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ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 27.06.2013
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

FM.14.CIC.01/27.07.2009

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 27 iunie 2013 în cadrul şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Sunt prezenţi următorii consilieri:
1.
ANTIPA GABRILA
2.
AUR MARIUS CATALIN
3.
AXINIA CONSTANTIN
4.
BEJAN VICTOR
5.
BOCA ADRIAN FLORIN
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. NEDELCU VLAD NICOLAE
18. NAVODARU LAURENTIU
19. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
20. PREDA ANCA
21. RUDNIC ERICA
22. SANDU VASILE
23. SCRIPCARU CALIN
24. SURDU GABRIEL
25. TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
26. VRANCEANU 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.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 568 din data
de 21 IUNIE 2013, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al
1.
Consiliului Local al Municipiului Iasi;
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului Municipiului Iasi;
3.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2013;
4.
Proiect de hotarare privind infiintarea societatii Compania de Transport Public Iasi S.A;
5.
Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Municipiul Iasi;
6.
Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor, pentru serviciul public de intretinere,
administrare si exploatare a pietelor, targurilor, oborului, bazarului, talciocului si Hotelului Municipal;
7.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Iasi nr. 231/31.10.12;
8.
Proiect de hotarare privind majorarea cotizatiei anuale a Municipiului Iasi la Asociatia Zona
Metropolitana;
9.
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru
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investitia “Reconstruire acoperis cladire Ateneul Tatarasi”;
Proiect de hotarare privind aprobarea cazarii la Hotelul Municipal Iasi format din patru membri,
10.
care deservesc elicopterul medicalizat al Smurd Iasi ;
11.
Proiect de hotarare privind atribuirea unui fond de locuinte disponibile construite prin Anl,
destinate tinerilor spre inchiriere;
12.
Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii catre parohia “Sf.Apostoli Petru si PavelBarboi ”, a 250,00 mp (20,6 mc) piatra cubica (pavele) scoasa din uz;
Proiect de hotarare privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iasi si
13.
administrarea Spitatului Clinic de Recuperare Iasi in domeniul privat al Municipiului Iasi, in vederea
casarii;
14.
Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin
concesiune a serviciului de utilitate publica nr. 78117/01.09.2010 incheiat cu SC Ecopiata SA;
Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii aflate in
15.
domeniul public al Municipiului Iasi si administrate de Consiliile de Administratie ale unitatilor de
invatamant;
16.
Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren aflat in
proprietatea Municipiului Iasi si administrat de Spitalul Clinic Judetean de Urgente “Sf. Spiridon” Iasi;
17.
Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren aflat in
proprietatea Municipiului Iasi si administrat de Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iasi ;
18.
Proiect de hotarare privind atribuirea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
19.
Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile
proprietate privata a statului, aflate in administrarea Municipiului Iasi;
Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din administrarea Directiei Tehnice si de
20.
Investitii in administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat a spatiilor situate in
incinta unor puncte termice;
Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit
21.
prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012 cu terenul in suprafata de 12.20 mp
situat in Iasi – str. G-ral. Berthelot, Tarla 54 Parcela 1860/1 , precum si atribuirea in folosinta gratuita a
terenului catre Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Parohia “Sfintii 40 Mucenici” ;
22.
Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unitatilor de invatamant particular
acreditate din Municipiul Iasi, pentru organizarea retelei unitatilor de invatamant particular in anul 20132014 ;
Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de comodat nr. 61644
23.
din 06/07/2012 incheiat intre Municipiul Iasi si S.C. Dalkia Termo Iasi SA;
24.
Proiect de hotarare privind aprobarea refinantarii datoriei publice locale rezultate din contractul
de garantie nr. 12984/20.02.2007
25.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA TUDOR
VLADIMIRESCU NR.12A intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii unui teren
proprietate privata persoana fizica,
26.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA
GALATA,T45,numar cadastral 139027 intocmit in vederea construirii unei locuinte,anexe si imprejmuire
teren proprietate privata persoane fizice ;
27.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, S.C.149,
numere cadastrale 11213/1,
11213/4, 11213/5, 11213/8, 11213/9, 11213/10, 11213/11, 11214/1,
11214/2, 136975, 136976, 136977, 11217/2 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi
si construirii unui ansamblu rezidential si functiuni aferente pe teren proprietate privata persoane fizice;
28.
Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Asociere intre Judetul Iasi – Consiliul
Judetean Iasi, Municipiul Iasi – Consiliul Local Iasi si Administratia Nationala "Apele Romane" –
Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad pentru realizarea obiectivului de investitie " Dezvoltarea
Infrastructurii Turistice de Agrement – Zona Raului Bahlui";
29.
Proiect de hotarare privind achizitionarea unor servicii de consultanta, asistenta si/sau
reprezentare in justitie in cauza ce face obiectul dosarului nr. 92/45/2012 precum si in litigiile ce
urmeaza a fi declansate in baza procesului – verbal de inspectie nr.4489 din 31.10.2011;
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. 568 din data de 21 iunie 2013. Sedinta
se desfasoara legal. Domnul Anghel Ficu lipseste motivat iar domnul Laurentiu Navodaru intarzie. Va
supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din data 30.05.2013 si procesul
verbal al sedintei extraordinare a consiliului Local din data de 05.06.2013. Domnule presedinte, va rog.
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Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Il invitam pe domnul consilier Gabriel Surdu la depunerea juramantului
Domnul consilier Gabriel Surdu
“Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterile si
priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Iasi. Asa sa imi ajute Dumnezeu”.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Buna ziua doamnelor si domnilor. Va propun sa intram in dezbaterile sedintei de astazi. Este
prin dispozitia la care facea referire doamna secretar, o ordine de zi, va propun ca inainte de a supune
ordinea de zi de astazi, sa facem o modificare la punctul 1, pentru ca va suscita mai multe discutii, sa
mearga la sfarsitul acesteia, respectiv la pozitia 29. Daca sunteti de acord cu aceasta modificare si sa
supunem votului dumneavoastra ordinea de zi.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Va multumesc.
Inainte de a intra in ordinea de zi, va rog sa va inscrieti la cuvant pentru interpelari, intrebari.
Multumesc. Dau cuvantul doamnei Gavrila Camelia, doamnei consilier. Va rog.
Doamna consilier Camelia Gavrila
Multumesc pentru amabilitatea pentru a-mi da prima cuvantul. As vrea sa formulez cateva
reflectii post eveniment “Festivalul International al Educatiei” si sa imi exprim si sentimentul de profesor
si sentimentul de manager in educatie si de cetatean al Iasului de a fi asistat la o avergura de
evenimente, la o densitate de momente culturale si educationale de mare calitate. Sa ne bucuram ca
ceea ce a fost anul trecut un preambul, un prolog la ceea ce va urma, s-a realizat anul acesta. Am
constatat si calitatea spectacolelor si implicarea universitatilor, a scolilor, a Palatului Copiilor, a
institutiilor de cultura, a Academiei. Am constatat ca profesor spun de data aceasta, prezenta cartilor,
prezenta autorilor de carte pentru copii, dezbateri, ateliere de creatie, un concept larg, un concept
generos, asta nu inseamna ca nu trebuie sa reflectam si critica asupra lui. Eu am stabilit si o echipa de
psihologi care au fost prezenti la evenimentele mai ales destinate elevilor pentru a le evalua si a vedea
care a avut un impact mai bun, ce ar trebui corectat pentru viitor si cred ca va trebui sa existe o
asemenea analiza a boardului festivalului pentru a vedea cum il putem continua, prelungi pentru a intra
intr-o traditie, dar pentru a face si eventuale reconfigurari, resemantizari pentru anul urmator. Oricum a
fost un eveniment care ne a dat o satisfactie spiritual deosebita si cred ca trebuie continuat cu maxima
atentie. Primul subiect.
Al doilea subiect. Ati constatat ca intemperiile vremii neasteptate si furtunoase au afectat si
institutii de invatamant, stiu ca s-au deplasat cu maxima operativitate domnii de la Directia Tehnica si
Investii a Primariei, va rog sa aveti in atentie alocarea sumelor necesare, nu as dori sa se intre pe
reparatiile date de aceste elemente neprevazute ale vremii in bugetele acordate pentru scoli, care si
asa sunt insuficiente fata de numeroasele nevoi ale scolilor, deci sa faceti corectiile, modificarile
necesare pentru ca ceea ce trebuie reparat la Grupul Scolar, la Colegiul Asachi, sa se repare in timp
util, este si sediu de examen de bacalaureat si trebuie sa gasim solutiile pentru ca este o scoala foarte
mare si ar fi foarte complicat sa facem modificari chiar acum in contextul examenelor. Poate ca ar
trebuie sa tragem si concluzii sa vedem cat de sigure sunt unele acoperisuri, sarpante si poate in timpul
verii sa urmeze echipele tehnice sa faca niste evaluari si in parte cealalta, in alte unitati de invatamant,
corelate de asemenea cu faptul ca ne-am dori ca si pe sursa de cheltuieli materiale sa fie alocate
sumele in timpul verii, tinand cont de faptul ca trebuie facute toate pregatirile pentru deschiderea noului
an scolar in timpul verii, ma refer la varuieli, la reparati curente, deci sa le aveti in atentie mai ales in
zona financiara ma refer.
Si o a treia chestiune. Apreciez ca suntem dotati cu aceste microfoane moderne si in sfarsit
avem dreptul la cuvant mai rapid si nu mai plimbam microfoanele, ne simtim intr-o sala de consiliu
efectiv european, mi-as dori totusi sa largiti deschiderea acestei, nu stiu daca este patrat, paraleliped
ce este, dar nu imi place sa stau in colt si am senzatia ca si alti colegi ca suntem cam inghesuiti, deci
va rog sa reganditi asezarea mobilierului ca sa fie spatiu de respiratie si presa sa poata filma in tihna ce
e de filmat. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc doamnei consilier Gavrila. Rog pe domnul consilier Grigore.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Buna dimineata. Doua chestiuni scurte din care va deriva o a treia. Acum o luna am intrebat
tot intr-o sedinta de consiliu local, care ar fi alocarea pe care Consiliul Local a oferit-o clubului de fotbal
CSMS? Nu am primit de atunci nici un fel de raspuns nici la vremea respectiva pentru ca nu erau
datele disponibile. Intre timp am citit in presa centrala ca in cazul in care CSMS nu va evolua in prima
liga, se gandeste sa ceara despagubiri, intre altele 6 milioane de euro ca fiind contributia Consiliului
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Local, deci am primit un raspuns indirect la intrebarea mea. Constat ca in sala, de exemplu sunt
persoane care conduc directii din primarie, care au bugete cu mult mai mici decat banii alocati clubului
de fotbal si sunt prezenti aici sedinta de sedinta, cu toate acestea nu imi amintesc niciodata ca vreo
persoana din conducerea clubului sa fi venit in fata consiliului, care aloca prin votarea bugetului acei
bani catre club, sa prezinte un bilant al banilor cheltuiti si rezultatele obtinute cu acele sume alocate.
Deci plec de la o prima interpelare la care inca nu am primit raspuns.
O a doua interpelare facuta de mine acum 9 luni privea planul urbanistic general al
municipiului Iasi. La vremea respectiva mi s-a comunicat ca acesta va fi gata si votat in termen de trei
luni, acele trei luni au trecut, au mai trecut inca sase luni pe langa ele si nici in momentul de fata nu
avem supus aprobarii in plen sau macar unele discutii mai aprofundate in plenul consiliului, acest plan
urbanistic general.
Din aceste doua prime interpelarii vreau sa deduc o a treia, nu stiu exact in ce masura
interpelarile pe care le facem aici sunt tratate cu seriozitate de catre executivul primariei pentru ca in
conditiile in care venim aici o data pe luna si punem niste intrebari care cred eu sunt in interesul
cetatenilor pentru ca nu vine nimeni sa se intereseze de chestiuni personale, as vrea sa cred ca exista
o mai mare disponibilitate a executivului primariei fata de intrebarile si cerintele pe care le formulam
aici. Multumesc tare mult.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc domnului consilier. Rog pe domnul consilier Matasaru.
Domnul consilier Daniel Matasaru
Domnul consilier Grigore a ridicat o problema care, sa zicem ne preocupa in aceste zile, o
problema fierbinte, dar a exprimat sa spunem o viziune strict contabiliceasca din punctul meu de
vedere, este vorba de clubul de fotbal CSMS Iasi. Exista o preocupare a multora dintre cetateni, a mea
personala in calitate de cetatean, a colegiilor din comisia de tineret si sport, daca nu cumva in aceasta
perioada in care se discuta foarte mult si este o stare de incertitudine, ce se intampla cu echipa de
fotbal. Observam ca exista un fel de dublu standard la nivelul federatiei si poate ar fi bine sa luam in
calitate de finantatori, in calitate de membrii ai Consiliului Local o pozitie vis-à-vis de faptul ca in urma
cu trei ani clubul de fotbal de la Iasi a fost, ma rog, a intrat in faliment, in aceasta vara observam ca in
aceasta situatie doua cluburi de fotbal, Rapid Bucuresti si Universitatea Cluj. Se pare ca la nivelul
federatiei acestea sunt tratate cu mai multa indulgenta, intrebarea ar fi: “daca exista regulamente
diferite de la an la an? Daca exista puncte de vedere diferite? Daca Iasul poate are, eu stiu, mai putina
charisma decat au sustinatori echipei Rapid Bucuresti? Sunt intrebari legitime pe care trebuie sa le
avem in vedere si cred eu ca Federatia sau cei indrituiti sa decida acest lucru, trebuie sa ne ofere un
punct de vedere. Poate ca o pozitia intregului Consiliu Local ma preocupa nu doar din punct de vedere
financiar dar mai ales din puctul de vedere al fenomenului de masa care este fotbalul cel care reuseste
sa aduca intr-o arena sportiva un numar mare de oameni, sunt foarte multi sustinatori, foarte multi
oameni care iubesc fotbalul, foarte multi oameni care sunt sustinatori ai Iasului si care vad cumva ca in
aceste zile se discuta despre o nedreptate. Trebuie sa stim daca Iasul va fi in divizia A, in aceasta luna
iulie incepe campionatul si cred ca trebuie sa primim raspunsul la aceasta intrabare. Cred ca daca
acum trei ani de zile Iasul a fost condamnat sa spunem, la a pierde echipa din divizia A si clubul a intrat
in faliment, iar in aceasta perioada Rapid Bucuresti si Universitatea Cluj sunt in aceeasi situatie, nu ar
trebui sa existe un dublu standard. Trebuie sa stim ce se intampla pentru ca in functie de asta trebuie
sa decidem daca mai finantam sau nu fotbalul iesean. Eu cred ca e o intrebare legitima care trebuie sa
ne preocupe nu doar din punct de vedere financiar contabil ci si din punct de vedere al impactului pe
care acest fenomen de masa il are asupra multora dintre cetatenii municipiului Iasi. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc domnului consilier Matasaru. Daca sunt alte interpelari din partea doamnelor sau
domnilor consilieri?
Domnul viceprimar Mihai Chirica
Am sa imi permit sa intervin eu mai intai pentru doamna inspector Gavrila. Buna ziua.
Referitor la fenomenele meteorologice care s-au petrecut acum doua seri, intr-adevar
acoperisul corpului de la Colegiul Gh. Asachi a fost smuls de rafalele de vant, a fost afectat in intregime
acoperisul, bineinteles peste 1300 mp, suma estimata pentru acoperirea reparatiilor necesare a fi
facute este de 2 miliarde de lei. In momentul de fata neexistand alocatia bugetara pentru acest obiectiv,
vom incerca sa folosim sumele pe care le avem la dispozitie cu obligatia de a le repune catre fiecare
obiectiv care a fost aprobat in bugetul local dupa rectificarea din luna iulie, dupa primul semestru asa
cum prevede legea. Lucrarile se vor face in regim de urgenta, in cursul noptii trecute nu a mai fost
afectata scoala din cauza precipatiilor pentru ca s-a acoperit zona in care acoperisul este smuls,
programul de bacalaureat decurge normal si vom incerca in maxim doua, trei saptamani de zile sa
refacem in intregime acel acoperis. Multumesc. Refinantand scoala cu suma pe care o vom utiliza
acum pentu situatia de urgenta care a aparut. Multumesc.
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Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Orice dispozitie a dumneavoastra se respecta imediat doamna, vedeti. Domnule arhitect sef,
va rog frumos. Legat de PUG, domnul consilier Grigore are dreptate in ceea ce intreaba si trebuie sa
dam un raspuns avizat.
.Domnul director Tudor Vericeanu
In legatura cu actualizarea Planului Urbanistic General al Iasului, este acum in faza de aviz de
mediu si speram cam intr-o luna sa treaca la consultarea populatiei.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Dar totusi dati si explicatiile, de ce atata intarziere, pentru ca lumea nu stie.
Domnul director Tudor Vericeanu
Intarzierile au fost din faptul ca am cerut mai multe pareri si de ordinul arhitectilor si pentru ca au
fost niste discutii cu dansii, a trebuit sa punem in practica si discutiile respective.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Multumesc foarte mult. Doamna inspector general, legat de FIE, multumesc pentru cuvintele pe
care le ati exprimat, este opinia generala cea pe care ati spus-o si multumesc pentru ca ati fost
implicata in proiect nu de acum de anul acesta ci de la inceput cand s-a construit proiectul. Cred ca
boardul acestui festival are datoria sa se stranga, sa se uneasca cat mai rapid si sa faca o analiza
acum la cald despre punctele tari si despre punctele slabe ale festivalului, pentru ca avem si puncte
slabe. Sigur presa azi o sa ma intrebe intai si intai care sunt punctele slabe. Sunt multe neconcordante
care trebuiesc reglate si trebuie sa le stim si noi ce am gandit, ce am proiectat si cum a iesit si doi sa
identificam si alte evenimente care sa poata sa fie pregatite din timp intrucat cei pe care ii invitam noi la
Iasi sunt personalitati foarte mari si nu poti sa ii aduci de pe o luna pe alta, trebuie cu mult timp inainte
sa faci toata aceasta pregatire. Cred ca va trebui sa dam consistenta foarte mare in continuare
universitatilor cu evenimentele pe care trebuie sa le organizeze, este un inceput si inspectoratului
scolar, pentru ca s-a vazut foarte clar din tot festivalul, daca unii s-au bucurat de teatru, de spetacolele
de strada, foarte multa lume s-a bucurat de faptul ca este sarbatorita educatia. Si cred ca nu am gresit
atunci cand am spus treaba asta, sunt acele dispute ba e cultural, ba e prea didactic, educativ,
discutam de educatie, dar mie mi se pare ca de fapt ne-am atins scopul si am scos o valenta
importanta a Iasului. Multumesc si oamenilor de afaceri si celorlalti care au venit in sprijinul acestui
festival.
Legat de scoli si de Asachi, sigur ca ar fi imposibil astazi sa facem o evaluare, discutam tehnic,
la fiecare acoperis, s.a.m.d. avem si noi destul de multe locatii de acest gen. Doi nu stii efectiv cum
intervine natura pentru ca in Sararie a fost dezastru, la doua sute de metri in Copou nu era nimic. Deci
sunt zone in care natura a intervenit cu o forta destul de puternica, cu foarte multa forta, vedeti si
copaci scosi din pamant si cazuti pe casele oamenilor, dar o sa incercam sa facem fata si sa tinem
orasul in functiune.
Referitor la ceea ce intreba domnul consilier Grigore, noi cand am discutat despre… intai si intai
legat de interpelari, discutam cu foarte multa…, le tratam cu foarte multa seriozitate si faptul ca nu va
raspundem in scris cum scrie in regulamente si legislatie ci incercam sa dam raspunsul imediat in
sedinta de consiliul local, inseamna déjà un respect fata de consilieri.
Doi, ati atins un subiect legat de fotbal care stiam clar ca e politic si nu va interesau doar cifrele
pentru ca orice cifra v-as fi dat , daca spuneam doi lei tot e prea mult dat la fotbal fata de alte lucruri
care sunt sociale, stiu lectia asta, capcanele astea le intuim si noi domnul consilier, nu suntem naivi.
Problema este alta, nu avem cine sa sustina clubul de fotbal si asa cum oamenii imi cer sa fac drumuri,
cum imi cer sa sustin invatamantul, cum incerc sa fac linia de transport public si asa mai departe si
energia termica, asa incerc sa avem si fotbal. Pentru ca este o imagine a orasului si foarte multi cand
am avut ambasatorii Iasului la Bucuresti, foarte multi din cei care au participat, au spus “domnule da
acel blazon al Iasului de ce nu il respectam?”, si am spus ca nu avem bani suficienti, nu avem
finantatori si atunci daca privatul nu vine sa faca treaba asta, trebuie sa o faca Consiliul Local, ca
altcineva nu are cine sa o faca. Aici am sa-i raspund si domnului Matasaru, interventia dumneavoastra
este corecta, am avut si o discutie cu presedintele Mircea Sandu, l-am intrebat in calitatea mea de
primar: “daca mai sustin sau nu mai sustin fotbalul in Romania?”, pentru ca Iasul este un oras mare, al
doilea oras al Romaniei si cred ca eforturile noastre pe care le facem in acest oras pentru a sustine
acest sport drag oamenilor, trebuie sa fie respectat. Nu cred in clipa de fata ca suntem respectati,
pentru ca acum trei ani de zile cand a intrat clubul in insolventa am fost efectiv dati afara din competitie
complet si ne-am luat soarta in maini si am recladit un club de fotbal, iar astazi pe aceleasi regulamente
se incearca sa fie favorizate alte cluburi care au fost in situatia noastra de acum trei ani de zile. Imi
place Rapidul, imi place U.Cluj, nu am nici o adversitate fata de dansii, dar exista un principiu, regulile
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clare pot sa creeze mai departe socoteli corecte. Ori noi ne-am facut lectia, cei din administratia locala,
cei din conducerea clubului ca sa asiguram licenta necesara, ba mai mult am facut si investitie la
stadion sa punem incalzirea in gazon ca asa ne-au dictat-o dansii ca altfel nu ne dadeau voie sa jucam
aici, tot ceea ce au cerut am facut. Din pacate avem un insucces sportiv, dar care daca se face
clasamentul conform faptului ca alti au fost dati afara din competie, normal ar trebuie sa ramanem
acolo. Sigur la nivelul presedintelui Federatiei Romane de Fotbal exista o atitudine in care numai nu are
dreptate de foarte multe ori si cand se izbeste de reactia altor membri de acolo probabil ca mai
rectracteaza. Eu va propun sa facem o adresa de interpelare catre Federatie, catre Liga Sportiva si
catre Ministrul Sportului, intrucat un oras ca Iasul care finanteaza si are atat de multi copii si atat de
multi copii pe care ii sustine in activitatea sportiva, e pacat sa nu fie arbitrat cu reguli clare si corecte si
sa ii cerem sa ne spuna daca mai e nevoie sa finantam sau daca nu mai avem voie sa finantam
fotbalul, ca nu ne convine sa finantam daca dansii se joaca cu noi, cand asa, cand asa. Asta este o
atitudine pe care trebuie sa avem nu ca patriotism local ci efectiv ca care cei de fapt ne ingrijim de ceea
ce vor oamenii si sper sa fiti de acord tot Consiliul Local ca daca il fac numai eu ca primar, stiti foarte
bine eu sunt microbist si o sa spuna: “da, Nichita e microbist, imi cere el”, nu, e vorba de un document
al Consiliului Local pe care presedintele de sedinta o sa il semneze si o sa il trimitem. Eu pot trimite si
separat un asemenea document, dar Consiliul Local cred ca are dreptul si la raspunsuri din parte celor
care de fapt diriguiesc fotbalul in Romania. Alte probleme nu stiu daca au fost. Va multumesc foarte
mult.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog domnule consilier, domnul Bulgariu.
Domnul consilier Catalin Bulgariu
Stimati colegi, domnule primar, eu sunt un iubitor al sportului si chiar sunt un iubitor al fotbalului
si chiar va rog in numele Consiliului Local sa trimiteti aceasta scrisoare, pentru ca e foarte important sa
stim daca ei respecta sau nu respecta regulile. Sa nu mai existe aceasta incertitudine si in permanent
oamenii sa intrebe: “ce se intampla, daca mai suntem sau nu mai suntem in divizia A?” Va multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Daca mai sunt alte interventii ale doamnelor sau domnilor consilieri? Multumesc. Multumesc si
celor care ne au oferit raspunsuri la toate problemele ridicate. Intram in ordinea de zi.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului Municipiului Iasi;
Daca din partea initiatorului exista…
Domnul viceprimar Mihai Chirica
Ar fi propunerea ca acest proiect de hotarare sa il retragem de pe ordinea de zi pentru a
actualiza o parte din datele care sunt trecute in acest statut si sa il aducem pe ordinea de zi intr-o
sedinta ulterioara.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog domnule consilier.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Este punctul 2 pe ordinea de zi cu statutul. Propun de fapt amanarea regulamentului, nu
amanarea, trecerea lui pe ultimul punct pe ordinea de zi pentru ca mai aveam de facut completari.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Am spus la inceputul sedintei ca il ducem catre sfarsitul ordinii de zi. Multumesc. Propun
aprobarii dumneavoastra amanarea punctului 2, respectiv a Statului municipiului Iasi pentru o sedinta
ulterioara.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost amanat
Proiect nr. 3
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2013;
Supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate s-a votat proiectul de hotarare. Multumesc.
Proiect nr. 4
Proiect de hotarare privind infiintarea societatii Compania de Transport Public Iasi S.A;
Va rog domnule consilier.
Domnul consilier Gabriel Grigore
Doua intrebari as avea de pus. O prima intrebare: cum credeti ca noua societate beneficiind de
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aceeasi conducere, aproape aceeasi schema de salariati, aceleasi mijloace de transport, aceeasi
schema de subventie, aceeasi politica salariala, va performa spre deosebire de precedenta regie care
avea practic toate atributele noii societati mai putin forma de organiza juridica?
Doi: ce credeti, ce exemplu dam noi ca una din cele mai mari reprezentante, una din cele mai
mari unitati administrative teritoriale din tara, atunci cand lasam deoparte o societate plina de datorii
pentru a infiinta una noua si ce credeti ca s-ar intampla daca si mediul privat ar proceda in acelasi mod,
creand societati pe care sa le lase cu datorii si creand alte noi chipurile mai performante, de unde
credeti ca s-ar mai lua salariile bugetarilor in conditiile in care toate entitatile economice ar proceda in
acelasi mod? Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog domnule consilier Axinia.
Domnul viceprimar Mihai Chirica
Daca nu mai sunt alte intrebari…
Domnul consilier Contantin Axinia
Mai am eu.Asa cum am si discutat ieri in comisia economica, am avut niste puncte de vedere
mai deosebite referitor la Compania de Transport Public Iasi, asa cum am si propus si ieri am dori ca
sa revizuim putin proiectul asta de companie de transport public pentru ca este un termen foarte larg,
companie inseamna o societata mare care cuprinde si alte societati in subordine si are un domeniu mai
vast de activitate. Am dori ca un grup de specialisti atat din cadrul primariei, poate si consilieri daca
doresc, intr-o comisie, dar intr-un termen cat mai scurt sa verificam, sa analizam crearea acestei noi
societati pe alte principii de functionare, pentru ca ar fi bine, asa cum am spus-o si ieri sa-i spunem societatea de transport metropolitana Iasi. E o societate nou creata pe alte principii de functionare, sa
ne uitam si in alta parte, asa cum a zis si colegul meu, Gabi Grigore, este aceeasi Marie dar cu alta
palarie. In scurt timp, in scurt timp va fi dusa catre aceleasi performante pe care le are acum RATP-ul.
Si daca vom vota si aceasta societate va crea gauri, cine va raspunde? Sa nu ne grabim. Nu
luati-o ca un punct de vedere negativ, sa o analizam. Zambiti, domnule vice. Nu trebuie sa ne grabim in
a crea o societate rapid ca sa ii spunem neaparat Compania Nationala, Compania de Transport Public
Iasi.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Sa-i spunem internationala, cred.
Domnul consilier Contantin Axinia
Daca doriti dumneavoastra, dar infuzia de capital in noua societate din partea primariei si sa o
privim cu responsabilitate, trebuie sa fie mai mare. Acum noi zicem ca facem un transport public
modern, achizitionam un singur tramvai, adevarat l-am vazut pe acest tramvai la Inno Trans, la cei de
la Pascani, e un tramvai modern, dar nu-i suficient. Facem o companie de transport cu un tramvai
modern, cu aceleasi tramvaie pe care le avem acum, cu aceleasi autobuze, vom achizitiona autobuze
second-hand si numim Compania de Transport Iasi si atat. O sa vedem si veti vedea ca peste sase luni
de zile si chiar as dori sa ne prezinte noua conducere dupa sase luni de zile indicatorii economici ai
societati si atunci o sa vedem cine va raspunde daca acestia nu sunt cei pe care si-a propus noua
conducere.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul consilier Matasaru, va rog.
Domnul consilier Daniel Matasaru
Ma vad nevoit sa iau cuvantul. Am remarcat uimit de declaratia domnului consilier Grigore, este
foarte interesant ca dumnealui sustine ca din bugetul local sa platim toate datoriile RATP,
inteleg ca sunt datorii istorice care vin in primul rand din penalitati. Ceea ce trebuie sa intelegem
cu totii este faptul ca RATP Iasi sau ma rog noua societate de transport care se infiinteaza
asigura un serviciu de utilitate publica. Peste tot in toata lumea civilizata, transportul public in
comun de persoane este un serviciu absolut necesar. Am avut ocazia sa imi fac lucrarea de
diploma la o universitate in Germania si am vazut acolo sistemul german, la nivel de land au
considerat ca este absolut necesar sa investeasca si sa subventioneze transportul public in
comun pentru ca este mai ieftin gandit la nivel global, pentru ca nu mai investesc in locuri de
parcare, nu mai pierd timpul in ambuteiaje in trafic, nu mai au probleme de poluare. Asta este
modelul german. Din puncul meu de vedere transport public in comun este un lucru absolut
necesar, cred ca trebuie sa privim catre viitor si nu catre trecut, cred ca trebuie sa ne pregatim
pentru exercitiul financiar 2014-2020 cu o societate care sa fie capabila sa atraga banii europeni
pentru dotarea parcului auto cu mijloace de transport public asa cum isi doresc cetatenii, cred
ca Iasul are niste avantaje majore legate de faptul ca pana acum s-a investit in infrastructura, in
calea de rulare, in asigurarea tuturor conditiilor necesare pentru un transport public in conditii de
siguranta pentru cetateni, iar in anii urmatori din punctul meu de vedere cred ca vom avea
ocazia sa aducem la Iasi si tramvaie moderne si alte mijloace de transport in comun asa cum isi
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doresc cetatenii municipiului Iasi si asa cum este si normal intr-o metropola europeana. Deci din
punctul meu de vedere infiintarea acestei societatii este solutia corecta si este solutia corecta la
acest moment, domnule consilier Axinia.
Nu trebuie sa mai pierdem timpul si nu trebuie sa mai tergiversam lucrurile, lucrurile
trebuie facute rapid si trebuie sa ne miscam in conformitate cu ceea ce se intampla in lumea
moderna.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc domnului consilier. Rog pe domnul consilier Bulgariu.
Domnul consilier Catalin Bulgariu
Doua lucruri vreau sa punctez la acest proiect de pe ordinea de zi. Stimati colegi avem comisii
de specialitate. Daca domnul Axinia a fost ieri la comisia economica si am discutat, l-as ruga sa ne
onoreze cu prezenta si pe domnul Grigore si atunci lucrurile ar fi mult mai dezbatute si mult mai bine
puse in fagasul lor normal. Al doilea lucru se refera exact la proiectul de hotarare, proiectul de hotarare
nu are trecuta componenta consiliului AGA, adunarii generale a actionarilor si ar trebui completata in
aceasta sedinta. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul consilier Ostaficiuc.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Este trecut membrii consiliului de administratie, pentru AGA avem niste propuneri, prima
propunere – Vasile Lupascu, a doua – domnul Puiu Serbescu si a treia propunere – Romeo Vatra,
Constantin Serbescu. Repet: Vasile Lupascu, Constantin Serbescu si Romeo Vatra. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc.
Domnul viceprimar Mihai Chirica
Am sa imi permit sa dau eu cateva explicatii legat de proiectul de hotarare. De ce acum?
Situatia financiara a Regiei de Transport Public a aratat in ultimul raport pe care l-ati avut faptul ca
indicatorii economici ai regiei spun ca nivelul activelor este depasit de pasive de peste doua ori.
Obligatia legala a legi 51 care obliga transformarea regiilor in societatii comerciale, ar duce in mod
inevitabil ca aceea societate comerciala ce provine din transformarea regiei sa intre in mod automat
intr-o stare de insolventa sau faliment. Nu putem pune in pericol serviciul public, prin urmare sunt doua
solutii: ca operarea sa o faca o societate delegata infiintata de Consiliul Local pe prevederea Legii 51 si
a Legii 92 privind transportul public de calatori sau sa reusim sa ducem aceasta activitate operand noi
ca si operatori – Primaria Municipiului Iasi, ceea ce s-a intamplat si in cazul Dalkia, dar care nu creeaza
aceasta posibilitate din cauza restrictiilor de organigrama.Trei, incep programele de finantare pe 20142020, o societate comerciala, un operator public nu poate intra intr-o finantare europeana in situatia
financiara in care se afla Regia de Transport in momentul de fata. Nu este o solutie care poate fi
extinsa sau aplicata, este o cale din care nu avem iesire, altfel punem Iasul in situatia de a nu a mai
avea serviciul public in momentul de fata. Acestea sunt motive pentru care am propus infiintarea unei
alte societati sau unei societati comerciale tinand cont de faptul ca regia se supune unei alte legislati
pentru a putea salva serviciul public si mai departe a veni in completarea lui pe finantare europeana.
Despre performanta noului operator, pasii de transfer a activitati dinspre regia de transport public catre
noua societate comerciala ce va fi infiintata, va presupune si abordarea managementului acestei noi
societati comerciale asa cum s-a discutat si in comisia economica prin raportari care trebuie sa fie in
prima perioada de functionare semetriale si nu anuale pentru a putea avea o monitorizare mai atenta a
modalitatii in care evolueaza aceasta societate. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog domnule viceprimar.
Domnul viceprimar Marius Danga
Fata de ce a adaugat domnul viceprimar Chirica, voiam sa mai spun doua lucruri, domnul
consilier Axinia nu ne grabim. Dumneavoastra stiti foarte bine, eu nu am avut privilegiul acesta,
dumneavoastra ati fost consilier local si in mandatul anterior, stiti studiile finantate pentru reasezarea
serviciului de transport, si mai degraba as spune ca suntem in intarziere. Trebuie sa facem pasii rapizi
pentru pregatirea perioadei urmatoare de finantare, altfel nu vom reusim sa fructificam oportunitatea
deschisa de viitorul POR, care va finanta investitia in transport public ceea ce nu s-a intamlat in
precedentul POR. Iar despre observatia dumneavoastra referitoare la nume, stiti foarte bine ca e
observatie puerila, daca eu imi infiintez astazi “SC Cei mai tari avocati din lume SRL”, nu inseamna ca
suntem cei mai tari avocati din lume. Lucram pentru dezvoltarea transportului public la nivel
metropolitan va fi in una din urmatoarele sedinte de consiliu local pus in atentia dumneavoastra
infiintarea unei asociatii de dezvoltare intracomunitare pentru ca evident fluxurile de transport de
calatori ce vin din comunele periurbane ne afecteaza si trebuie sa le gestionam la nivelul asta. Pasii vor
fi facuti cred eu dupa gandire bine analizata aici, asta e primul pas cu care venim in atentia
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dumneavoastra. Evident ca ne gandim sa nu repetam aceeasi reteta, nu repetam reteta de la RATP si
o sa vedeti in pasii ulterior, o sa vedeti in pasii viitori faptul ca avem un consiliu de administratie propus
in urma unei selectiii, astia au fost oamenii care si au depus dosarele. Trebuia sa cautati si
dumneavostra specialisti mai buni daca nu sunteti multumiti de cei care au …, dar nu este vina noastra
ca acest consiliu de admnistratie este propus, eu ca in urma ei si au dovedit ca au competente, au
vazut asta si membrii comisiei de selectie, avem o AGA de data asta, trei persoane care vor sta mai
atenti asupra activitatii conducerii si apoi veti vedea si in viitoarea conducere executiva a noii companii.
Incercam sa nu punem caruta inaintea boilor. Multumesc.
Domnul consilier Constantin Axinia
Domnule viceprimar, caruta si cu boii, stiti ca se poate merge cu tramvaiul si impins si tras.
Problema pe care am ridicat-o eu si cred ca poate nu ati inteles-o pentru ca avand si eu poate un stil
mai prolix asa de exprimare, e ca aceasta societate si facand o comparatie este ca ai un apartament,
da, si la care ai schimbat numai usile dar cand ai intrat in interior ai ramas cu aceeasi baie, ai ramas cu
acelasi var si cu acelasi balcon prapadit.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Domnul consilier va rog sa… am avut discutii foarte ample pe acest subiect ieri in comisie, s-au
dat date, s-a venit cu cifre. Daca la subiectul acestui proiect de hotarare exista interventii pertinente?
Va rog.
Domnul consilier Constantin Axinia
Eu cred ca nu a fost nici o interventie impertinenta, am facut o simpla comparatie. Vreau sa va
spun ca principiile de functionare ale noii societati trebuie schimate, clar si nu trebuie lasate cele care
sunt acum. Organigrama care exista in momentul de fata este organigrama vechiului RATP. Si ce am
facut nou? Am pus companie si atat. Bun, vom vedea dupa 6 luni.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog domnul consilier.
Domnul consilier Gabriel Grigore
Prevedeti cumva o schimbare a politicii tarifare? Cu alte cuvinte, cetatenii trebuie sa se astepte
la o crestere la pretul biletelor pentru a face aceasta noua societate rentabila? Doi, prevedeti o
schimbare a politicii de subventii? Cu alte cuvinte, prevedeti reducerea numarului de subventii acordate
pentru calatorii gratuite? Trei, in momentul de fata RATP nu resuseste sa asigure nici macar necesarul
de transport pe teritoriul intregului municipiu Iasi. Stiti foarte bine ca avem un operator privat. Noua
societate va acoperi intreg necesarul, inainte de a se gandi la zona metropolitana, intreg necesarul de
transport pe teritoriul municipiului Iasi? Cu alte cuvinte, veti scoate in afara municipiului Iasi operatorii
privati? Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Imi place foarte mult, debordant, patimas, rau, solutii bune. Nu sunt impotriva dezbaterilor deloc,
nu sunt impotriva confruntarilor pe idei, pe argument, dar sunt tot timpul impotriva politizarii unui lucru
de care oamenii au nevoie. Din ‘96 incoace in consiliu acesta se discuta despre transportul public, din
‘96 pana acum au fost si consilieri specializati in transport public, profesori universitari, din ‘96 am
cautat tot felul de solutii pentru RATP. Sigur cea mai buna solutie sustinuta de unii dintre consilieri, dar
astazi nu mai sunt unii dintre ei pe aici, sunt la partidele lor pe acolo, a fost falimentarea RATP-ul in
favoarea maxi-taxi private. Interes major a unora si a unora din partide si daca am face asa oleaca o
trecere in revista cam pe la ce sediu de partid mergeau acei patroni cu maxi-taxi, o sa vedem ca au fost
cam pe acolo unde sunt astazi voci impotriva RATP-ul si a noii companii. Deci hai sa distrugem tot ce
inseamna stat si ce ii in favoarea cetatenilor si sa discutam de privati. Ne am chinuit 6 ani sa-i scoatem
din oras, pentru ca RATP-ul transporta aerul, primaria trebuia sa dea subventii si nu avea cum sa dea
suficiente, iar ceilalti faceau doar furtul de calatori. De la salopeta cand venise prima data sa liciteze
aici, era plin de Armani dupa doi ani de zile, ceea ca inseamna ca transportul public poate sa aiba si o
componenta comerciala destul de tentanta pentru unii. Asta este una. Doi, transportul public din Iasi
este un transport social si va trebui sa ramana social indiferent de forma de organizare. Banca
Europeana cand ne-a imprumutat cu 15 milioane de euro ca sa facem linii de tramvai, sa le
modernizam, a facut si o analiza a companiei, a RATP-ul, a regiei poftim, si una din masurile impuse de
banca atunci este – schimbarea formei de organizare in societate comerciala. Una e sa fie regie, alta e
sa fie societate comerciala, alta legislatie, alta responsabilitate, inclusiv pentru cei care conduc, alte
posibilitati de finantare. Astazi suntem la un moment de mare graba pentru ca am intarziat foarte mult
noi, cu totii, inclusiv cei de la RATP, inclusiv cei care au condus Romania, ca in loc sa ne lase sa luam
decizii foarte coerente pe care le sugerau in discutii neoficiale, dupa aceea cand luam acele decizii
veneau cu DNA-ul dupa noi si ne-au impedicat tot timpul sa facem lucruri corecte. In Romania sunt
gauri negre care trebuiesc inchise, o parte a acestor gauri negre sunt verificate de catre Banca
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Mondiala, de catre FMI, si toata lumea le recunoaste si da sarcini guvernului ca sa le inchida, aceleasi
lucruri le avem si noi pe plan local si trebuie sa inchidem aceste gauri negre. Ori o noua companie de
transport public inseamna posibilitatea de a scrie proiecte care sa poata fi finantate cu fonduri
europene imediat, pentru ca intram in bugetul anului 2014 si de transportul public se vor aloca fonduri
si daca nu avem proiecte scrise si nu avem puterea de a cofinanta si de a face imprumuturi, inseamna
ca nu vom putea accesa acele fonduri. Fondurile vor fi in mod special destinate oraselor care au
transport public, deci e nevoie sa ne grabim, suntem in foarte mare intarziere. Doi, o noua companie
inseamna sa isi plateasca de azi inainte intr-adevar datoriile catre stat si contributiile si impozitele si
taxele, pentru ca astazi este efectiv subcombata de penalitati si de tot felul de datorii la bugetul de stat
care s-au creat in decursul anilor intr-un mod artificial, nefiind vinovat nici Consiliul Local, nici Regia si
nici cetatenii acestui oras. Am cerut fiecarui guvern pana acum, inca din 2004, ca sa stearga datoriile
care le au aceste unitati ca sa poata merge mai departe, asa cum s-au sters la foarte multe unitati care
au fost privatizate, ori toti au spus – nu putem pentru ca ne impune ba fondul cutare, ba banca cutare,
ba negocierile pe care le avem de integrare europeana, ba dupa aceea programul de post aderare si
atunci nu avem o alta solutie. Am vorbit cand era domnul ministru al dumneavoastra, Ialomiteanu,
inclusiv cu directorul general a ANF-ului a dumneavoastra, care astazi sunteti in opozitie - domnule
Primar discutati cu Consiliul Local, incercati sa inchideti gaura neagra, ca nu facem nimic, ca nici noi nu
suntem bucurosi la nivel national nici dumneavoastra nu puteti functiona cu acea unitate. Eu cred ca
atunci cand eram consilier local si eram in opozitie cu primarul de atunci, cand venea cu un proiect
pentru cetateni, nu veneam sa fac opozitie de dragul opozitiei, puteam sa pun intrebari, puteam sa mi
se raspunda, veneam in comisie, discutam cu domnia sa despre cum vedem noi lucrurile, dar in
comisiile de specialitate si in Consiliul Local sustineam intotdeauna ceea ce era bine pentru oras. Asa
ca v-as ruga foarte mult, doar politica sa faceti de dragul politicii, mi se pare aberant si pierdem si
timpul foarte mult. Modul in care va functiona va depinde efectiv si de Consiliul Local, va depinde
efectiv si de managementul firmei. Dar una e sa ai o societate comerciala care pleaca la un drum nou
si alta e sa mergi astazi cu o societate care este efectiv impedicata, nu are cum sa mai functioneze.
Motivele care sunt le stim cu totii. Mi-a placut foarte mult ca, companiile private nu duc firmele in
insolventa, o sa pun pe cei de le Directia Economica de la noi de la finante sa scoata cate firme private
din Iasi nu au avut niciodata insolventa la nici o firma, poate mai sunteti si consilieri si vad dupa aceea
daca ati avut sau nu insolventa la vreo firma de a dumneavoastra. Pentru ca asa de dat lectii e usor,
dar tot astazi am observat cum ne pacaliti pe noi, ca de asta facem adrese peste adrese catre
companii care intra in insolventa, ne anunta ca intra in insolventa, fac program de reorganizare si
ramanem fara bani la buget. Doamna directoare o sa va rog frumos sa faceti analiza asta, ca sa vedem
si noi cum stam cu mediul asta sanatos care se aplica in zona politicului la anumite partide, va rog
frumos. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. As vrea si eu sa fac o apreciere ceea ce se propune astazi asa cum a reiesit si din
discutiile pe care le am avut la comisii este o solutie nu numai legala dar si morala, sta la indemana
noastra sa dam imbold unei activitati care intereseaza orice cetatean al Iasului. Va multumesc. As vrea
sa fac o informare, domnul consilier Navodaru Laurentiu ni s-a alaturat, ca sa cunoastem, sa luam la
cunostinta despre acest fapt.
Daca nu mai sunt alte interventii, supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva? Un vot impotriva.
Cine se abtine? 7 abtineri
Multumesc.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Fac precizarea domnule presedinte, ca abtinerea inseamna vot contra. Asta pentru opinia
publica si pentru mass-media pentru ca se mai uita oamenii si pe internet, vad de fapt cine sustine si
cine nu sustine un proiect.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Proiectul de hotarare este adoptat. Continuam cu dezbaterele de pe ordiena de zi.
Proiect nr. 5
Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Municipiul Iasi;
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare
Cine este pentru?
Impotriva? 8 voturi impotriva.
Abtineri?
Multumesc. Proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr. 6
Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor, pentru serviciul public de intretinere,
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administrare si exploatare a pietelor, targurilor, oborului, bazarului, talciocului si Hotelului Municipal;
Inainte de a citi? Nu inteleg ce doriti, domnul consilier ?
Domnul consilier Vlad Nedelcu
As vrea sa fac cateva mentiuni.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Lasati-ma intai sa…
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Sigur.Vream sa ma asigur ca ma vedeti.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Cu mare placere ma uit la dumneavoastra. Daca sunt discutii, va rog domnul consilier Nedelcu.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
As vrea stimata audienta sa aduc la cunostinta publica ca grupul de consilieri a Partidului
Poporului – Dan Diaconescu, nu va vota niciodata un proiect de hotarare a Consiliului Local prin care
se inrobeste si mai tare, se impovareaza iesenii care pur si simplu se confrunta cu noi taxe si cu noi
biruri. Ne asteptam de la altceva de la dumneavoastra.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Si noi la fel.
Domnul viceprimar Marius Danga
Domnule presedinte, va rog.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog, domnule viceprimar Danga.
Domnul viceprimar Marius Danga
Daca distinsul nostru coleg ar fi fost si atent la comisie, nu stiu daca a ajuns ieri, ar fi vazut ca in
proiectul de hotarare e mai important ceea ce nu este decat ceea ce este, ar fi vazut ca acolo am scos
un bir, respectiv acea taxa de 5% din valoarea marfii comerciantilor care vin in piata si care ducea la un
joc de a v-ati ascunselea intre administratorii de piata si comercianti, dar nici nu vrem sa punem in
pericol bugetul societatii, am pus pe niste repere normale economice, tarifele pe care le practicam. Ati
vazut ca multe dintre ele au ramas la acelasi nivel, am instituit o unitate de masura, aceeasi pentru
toata lumea pe metru patrat in loc de lei/taraba, iar tarabele sunt diferite mai mari, mai mici, mai late,
mai inalte, astfel incat toata lumea sa stie foarte clar ca sunt tratati cu aceeasi unitate de masura.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Noi nu facem altceva decat sa venim aici si sa transmitem ceea ce ne spun oamenii cand vin la
noi in audiente, printre altele vin, ne aduc scrisori cum este aceasta pe care am s-o inmanez domnului
Primar. Vin ne spun ca vor ca noi sa le spunem doleantele, asta este tot.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Sigur. Multumim pentru grija pe care o manifestati daca ea s-ar si concretiza intr-o serie de
masuri absolut logice, firesti, economice, poate activitatea ar fi mai buna pentru anumite sectoare de
activitate. Va rog domnule consilier Bulgariu.
Domnul consilier Catalin Bulgariu
Am inteles din ceea ce a spus domnul consilier Nedelcu ca vorbeste in numele grupului, sa
intelegem ca la Partidul Poporului s-a schimbat liderul de grup ?
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Da o sa … probabil fac cu randul, nu cunosc.
Domnul consilier Adrian Boca
Noi procedam in mod democratic, fiecare are dreptul la o opinie. Asta nu este pozitia grupului,
este pozitia dumnealui. Daca dumnealui crede ca are calitatea sa vorbeasca in numele grupului, nu pot
sa ii interzic eu acest lucru, eu va spun ca si lider de grup la PP-DD ca nu este pozitia grupului PP-DD.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc.
Domnul consilier Daniel Matasaru
Ma scuzati, nu aveti aceeasi adresa de corespondenta, dansul primeste scrisori,
dumneavoastra nu ?
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog sa revenim la subiectul proiectului de hotarare luat in dezbatere, sunt dezbateri pe
marginea acestui proiect. Daca nu sunt alte interventii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru ?
Impotriva ? Doua voturi impotriva.
Abtineri ?
Va multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Continuam.
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Proiect nr. 7
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Iasi nr. 231/31.10.12;
Daca sunt interventii? Nu. Supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotarare privind majorarea cotizatiei anuale a Municipiului Iasi la Asociatia Zona
Metropolitana;
Daca sunt interventii? Nu. Supun la vot.
Cine este pentru?
I
mpotriva?
Abtineri? 2 abtineri.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 9
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru
investitia “Reconstruire acoperis cladire Ateneul Tatarasi”;
Daca sunt interventii? Nu.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotarare privind aprobarea cazarii la Hotelul Municipal Iasi format din patru membri,
care deservesc elicopterul medicalizat al Smurd Iasi ;
Supun la vot
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 11
Proiect de hotarare privind atribuirea unui fond de locuinte disponibile construite prin Anl,
destinate tinerilor spre inchiriere;
Supun la vot
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii catre parohia “Sf.Apostoli Petru si PavelBarboi”, a 250,00 mp (20,6 mc) piatra cubica (pavele) scoasa din uz;
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotarare privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iasi si
administrarea Spitatului Clinic de Recuperare Iasi in domeniul privat al Municipiului Iasi, in vederea
casarii;
Daca sunt interventii? Daca nu, supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 14
Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin
concesiune a serviciului de utilitate publica nr. 78117/01.09.2010 incheiat cu SC Ecopiata SA;
Daca sunt precizari, interventii? Nu.
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Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 15
Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii aflate in
domeniul public al Municipiului Iasi si administrate de Consiliile de Administratie ale unitatilor de
invatamant;
Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren aflat in
proprietatea Municipiului Iasi si administrat de Spitalul Clinic Judetean de Urgente “Sf. Spiridon” Iasi;
Daca sunt interventii? Va rog domnule consilier Ostaficiuc.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Am o interventie. Articolul 1 si 2 se contopesc si devin un singur articol. „se aproba
concesionare prin licitatie publica a terenului in suprafata de 500 mp situat in Iasi”, deci se elimina
inceputul primului articol – trecerea din domeniul public in domeniul privat.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Se elemina sintagma respectiva. Daca sunteti de acord cu amendamentul propus, supun la vot
proiectul.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Va multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren aflat in
proprietatea Municipiului Iasi si administrat de Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iasi;
Daca sunt interventii? Va rog domnule consilier Ostaficiuc.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
De asemenea aceeasi interventie, sa ramana in domeniul public acest teren. Articolul 2: “se
aproba concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 170 mp si continuarea”. Deci
ramane in continuare in domeniul public.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Cu amendamentul precizat, supun la vot proiectul.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Va multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 18
Proiect de hotarare privind atribuirea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
Daca sunt interventii? Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 19
Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile
proprietate privata a statului, aflate in administrarea Municipiului Iasi;
Daca sunt interventii? Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 20
Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din administrarea Directiei Tehnice si de
Investitii in administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat a spatiilor situate in
incinta unor puncte termice;
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Daca sunt interventii? Supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 21
Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit
prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012 cu terenul in suprafata de 12.20 mp
situat in Iasi – str. G-ral. Berthelot, Tarla 54 Parcela 1860/1, precum si atribuirea in folosinta gratuita a
terenului catre Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Parohia “Sfintii 40 Mucenici”;
Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 22
Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unitatilor de invatamant particular
acreditate din Municipiul Iasi, pentru organizarea retelei unitatilor de invatamant particular in anul 20132014;
Ati luat la cunostinta, exista o anexa in care sunt aceste propuneri.
Daca sunt interventii? Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Vedeti de asta am lasat la un urma un subiect care va fi discutat, cel al regulamentului.
Proiect nr. 23
Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de comodat nr. 61644
din 06/07/2012 incheiat intre Municipiul Iasi si S.C. Dalkia Termo Iasi SA;
Daca sunt precizari? Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva? 3 voturi impotriva.
Apreciez propunerea doamnei consilier Gavrila, trebuie sa largim un pic sfera ca altfel riscam sa nu
vedem corect toate voturile.
Abtineri?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 24
Proiect de hotarare privind aprobarea refinantarii datoriei publice locale rezultate din contractul
de garantie nr. 12984/20.02.2007;
Daca sunt interventii? Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? 8 abtineri.
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 25Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,
STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR.12A intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii
unui teren proprietate privata persoana fizica;
Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 26
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA
GALATA,T45,numar cadastral 139027 intocmit in vederea construirii unei locuinte,anexe si imprejmuire
teren proprietate privata persoane fizice;
Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
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Multumesc.Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 27
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, S.C.149,
numere cadastrale 11213/1, 11213/4, 11213/5, 11213/8, 11213/9, 11213/10, 11213/11, 11214/1,
11214/2, 136975, 136976, 136977, 11217/2 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi
si construirii unui ansamblu rezidential si functiuni aferente pe teren proprietate privata persoane fizice;
Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 28
Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Asociere intre Judetul Iasi – Consiliul
Judetean Iasi, Municipiul Iasi – Consiliul Local Iasi si Administratia Nationala "Apele Romane" –
Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad pentru realizarea obiectivului de investitie "Dezvoltarea
Infrastructurii Turistice de Agrement – Zona Raului Bahlui";
Daca sunt interventii? Va rog domnule viceprimar.
Domnul viceprimar Mihai Chirica
As avea o interventie pe care vreau sa o motivez mai intai. Datorita faptului ca acest proiect
privind dezvoltarea infrastructurii turisticii de agrement se desfasoara pe raza municipiului Iasi si practic
vizeaza ca amplasament centrul municipiului Iasi, as dori sa ne acceptati sa facem interventii la
Consiliul Judetean pentru a deveni noi lideri in aceasta asociere pentru a putea veni mai departe spre
cautarea finantarii atat din bugetul de stat cat si din fonduri europene. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Daca nu sunt alte interventii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Va multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 29
Proiect de hotarare privind achizitionarea unor servicii de consultanta, asistenta si/sau
reprezentare in justitie in cauza ce face obiectul dosarului nr. 92/45/2012 precum si in litigiile ce
urmeaza a fi declansate in baza procesului – verbal de inspectie nr.4489 din 31.10.2011;
Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
8 voturi.
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Asa cum v-am propus la deschiderea ordinei de zi de astazi.
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al
Consiliului Local al Municipiului Iasi;
Daca sunt interventii? Va rog domnule consilier Ostaficiuc.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Da avem mai multe interventii. In urma discutiilor purtate cu ceilalti consilieri in cadrul comisiei
juridice, va propunem atentiei dumneavoastra 10 amendamente la diverse articole. As incepe cu
articolul numarul 9, ultimul paragraf va suna in felul urmatorul: „mandatele presedintelui de sedinta nu
pot fi consecutive, iar numarul acestora nu este limitat”, deci s-a introdus pur si simplu – nu.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Domnule consilier, fac precizarea pentru ceilalti colegi, toate acestea amendamente vor fi
depuse in scris la secretariat, asa ca va rog sa urmariti modificarile pe materialele pe care le aveti in
fata.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Daca sunt interventii, mai bine am discuta punctual de fiecare data pentru a putea depasi.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
E o propunere pe care o agreez. Daca aveti cumva interventii pe baza acestui amendament?
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Repet fata de varianta anterioara: “mandadetele presendintelui de sedinta nu pot fi consecutive,
iar numarul acestora nu este limitat”.
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Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Ele au fost discutate indelungat in cadrul comisiilor ieri. Da, va rog sa continuam.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Avem dupa aceea articolul numarul 31 se completeaza si va suna astfel: “Primarul participa
obligatoriu la sedintele consiliului, fie personal, fie prin inlocuitorul caruia i-a delegat exercitarea
atributiilor sale in perioada de absenta, si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor
problemelor inscrise pe ordinea de zi sau la oricare alta problema semnalata in timpul sedintei fara a se
limita la ordinea de zi”. Fac precizarea ca sunt interventii ulterioare a unor colegi consilieri si atunci
primarul sa aiba posibilitatea sa raspunda tuturor celorlalte interventii chiar daca nu se afla pe ordinea
de zi, la interpelari sau eu stiu, diverse.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Cred ca fiecare grup de consilieri si-a facut cunoscuta pozitia pe care a avut-o ieri in cadrul
comisiilor.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Asa este.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Deci daca sunt interventii pe baza sau asupra…
Domnul primar Gheorghe Nichita
Ma pui la treaba mai mult decat ca pana acum.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Solicitarea tuturor colegilor.
Am sa trec la articolul 33, punctul c si punctul i sunt modificate, punctul “c” va avea urmatorul cuprins: “
pregateste lucrarile supuse dezbaterii Consiliului Local si al comisiilor de specialitate a acestuia”. Se
refera aici la atributiile Secretarului Municipiului Iasi. Am scos sintagma “prin intermediul secretariatului
consiliului local”
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Este o precizare conform legii.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Exact. De asemenea la punctul i: “asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea,
numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora”. Asigura. Din nou sintagma se elimina “prin
grija secretariatului consiliului local”, ea asa se face dar este… nu, asigura, doamna Secretar.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Domna Secretar daca aveti…
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Cu sustinerea secretariatului tehnic cu siguranta, dar secretarul asigura.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Se vor face precizari separat la sfarsit.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Sigur. Voi trece la urmatorul amendament.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Tot la articolul 31?
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Da. Avizeaza pentru legalitate hotararile consiliului local. Da, la articolul 33, da ma scuzati:
„secretarul avizeaza pentru legalitate hotararile consiliului local”.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Da, daca sunt interventii?
Domnul primar Gheorghe Nichita
O secunda, aici luati asa, luati mot a mot cum este articolul 117 din lege.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Din lege.
Domnul primar Gheorghe Nichita
„Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului si hotararile consiliului local”.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Exact. Asta este si mentiunea noastra.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Prevederile din ordonanta.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Da. La 33 deci se elimina ultimul paragraf: „ nici un proiect de hotarare nu va fi inscris pe
ordinea de zi fara avizul de legalitate a scretarului municipiului Iasi”.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
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Da.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
La aliniatul 2, la articolul 49, da am ajuns, da?
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Da.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Si repet cum suna articolul, articolul 49, alin 2: „Proiectul ordinii de zi se intocmeste la
propunerea primarului, in cazul sedintelor ordinare, respectiv a primarului sau a cel putin unei treimi din
numarul membrilor consiliului, care au cerut intrunirea consiliului, in cazul sedintelor extraordinare.
Proiectele de hotarare insotite de avizul comisiilor de specialitate si de raportul compartimentului de
resort din aparatul propriu al executivului se aduc pe ordinea de zi, se supun dezbaterii si votului
consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.” Da?
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Sau in urmatoarele, ca sa nu fie imperativa prezentarea.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Da. Sau in urmatoarea sedinta.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Cu celeritate in urmatoarea.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Exact. Voi trece la 51. La articolul 51, aliniatul 1, paragraful al doilea: “dezbaterea poate incepe”.
Deci se completeaza, “dezbaterea poate incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau
a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face de regula initiatorul”. De asemenea la articolul 51,
aliniatul 2, penultimul paragraf: “presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca
din partea tuturor grupurilor de consilieri care solicita acest lucru”. Ar fi insemnat ca fiecare grup de
consilieri are obligatia sa raspunda. Deci doar daca solicita, deci se completeaza cu : “care solicita
acest lucru”.
Doamna consilier Camelia Gavrila nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Da, doamna profesor. Participarea.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Auzisem ca azi e proba de matematica.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Am o rugaminte la dumneavostra, la articolul 35: toate hotararile sa fie corectate de catre
doamna consilier Gavrila, pentru ca trebuie sa fie in normele academice in vigoare respectate.
Doamna consilier Camelia Gavrila
Instituiti functia de consilier stiintific.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Onofiric.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Absolut. Va propun la 35 sa scoatem lucru asta pentru ca oricand putem spune ca nu a fost
gramatical un proiect de hotarare si nu a intrat pe ordinea de zi.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Si eu sunt de acord ca limba romana sa nu fie siluita.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Revenind la articolul 51, aliniatul 2, asa cum spunea si doamna consilier Camelia Gavrila:
„presedintele de sedinta va urmari ca participarea la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor
de consilieri care solicita acest lucru”. Voi trece la articolul 67, se completeaza dupa cum urmeaza si va
avea urmatorul cuprins: “proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in
dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte decat cu acordul majoritatii consilierilor locali in functie”.
Fac precizarea ca au mai fost proiecte pe ordinea de zi care dupa dezbaterea unor proiecte care au
venit ulterior, exact, s-a revenit asupra votului si atunci pentru a putea fi facuta in aceeasi sedinta, dar
cu acordul tuturor consilierilor in functie pentru a nu fi pusi in imposibilitatea de a nu vota cei care intre
timp au parasit sala.
Domnul viceprimar Mihai Chirica
Cu acordul majoritatii?
Domnul viceprimar Marius Danga
Cu acordul majoritatii sau al tuturor?
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Majoritatii consilierilor in functie. Majoritatii simple, da. Este posibil ca un consilier sa voteze la
punctul 1 si 2, se reia la punctul numarul 25 si el intre timp a plecat si atunci pentru a evita orice
18/24

FM.14.CIC.01/27.07.2009

confuzie, cu majoritate simpla a consilierilor in functie.
Articolul 71 va avea urmatorul cuprins, la aliniatul 2: “anual consiliul analizeaza raportul privind
modul de solutionare a petitiilor”. Este doar o prezentare de fapt a acestui raport si ca sa nu mai fie
semestrial s-a trecut anual.
Articolul 75, la aliniatul 2, de asemenea va avea urmatorul cuprins: “numarul de sedinte pentru
care se acorda indemnizatia este de o sedinta de consiliu local si minim 2 sedinte ale comisiilor de
specialitate pe luna. In cazul neaprobarii ordinii de zi a sedintelor nu se acorda indemnizatia cuvenita
pentru sedinta respectiva”. Este o greseala de redactare consideram noi, pentru ca era trecut maxim,
asta inseamna ca daca aveam trei comisii nu mai era posibila luarea indemnizatiei, da. Deci minim 2
sedinte de specialitate, comisii de specialitate.
Acestea sunt cele 10 amendamente propuse de comisia juridica si propun colegilor consilieri…
Domnul primar Gheorghe Nichita
Cred ca minim o sedinta ar trebuie sa fie la comisia de specialitate, nu doua.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Avem o sedinta ordinara.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Minim o sedinta.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Si doua comisii.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Comisia de specialitate.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Minim doua sedinte ale comisiilor de specialitate,una si cu una.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Marius. O sedinta. Esti in trei comisii, una e de baza si la aia trebuie sa fii prezent, la aia de
baza.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Noi am incercat ca colegii consilieri sa participe la minim doua.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Asa figureaza in lege si in regulamentul cadru la fel spune, minim o sedinta in comisia de baza,
nu de specialitate, de baza.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Noi am considerat, va spun si de ce, pentru ca sunt comisii care nu se fac, comisii de sanatate,
comisii de munca si alte comisii.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Dar incalcam norma de dincolo si nu cred ca putem sa facem treaba asta.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Daca colegii ar fi acceptat, i-am fi pus la treaba mai mult. Dar suntem de acord cu propunere
domnului primar. Deci va suna in felul urmator, va avea urmatorul cuprins.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Comisia de baza, aia e importanta.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
“Numarul de sedinte pentru care se acorda indemnizatia este de o sedinta de consiliu local si
minim o sedinta a comisiei de specialitate pe luna”.
Doamna consilier Camelia Gavrila
Dar nu precizati ca e de baza pentru pentru ca daca sunt unele comisii care nu au neaparat un
obiect de activitate, sa ramana la modul general comisie, comisie de specialitate, nu cea de baza.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Pai comisie, nu am specificat de baza.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Doamna consilier, scrie clar in lege, de baza, comisia de baza, pentru ca sunteti in trei comisii
una o aveti de baza. Sunteti la cultura, inseamna ca aia e comisia de baza, la aia trebuie sa fiti
prezenta. La celelalte comisii puteti merge, puteti sa nu mergeti, nu mai este o problema. Dar nu putem
merge la comisia de mediu si sa nu mergeti la cea de baza unde dumneavoastra ati luat decizia.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Sa alegem pe baza unor competente pe care fiecare consilier…
Domnul primar Gheorghe Nichita
Regulamentul cadru, ordonanta 35 asta prevede, comisia de baza.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
In cadrul Consiliului Local Iasi nu am stabilit la inceputul activitati noastre care este comisia de
baza a fiecarui consilier. Vom stabili ulterior care este comisia de baza a fiecarui consilier in parte.
19/24

FM.14.CIC.01/27.07.2009

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
O data cu seful de grup.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Exact. Se va stabili exact care este comisia de baza a fiecarui consilier in parte. Va avea
urmatorul cuprins: „numarul de sedinte pentru care se acorda indemnizatia este de o sedinta de
consiliu local si minim o sedinta a comisiei de specialitate de baza pe luna”.
Doamna consilier Camelia Gavrila
Repet, sunt unele comisii care sunt foarte implicate si au un volum de munca serios si e cert ca
se intalnesc lunar. Sunt alte comisii a caror activitate nu are neaparat legatura cu ordinea de zi din luna
respectiva. Daca spun o comisie de baza, inseamna ca vom determina fie o intrunire formala, fie a nu
plati persoana respectiva daca nu s-a facut intunirea. Deci sa ramana comisie de specialitate.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Deci revenim de fapt atunci la prima varianta care a fost propusa si de comisia juridica si
aliniatul 2 a articolului 75 va avea urmatorul cuprins: „numarul de sedinte pentru care se acorda
indemnizatia este de o sedinta de consiliu local si minim o sedinta a comisiei de specialitate pe luna. In
cazul neaprobarii ordinii de zi a sedintelor nu se acorda indemnizatia cuvenita pentru sedinta
respectiva”.
Acestea sunt amendamentele facute de comisia juridica, va propun votului dumneavoastra. Va
multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca sunt alte interventii? Va rog domnule consilier Birhala.
Domnul consilier Constantin Birhala
Deci in legea 215 din 2001 privind administratia publica locala republicata cu completarile si
modificarile ulterioare, se arata ca dupa constituire consiliul local isi stabileste comisiile de specialitate
tinand cont de specificul localitatii respective si de nevoile sale. In aceasta idee, propun ca la articolul
16, unde sunt specificate comisiile care se infiinteza in cadrul consiliului local, urmatoarele modificari.
Propun infiintarea a doua noi comisii, care cred eu ca sunt utile tinand cont de specificul municipiului
nostru. In primul rand propun infiintarea unei comisii pentru fonduri europene, relatii externe, turism,
orase infratite si strategii de dezvoltare comunicare. A doua comisie pe care o propun este aceea a
sigurantei cetateanului, ordine publica si protectie civila. Propun desfiintarea comisiei de protectie a
mediului, turism si agricultura, turismul trecand partea la prima comisie pe care am propus-o, iar
protectia mediului facand parte din comisia de amenajare a teritoriului, urbanism si protectia mediului,
zic eu ca e mult mai adecvata, iar agricultura cred ca nu isi mai gaseste locul la ora actuala in
municipiul Iasi.
De asemenea legat de activitatea comisiilor, in acest regulament se prevede ca si comisiile de
specialitate sa isi desfasoare activitatea de regula, cu cel putin 3 zile inainte de sedintele ordinare ale
consiliului local. Eu propun sa dispara cuvantul – de regula – cu cel putin 3 zile inainte, cu cel putin si
am sa justific de ce, sedinta de consiliu e anuntata cu 5 zile inainte, in 2 zile presedintele de comisie
are timp sa studieze documentele, sa isi convoace comisia prin secretariatul consiliului local si daca
sunt modificari si sunt neclaritati, el poate sa isi convoace sau sa cheme diferite persoane abilitate care
sa dea lamuri sau sa ceara documente si sa convoace o noua sedinta, astfel incat avizele pe care
trebuie sa le emita fiecare comisie sa fie cel putin gata cu 24h inainte asa cum prevede legea cadru.
Acolo scrie - de regula cu 24h inainte – spune cu 24 h inainte, deci se leaga una de alta si propun
aceasta succesiune.Va multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul consilier Ostaficiuc.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Chiar daca de fapt la celelalte propuneri ale domnului general Birhala, vom analiza si vom
discuta, cel putin la propunerea de regula nu pot sa fiu de acord pentru ca sunt si exceptii, sunt situatii
cand comisia s-a intrunit cu doua zile inainte si daca punem in regulament cu cel putin trei zile inainte
atunci nu vom respecta niciodata regulamentul.
De asta propunerea domnului Birhala trebuie luata in considerare. Presedintii de comisii trebuie
sa ia in considerare ca acest - de regula - sa fie transformat, exact cum spunea si domnul general, intro regula, dar trebuie mentionat in regulament ca sa avem o portita de exceptie pentru situatii
neprevazute. Multumesc.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Dati-mi voie sa intervin si eu. „De regula” trebuie sa ramana domnul general si va spun si din ce
cauza, am avut situatii cand ni s-au cerut documente la minister si trebuia rapid si atunci ca ramane „de
regula” nu-i o problema, dar regula trebuie sa fie cu 3 zile inainte. „De regula” trebuie sa explicitam de
ce si atunci le imbinam pe toate ca sa nu ne inchidem noi. Daca am face asa, atunci cand luam o
20/24

FM.14.CIC.01/27.07.2009

decizie de regula, e posibil sa fie atacat proiectul dupa aceea in contencios si desfiintat.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Pentru nerespectarea regulamentului. Corect.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Da si ne blocam unii pe alti din dispute politice.
Chestiunea cu agricultura as mai gandi-o, celelalte doua comisii imi plac, cu agricultura as mai
gandi-o pentru ca totusi Iasul are o valenta importanta pentru viitor, cea totusi de resedinta, de capitala
regionala si cred ca multe lucruri se vor schimba cand discutam despre agricultura, parteneriatul ruralurban trebue sa existe. Ori o lasam, ori o reconfiguram. Aia cu strategia, cu fondurile europene, cu
relatiile internationale este ok si orase infratite este ok, pentru ca avem si treaba asta si partea de
ordine si siguranta publica de asemenea este. Protectie civila, corect, ca avem responsabilitati pe
protectie civila chiar.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Poate fi completata la comisia de mediu
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Rog pe domnul viceprimar Chirica.
Domnul viceprimar Mihai Chirica
As vrea sa intervin un pic pe langa propunerea de comasare a comisiei de protectia mediului,
pe langa comisia de amenajare a teritoriului si urbanism, nu exista intr-adevar neaparat o
incompatibilitate intre cele doua activitati, dar comisia de protectia mediului este bine sa ramana o
comisie de sine statatoare. De ce? Pentru ca de principiu acele avize care se obtin din interiorul acestei
comisii vizeaza proiecte stric de mediu iar ca eligibilitate pentru o unitate administrativ-teritoriala de
marimea Iasului, protectia mediului trebuie sa apara ca o entitate de sine statatoare pentru ca aici
ramane subordonata oarecum in activitatea Directiei de Urbanism care este mult mai de amploare
decat cealalta. Amenajarea teritoriului si urbanism. Dar sunt doua activitati care nu sunt conforme.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Eu va propun ca liderii grupurilor de consilieri sa faca pentu sedinta urmatoare o analiza foare
clara a comisiilor si sa avem un proiect de hotarare separat cu toate comisiile, cum le adaptam, cum le
denumim si cum le incadram, pentru ca altfel ne scapa ceva acum si dupa aceea nu putem sa
corectam. Deci comisiile, un proiect de hotarare separat care sa compeleteze regulamentul cu noile
comisiile, cu denumirea comisiilor, cu numarul de membrii, si cu actualizarea comisiilor. Asta sa fie
facuta pentru ca chiar sunt lucruri interesante pe care sa le adaptam la specific. Deci amendamentul
este ca venim cu proiect de hotarare in sedinta urmatoare in care dumneavoastra grupurile de consilieri
analizati sau liderii grupurilor de consilieri, analizati efectiv denumirea comisiilor si stabilim mai departe
care sunt.
Domnul consilier Constantin Birhala
Ca sa fiu cinstit, am mai multe, dar nu vreau sa plictisesc, dar daca se stabileste asa le propun,
le prezint.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Sunt chestiuni de nuanta.
Doamna secretar Denisa Ionascu
Domnule presedinte. Pentru a stabili exact formele regulamentului, va propun de fapt sa votam asa
acest articol si in consens cu ceilalti consilieri, ulterior vom face modificarea la articolul 16, aliniatul 1,
cu hotarare de consiliu local speciala numai pentru modificarea articolului 16, aliniatul 1.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog, doamna secretar.
Doamna secretar Denisa Ionascu
Mi-am notat si eu ce a spus reprezentantul comisiei juridice si de disciplina, as avea cateva
precizari de facut.Sunt unele care chiar nu pot fi modificare prin regulamentul adoptat in consiliu local.
E vorba de amendamentul propus pentru articolul 67 si anume: ca proiectele de hotarare sau
propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.
Dumneavoastra ati propus o exceptie, legea ese clara, nu pot fi aduse in dezbatere in cursul aceleasi
sedinte fara nici o exceptie, e articolul 54 din ordonanta 35/2002. De asemenea in ce priveste raportul
privind modul de solutionare a petitiilor, acesta trebuie potrivit legii sa fie analizat in consiliu si depus
semetrial, nu anual cum ati propus dumnevoastra. La plata indemnizatiilor pentru consilieri locali, mi-e
teama ca nu putem inlocui maximum cu minimul, legea spune clar e maxim o sedinta ordinara, maxim
doua sedinte de consiliu, de comisii, nu putem trece minim ca nu mai pragul maxim respectat.
Doamna secretar Denisa Ionascu
Daca avem trei comisii?
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Doamna secretar Denisa Ionascu
Maxim imi spune legiutorul ca pot sa fac plata, maxim doua comisii indiferent ca sunt trei sau ca
sunt cinci pe luna aceea, desfasurate, nu pot fi platite decat maxim doua. Minim nu avem, probabil ca
putem ajunge spre zero, dar maxim este de doua sedinte, de comisii si o sedinta ordinara de consiliu.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Sigur ati vazut ca acest proiect de hotarare a suscita si suscita in continuare. Am sa va rog sa
revenim la subiectul nostru. Domnul consilier Harabagiu daca aveti probleme mai importante va rog sa
va inscrieti la cuvant. Domnisoara Preda, va rog.
Doamna consilier Anca Preda
Daca imi permiteti, raportat la ce spunea doamna secretar, consider ca daca nu punem si un
minim inseamna ca am incuraja anumiti consilieri sa nu participe la sedintele de specialite, cred din
textul legii. Trebuie sa analizam putin.
Doamna secretar Denisa Ionascu
Da, dar au interesul sa primeasca indemnizatie si atunci vor veni. Cum considerati, cum
apreciati.
Doamna consilier Anca Preda
In fine, eu cred ca face referire strict la indemnizatie si cum se plateste aceasta. Pentru ce?
Doamna secretar Denisa Ionascu
Numar maxim.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Haideti, nu are nici un sens, pana la urmei trebuie sa ai o sedinta la care trebuie sa participi si
cu asta basta, mai departe asa cum e textul legii asa il lasam ca sa nu fie regulamentul dupa aceea in
contradictie cu legea, il lasam asa. De atatia ani de zile toata lumea vine la sedinta, altii vin la trei, la
patru, e alta poveste, dar nu are sens acum chiar pentru treaba asta, trebuie sa lasam cum e legea
pentru ca altfel regulamentul nu corespunde cu legea si nu-i normal.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Deci ca sa fac o precizare, il rog pe viceprimar.
Domnul viceprimar Mihai Chirica
Ca sa clarificam aceasta problema. E o abordare din doua puncte de vedere, abordarea facuta
de domnul consilier Ostaficiuc se referea la numarul minim de participari pentru care poti primi
indemnizatia de consilier, confuzie introdusa de neaprobarea ordinii de zi si abordarea doamnei
secretar se refera la numarul maxim de sedinte care pot fi platie si poate sa ramana si abordarea
dumneavoastra si abordarea dumneavoastra pentru ca una se refera la participare si alta la plata.
Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Sa participe cat mai mult si sa plateasca cat mai putin
Doamna secretar Denisa Ionascu
Deci indemnizatia de 5% este indemnizatie de sedinta, legea imi spune ca se platesc maxim trei
sedinte, deci va fi 3 ori 5%.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
In primul articol, in primul aliniat se precizeaza exact cum ati spus dumneavoastra, 5% din
indemnizatia primarului pentru o sedinta de consiliu local si comisii de specialitate. Aici este abordarea
economica. In partea a doua la aliniatul 2 este o abordare de prezenta, da, de a participa la minim o
sedinta a comisiei de specialitate.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Nu este o optiune nejustificata a unui consilier de a face parte sau a fi apartenent la o comisie
dar nu a participat la dezbateri. Asta este dupa mine esenta a ceea ce…
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Dar pentru a nu incalca si chiar daca si colegii nostri sunt de acord pentru a pastra minimul o
sedinta pentru a nu intra in contradictie cu legislatia, putem pune maxim desi noi stim cutuma care este
si cei de la economic stiu si doamna secretar stie si atunci nu este nici o problema, deci renuntam la
acest amendament in forma propusa initial. La fel pentru articolul 71, daca doamna pentru legalitate
considera ca trebuie facut semestrial acest raport privind modul de solutionare a petitiilor, nici asta nu
ne deranjeanza, nu este nici o problema. La articolul 67 in schimb as mentine totusi aceasta derogare
de la lege prin votul consilierilor nostri pentru a putea ramane decat cu acordul majoritatilor consilierilor
locali in functie, daca ulterior de fapt legiutorul sau stiu eu considerati ca nu este legal o vom putea
scoate ulterior , dar eu acum as mentine prin propunerea comisiei juridice, as mentine aceasta
derogare de la legislatie. Adica articolul 67 sa sune in felul urmatorul, sa aiba urmatorul cuprins. Va rog.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Sa va dea raspunsul.
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Doamna secretar Denisa Ionascu
Actele normative de nivel superior prevaleaza, nu putem deroga de la o prevedere legala printro hotarare de consiliu local.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Da, dar trebuie de fapt sa avem in vedere ca legiutorul si-a propus ca un articol, ca un proiect
de hotarare sa nu mai fie reluat la nesfarsit intr-o astfel de sedinta, deci este o ordonare a acestor
proiecte de hotarare. Noi propunem o derogare tocmai in sensul ca pot aparea situatii neprevazute
atunci cand putem vota un amendament si tot noi consilierii care l-am votat putem retrage acest vot
initial si il votam ulterior la punctul numarul urmator din ordinea de zi.
Domnul primar Gheorghe Nichita
O secunda vreau sa fac o precizare, nu putem sa adoptam nimic ceea ce contravine unei legi
dintr-un singur motiv, poate fi oricand atacata si desfiintata hotararea noastra, chiar daca e cu vointa
noastra. Deci am avut in sedintele trecute, tineti minte, atac in contencios pe foarte multe hotarari de
consiliu local luate de catre noi cu majoritate conform legii, ele au fost atacate in contencios de catre
prefect si de catre alti consilieri care nu au avut ce face si daca aveau argumentul asta ca intr-adevar
am reluat si in aceeasi sedinta, inseamna ca el la instanta obtinea anularea hotararii. Deci nu ar trebui
sa facem treaba asta. Ce trebuie sa facem domnul Oastaficiuc? Trebuie sa facem altceva. Presedintele
de sedinta nu valideaza votul decat in clipa in care s-au consumat toate argumentele si se vede foarte
clar ca atunci se valideaza cand spune - a trecut cu atatea voturi sau nu a trecut si s-a terminat
dezbaterea. Nu-i nici o nenorocire pentru ca orice proeict care nu trece intr-o sedinta poate fi reluat in
alta sedinta.
Domnul consilier Daniel Matasaru
Daca imi permiteti.
Domnul primar Gheorghe Nichita
O secunda, o secunda si tin foarte strans sa fim foarte rigurosi, unde in lege, unde in legislatie si
in 215 spune clar asa trebuie sa pastram asa pentru ca nu putem modifica, este argumentul cand
trebuie sa fie desfiintat un proiect de hotarare a consiliului local? Intentia dumneavoastra este
laudabila, este buna dar nu vreau sa lasam sa se intepreteze dupa aceea in instanta, nu la noi aici.
Acum doua sedinte am revenit cu o hotarare. Stiu foarte bine. Avem ceva probleme?
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Nu.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Nu. Haideti sa lasam.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Daca tot vom reveni la articolul 16 cu comisiile de specialitate, poate ne mai consultam pana
atunci, daca tot facem o noua sedinta pentru schimbarea regulamentului la articolul 16, vom putea
mentiona atunci daca nu interzice.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Ce e important e ca regulamentul actualizeaza foarte mult situatia de functionare a consiliului
local in conditiile legislatiei actuale, ca ala cu care stam cu el de ani si ani de zile e total depasit.
Domnul consilier Daniel Matasaru
Domnule Primar. Daca mi se permite, daca este sa fim rigurosi pana la capat, articolul 67 spune
ca: „nu pot fi aduse in dezbaterea acestuia”, cred ca referinta corecta este – nu pot fi supuse din nou la
vot, daca tot este sa fim rigurosi, cred ca aici era discutia.
Doamna secretar Denisa Ionascu
Formularea este cea din legislatie.
Domnul consilier Daniel Matasaru
Propuneti o modificare, mi se pare defectuoasa.
Doamna secretar Denisa Ionascu
O modificare legislativa? In regula.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Avem colegii parlamentari care se afla in sala.
Domnul consilier Daniel Matasaru
Daca tot suntem rigurosi in aplicarea si interpretarea legii, atunci inseamna ca putem sa ne
permitem acest lucru de a fi corecti pana capat si rigurosi pana la capat daca este sa dicutam
profesional. Discutia in acest articol este legat de supunerea la vot si nu de dezbatere.
Doamna secretar Denisa Ionascu
Este reprodus intocmai textul de lege.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Faceti o interventie la domnii parlamentari si am terminat povestea.
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Domnul consilier Daniel Matasaru
Domnule Iacoban, va rog sa preluati aceasta problema stiu ca va ocupati cu profesionalism in
parlamentul Romaniei. Multumesc. Sunteti reprezentantul meu din cartierul Tatarasi.
Doamna secretar Denisa Ionascu
Iar eu va pot propune sa adaugam – daca legea nu prevede altfel si sa lasam restul textul asa si
in cazul in care se va reusi o modificare legislativa se va aplica de drept.
Domnul primar Gheorghe Nichita
Nu. Nu, lasati capcanele astea. Avem un o dispozitie finala acolo, orice modificare a legislatiei
primeaza vis-a-vis de ceea ce inseamna regulament. Asa ca daca va fi facuta modificarea asta in
parlament, automat ea are intaietate fata de prevederea din regulamentul nostru.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Ne anunta domnul parlamentar cand se realizeaza.
Domnul consilier Marius Ostaficiuc
Inseamna ca pentru astfel de proiecte, inseamna ca putem face in aceeasi zi un consiliu
extraordinar si atunci avem sedinta.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog sa imi permiteti pentru rigurozitate sa nu gresesc, supun la vot acest regulament cu
amendamentele asa cum au fost ele negociate si finalizate.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
Cu unanimitate de voturi regulamentul a fost adoptat.
Va multumesc. Sa aveti o zi buna in continuare
PRESEDINTE DE SEDINTA
PAUL CORNELIU BOISTEANU

SECRETAR
DENISA LILIANA IONASCU
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