra ati vrea intai sa vina dansii cu
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cererea si dupa aceea sa intabulam noi?
Doamna consilier Gavrila Camelia a iesit din sala.
Domnul consilier Axinia Constantin nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel
Domnul presedinte. Domnul presedinte, imi permiteti?
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog, domnul consilier.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel
Daca se poate, domnul Axinia si domnul general Birhala, ieri ati fost la sedinta de comisie
economica, am crezut ca am lamurit aceasta chestiune. Sunt perfect de acord cu dumneavostra, ca
pricipiu, pentru ca colegii am constat in urma discutiilor ca probabil nu au inteles acest lucru dar fiind
dumneavoastra acolo eu am fost foarte convins ieri ca lucrurile s-au lamurit si sunt clare. Deci practic in
momentul de fata facem demersurile necesare pentru a obtine niste bani pentru municipiul Iasi, prin
urmare nu are sens din punctul meu de vedere sa votati impotriva, sa va opuneti. Dar ieri am cazut de
acord si inteleg ca au fost lucrurile neregula, adica nu au fost observatii, la comisia economica cel
putin.
Domnul consilier Axinia Contantin
Eu am un principiu: ceea ce am votat in comisia economica nu vorbesc in plen, dar asta care a
fost pentru ce am discutat acum, am cerut cererea sa vedem ce vrea.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel
Sunt chestiuni de forma si nu de fond, pe fond noi avem aici o sursa de venit pentru municipiul
Iasi si din punctul meu de vedere nu avem dreptul sa o refuzam. Sunt bani petru municipiul Iasi.
Domnul consilier Axinia Contantin
Dupa ce am analizat aceasta documentatie am vazut ca aici este extras de carte funciara
pentru informare, deci avem extras de carte funciara.
Doamna secretar Ionascu Denisa Liliana
Exista extras de carte funciara, suprafata de pe titlu de proprietate a municipiului depaseste
300 de hectare, din care intabulat avem un deficit de 11 hectare, incercam sa il corectam, asta facem,
corectam. V-am explicat.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel
Discutam asa cum spunea si domnul Primar despre oportunitate pentru municipiul Iasi,
oportunitatea este de a incasa niste venituri, in momentul de fata firmele respective nu platesc, facem
demersurile legale pentru a putea primi niste bani in plus la bugetul local. Cred ca este suficient de clar
si lucrurile au fost lamurite.
Domnul viceprimar Danga Marius
Domnul Axinia, va rog putina atentie, daca se poate. Discutam de doua societati comerciale
care s-au trezit cu niste proprietati, respectiv cladiri, pe un teren asupra caruia nu au nici un titlu, da? Si
au cerut clarificarea, scrie in nota de fundamentare, in urma cererii “X” privind clarificarea situatiei. In
urma acestei solicitarii colegii nostri de la GIS au verificat cartile funciare, titlu de proprietate, s.a, si au
constat nevoia pentru a raspunde acestei societati comerciale, nevoia de a trece prin Consiliu Local
acest proiect de hotarare. Noi astazi nu incasam nici un ban de la ei pentru folosinta acelui teren,
pentru ca ei l-au luat candva de la o societate comerciala care intrat in faliment sau nu. Daca noi astazi
nu trecem acest proiect de hotarare, probabil o sa il trecem in sedinta de consiliu urmator, inca o luna
aceste societati comerciae il vor folosi fara titlu, fara neplatind nimic, daca dumneavoastra reprezentati
acest interes este treaba dumneavoastra, noi putem sa constatam ca pica, nu clarificam aceasta
situatie si mergem mai departe luna urmatoare.
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul consilier Birhala Constantin
Noi nu am votat pentru ca nu a fost acest document corect justificat, dar ca sa vedeti ca nu
suntem asa, votam pentru. Supuneti din nou la vot si votam pentru. Nu este corect sa votam.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnule General, haideti sa nu ne jucam de a politica, discutam in clipa de fata de un lucru.
Este un teren care s-a identificat ca este al Primariei si pe care sunt constructii private. In primul punct,
la primul punct nu se cere altceva decat sa atestam faptul ca este terenul nostru, nu spune mai departe
ca il dam, daca maine, spre exemplu ar trebuie sa il inchiriem, ar trebui sa il concesionam, tot in
Consiliu Local venim cu alt proiect de hotarare, nu se poate concesiona sau inchiriea fara hotararea
Consiliului Local, prin licitatie directa, in functie de cum este speta juridica, dar astazi intrucat noi am
fost sesizati prin scrisoarea dansului ca terenul respectiv, si am vazut ca este al nostru, nu facem
altceva decat sa va propunem sa il trecem la noi pentru ca sa il putem mai departe exploata si inchirira
sau a lua bani pe el, pentru ca pana acum nu s-a luat bani pe el si atunci discutam in felul asta, de asta
am spus, nici eu nu am stiut de la inceput toate amanuntele, atunci hai sa vedem care e situatia, pentru
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ca la comisie nu am participat, dar vazand cum e situatia, aici spunandu-mi…
Nu se vorbeste la microfon
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnul Axinia, uitati, el e delimitat aici foarte clar si scrie deasupra SC Moldomobila, deci
acolo terenul era folosit de catre dansii fara sa plateasca nimic, cladirea este a lor, terenul este al
Primariei. Mai avem inca litigii in Ciric cu terenuri care aveau alte constructii, incercam sa vedem daca
au sau nu au proprietar si asa mai departe, nu mai dau nume acum, si unde reusim aducem terenul la
noi inapoi, facem trunchiul, pentru ca oricum ar fi mai tarziu dorim sa incurajam mediu privat ca sa faca
dezvoltare acolo. Dar astazi daca terenul este al nostru trebuie sa intabulam la noi. Cum il vom
concesiona, cum il vom inchiria, ce se va face pe el este o discutie ulterioara. Supuneti la vot inca o
data, domnule presedinte.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Supun la vot proiectul de hotarare luat in discutiei, numarul 14.
Cine este pentru?
Abtineri? Doua abtineri.
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 15
Proiect de hotărâre privind rectificarea H.C.L. nr. 307/15.09.2011 a suprafeţei de 718,24 m.p.
din Str. Dumbrava Roşie nr. 7 proprietate privată a municipalităţii, C.F.nr. 138515 cu suprafaţă de 335
m.p. respectiv Lot 2 în suprafaţă de 227 m.p. si Lot 3 în suprafaţă de 108 mp si rectificare a H.C.L. nr.
133/31.03.2003 prin care se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei de 718,24
m.p. cu suprafaţa de 335 m.p. identificată prin loturile de mai sus;
Va aduceti aminte acest proiect a fost discutat ieri in comisie ca sa nu avem neliniste.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotărâre privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a
iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelei de iluminat aferenta unui numar de 5(cinci) aviziere
apartinand Operei Nationale Romane din Iasi, strada Agatha Bârsescu nr.18;
Cine este pentru?
Abtineri? O abtinere.
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotărâre privind aprobarea ratificării comisiei de selecţie pentru candidaţii la funcţiile
de membri ai consiliului de administraţie la societăţile comerciale subordonate Consiliului Local al
Municipiului Iaşi;
Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 18
Proiectul de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului de artere al Municipiului Iaşi;
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 19
Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA,
număr cadastral 142492 întocmit in vederea construirii unei locuinte, anexe si imprejmuire pe teren
proprietate privata persoane fizice .
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Ordinea de zi a fost completata cu urmatoarele proiecte:
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Completare – dispoziţia nr. 496/2013
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spaţiilor destinate desfăşurării
evenimentelor în cadrul Centrului Expoziţional Moldova Iaşi;
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară a Galei Premiilor Operelor Naţionale;
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de
Administraţie ale unităţilor de invaţământ din Municipiul Iaşi;
Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 167/2012 privnd însuşirea inventarului
domeniului privat al Municipiului Iaşi;
Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Ordinea de zi a fost epuizata. Va multumesc.
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