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ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 31.07.2013
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

FM.14.CIC.01/27.07.2009

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 31 iulie 2013 in cadrul sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi

Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
ANGHEL FICU
2.
AUR MARIUS CATALIN
3.
AXINIA CONSTANTIN
4.
BEJAN VICTOR
5.
BIRHALA CONSTANTIN
6.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
7.
CHIRICA MIHAI
8.
DANGA MARIUS SORIN
9.
HARABAGIU GABRIEL
10.
MATASARU PETRE DANIEL
11.
MELENCIUC GEORGIANA
12.
NEDELCU VLAD NICOLAE
13.
NAVODARU LAURENTIU
14.
OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
15.
PREDA ANCA
16.
RUDNIC ERICA
17.
SANDU VASILE
18.
SCRIPCARU CALIN
19.
SURDU GABRIEL
20.
VRANCEANU SIMONA ELENA
Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Gheorghe Nichita - primarul
Municipiului Iasi, domnul Mihai Chirica - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Marius Danga – viceprimarul
Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din
cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.
Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Boisteanu Paul Corneliu si sunt inregistrate
audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 738 din data de 26 iulie 2013,
completată prin Dispoziţia nr. 749 din 30.07.2013 avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL 155/27.06.2013;
2.
Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.06.2013;
3.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi 2013;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.176/27.06.2013 şi a
solicitarii de transmitere a unui teren necesar realizarii obiectivului de investitie "Dezvoltarea Infrastructurii
Turistice de Agrement – Zona Râului Bahlui" Sector de promenada pe raul Bahlui in zona centrala a Municipiului
Iasi, din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice Administratia Nationala ”Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad în domeniul public al
Municipiului Iaşi şi în administrarea Consiliului Local Iaşi;
5.
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 21/31.01.2013 (privind aprobarea unui schimb de terenuri
între SC Felicia Shopping Center SRL şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi);
6.
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii disponibile din incinta puntelor
termice modernizate;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului
din Iaşi, str. Pinului nr. 6 către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei – Protopopiatul 1 Iaşi;
8.
Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 74 mp situate la
parterul ambulatorului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi;
9.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a H.C.L. 281/2012 (privind modificarea Anexei 10 a
H.C.L. 72/2011 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi);
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului a
cazanelor parte componenta a mijlocului fix “centrală termică”, proprietatea Municipiului Iasi aflată în
administrarea Colegiului Naţional Garabet Ibraileanu, în vederea casarii;
11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public
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al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ ;
12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Cimitir Buna
Vestire – amenajare alei şi construire grup sanitar » ;
13.
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Modernizare piaţă
agroalimentară şi agrementare fluxuri de circulaţie în zona Hala Centrală – obiect Pasaj Pietonal ;
Proiect de hotărâre privind propunerea de denumire a unei artere din Municipiul Iaşi;
14.
15.
Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi ;
16.
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare
şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2013 ;
17.
Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă/asistenţă/reprezentare în
justiţie pentru Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi şi instituţiile subordonate ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii catre Arhiepiscopia Iasilor – Manastirea "Sfinţii Trei
18.
Ierarhi", a 510,00 mp (42,00 mc) piatră cubică (pavele) scoase din uz;
19.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la proiectul european "RE – Block
Reviving high-rise Blocks for cohesive and green neighborhoods" finanţat prin Programul de Cooperare URBACT
II;
20.
Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Ateneului Tătăraşi, completarea şi modificarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare precum şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru
anul 2013;
21.
Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol cu Poşta Română, în vederea achitării taxelor de
timbru prin intermediul oficiilor poştale;
22.
Proiect de hotărâre privind aprobarea de locuinţe ieftine "ecologice" pentru tinerii ieşeni;
23.
Proiect de hotărâre privind aprobarea restaurării monumentului eroilor căzuţi la datorie 1916-1918 din
cimitirul Eternitatea din Iaşi;
24.
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Iaşi;
Diverse: Raport privind verificarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru
Semestrul I 2013 .
C1. Proiect de hotarare privind propunerea acordării statutului de Staţiune balneară pentru Zona de Agrement –
Tratament Nicolina din Municipiul Iaşi.
C2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor
spre închiriere.
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. 738 din data de 26 iulie 2013, completată prin Dispozitia Primarului
Municipiului Iasi nr. 749 din data de 30 iulie 2013. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza urmatorii consilieri:
Antipa Gabriela, Boca Adrian Florin, Bulgariu Catalin, Gavrila Camelia, Grigore Gabriel, Leonte Constantin si
Trandafirescu Sorin. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei anterioare ordinare a Consiliului Local din
data 27.06.2013, cu precizarile pe care le va face domnul presedinte de sedinta.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Buna dimineata. Va rog sa imi ca sa dau citire unor precizari la hotararea privind regulamentul de Organizare si
Functionare al Consiliului Local al Municipiului Iasi, pentru ca au fost dezbatute luni in comisie o serie de precizari
si de analize asupra procesului verbal al sedintei trecute.
La articolul 33, alin 2, se introduce litera t, care va avea urmatoarea formulare: „avizeaza pentru legalitate
proiectele de hotarari ale Consiliului Local” si ramane si celalalt amendament: „avizeaza pentru legalitate
hotararile Consiliului Local”.
La articolul 49, alin. 2, se va redacta: „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 insotitie de avizul comisiilor de
specialitate si de raportul compartimentelor de resort din aparatul propriu al executivului se aduc pe ordinea de zi,
se supun dezbaterii si votului consiliului intr-o sedinta viitoare a acestuia”.
Cu precizarile corespunzatoare, supunem la vot procesul verbal al sedintei trecute.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Va multumesc!
Va rog sa imi permiteti sa intram in …, fata de documentele pe care le aveti in fata, ordinea de zi pe care ati
primit-o, este completata cu proiectul de hotarare privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile, construite
prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere.
Va rog sa imi permiteti sa supun la vot completarea ordinii de zi.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Va multumesc!
Intram in ordinea de zi. Interpelari?
Este o completare care face parte din dispozitia pe care o aveti toti in fata, este vorba de dispozitia nr. 749 cu
completarea dispozitiei anterioare nr. 738, proiectul de hotarare privind propunerea acordării statutului de
Staţiune balneară pentru Zona de Agrement – Tratament Nicolina din Municipiul Iaşi. Este o completare pe care o
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aveti in mapa fiecaruia dintre dumneavoastra.
Inainte de a intra in ordinea de zi, daca sunt interpelari? Domnul Surdu.
Domnul consilier Surdu Gabriel
Buna ziua. Am citit pe site-ul de prezentare a Regiei de Autonome de Transport Public Iasi, ca aceasta regie este
infiintata in 1898, atunci cand o societate germana A.E. G. Berlin a facut primul transport cu tramvaiul in
municipiul Iasi. Din punctul meu de vedere este regretabil ca s-a ajuns la falimentul acestei societati, consider ca
dilegentele facute de executivul primariei catre actual guvern al USL-ului ar trebui sa faca in asa fel incat aceste
datorii care motivate sau nemotivate, aceste datorii care s-au adunat de a lungul timpului avand ca scop principal,
pesemne ca si subventionarea calatoriilor viitorului electorat sau alte motive pe care le am folosit la momentul
respctiv, toate guvernele care s-au succedat si toti cei care au avut interes in aceasta regie autonoma, ar fi cazul
sa facem toate diligentele posibile ca aceasta regie autonoma sa isi continue activitatea si noua formula pe care
incearca sa fie adoptata prin crearea unei noi societati, sa o lasam un pic de o parte pentru ca exemplul
dumneavoastra si al nostru de aici daca votam asa ceva poate fi preluat de toate societatile comerciale care au
probleme economice astazi. Asa ca am rugamintea ca aceasta regie sa isi refaca din nou toate evidentele
contabile si sa vada de unde provin acest datorii, sa se faca diligentele necesare pentru scutirea acestor datorii
sau trecerea lor in adormire, cum se cheama, pentru ca sunt datorii, iar daca sunt facute din vina cuiva, acel
cineva sa raspunda. Consider ca nu este o solutie sa mutam in alta societate de transport actualul transport
public al municipiului Iasi, ci este o solutie sa rezolvam problema acestei societati in asa fel incat si oamenii care
au lucrat in aceasta societate sa aiba toate drepturile care survin din plata catre stat a obligatiilor fiscale din tot
ceea ce decurge din acest proces pe care toata lumea il cunoastem ca poate sa fie refacut in conditiile in care
societatea se reabiliteaza si nu cred ca este mare efortul unui guvern USL care a marit taxele cu 16% la
impozitele locale in primavara, din aceste taxe sa gasim o suma care sa scoata acest RATP din zona societatilor
falimentare si sa il aduca din nou intr-o performanta de servicii pe care o dorim in municipiul Iasi ca si transport
public local. Multumesc!
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc domnului consilier. Sincer sa fiu nu am prins sensul interpelarii, probabil ca nu am fost suficient de
atent, dupa parerea dumneavoastra ca presedinte ma mir, nu am spus ca este vina dumneavoastra, ci ca eu nu
am prins sensul interpelarii din punct de vedere al evidentei contabile cred ca nu se poate face nici o cosmetizare
a lor, pentru ca sunt evidente contabile, ele sunt analitice, dar sigur comisiile de specialitate si cei in drept vor
urmari si veti primi un raspuns la interpelarea dumneavoastra. Va multumesc!
Va rog sa-mi permiteti, ca am avut o scapare privitoare la supunerea votului a ordinii de zi pentru sedinta de
astazi, deci pe langa completarea pe care am votat-o mai devreme. Daca sunteti deacord cu ordinea de zi.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Va multumesc!
Inainte de a intra in ordinea de zi va rog sa…, va rog.
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae
As vrea si eu sa subscriu cele spuse de domnul Surdu, domnul consilier si as vrea inca odata sa inteleg si eu de
ce in timp ce aceasta regie o paste falimentul este partener in a omologa vagoane. Acolo daca vatmanul se
impiedica cand coboara din acel vagon, trebuie sa-l platim de bun pentru ca omologarea nu este finalizata.
Adica as vrea sa fiti mai atenti catre lucrurile economice si atunci cand va indreptati spre a fi parteneri catre
omologare care este suspecta cel putin, sunt foarte multe semen de intrebare.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc! Va rog domnul viceprimar .
Domnul viceprimar – Mihai Chirica
Multumesc foarte mult. Referitor la interpelarea domnului consilier Surdu, intradevar transportul public din Iasi cu
tramvaiele este cel mai vechi din Romania si asta nu face decat sa ne onoreze, despre infiintarea Regiei de
Transport public local s-a facut dupa 1990 prin divizarea fostei regii judetene, lucru care s-a intamplat datorita
necesitatii si prin impartiriea patrimoniului, odata cu aparitia legii 213, privind patrimoniile publice a autoritatilor
locale. S-au facut diligente catre Guvern privind anularea datoriilor la bugetele de stat, cele mai multe dintre ele
le-am facut in timpul guvernarii Boc, datorita faptului ca de atunci a aparut aceasta criza in ceea ce inseamna
situatia financiara contabila a RATP , ni s-a explicat, discutii avute atat la ANAF cat si la Directia Generala de
Finanate Iasi cat si la Ministerul de Finante ca nu exista un cadru legal care sa reglementeze anularea datoriilor
prin acordurile pe care Guvernul Boc le-a incheiat cu fondul monetar international si toate celelalte privind deficitul
public. Referitor la faptul si precizarea dumneavoastra ca nu este o solutie ci sa ramana asa, este sa spunem un
accord spre inmormantarea transportului public iesean. Nu putem sa ramanem indiferenti la situatia in care a
ajuns regia publica si trebuie sa facem ceva, toate discutiile avute cu presedintele ANAF atat in guvernarea
precedenta cat si in actuala guvernare a spus ca nu exista o solutie legala decat in incercarea de a infiinta o alta
regie de transport care sa poata functiona pe principii economice. Nici legislatia actuala nu ne mai da voie pentru
ca prin legea 51, privind serviciile publice aceasta regie trebuia transformata in societate comerciala, situatia
financiara pe care ati vazut-o pe site-ul unitatii arata foarte clar ca nivelul pasivelor a depasit de aproape 3 ori
nivelul activelor ceea ce duce in mod expres catre faliment. Daca am face demersul propus de dumneavoastra
am ajunge in faliment din secunda 2 pe toata legislatia romaneasca privind societatile comerciale. Prin urmare
datoria publica acumulata de regia de transport, datoria publica pe care noi o avem catre regia de transport
ramane in evidenta contabila a acestei societati, mergand mai departe pe aplicarea legislatiei nationale privind
insolventa, falimentul sau un plan de redresare care sa poata duce la reactivarea societatii la un moment dat. Noi
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consideram ca demersul nostru este corect, salveaza transportul public intr-un moment de criza si este singurul
demers legal pe care-l putem aplica in momentul de fata . Multumesc!
Domnul consilier Anghel Ficu
Vreau sa spun si eu cateva chestii legate de scutirea datoriilor. Avand in vedere ca RATP este un agent
economic din 2007 dupa aderare se considera un ajutor de stat si trebuie notificata Comisia europeana si numai
cu acceptul comisiei europene poate sa scada o datorie la bugetul de stat deci ar fi o problema indiferent de
guvern si cum il cheama pe guvern.
Domnul Gheorghe Nichita – Primar
Da dar va straduiti foarte tare la doua interpelari atat de substantiale si cu conotatie foarte grele sa raspundeti,
este o chestie politica, asta vrea sa demonstreze ca exista. Dar ceea ce imi pare mie rau este ca nu participa la
istoria pe care o creem noi pentru acest oras. Daca face apel la cei 115 ani de cand este transport public, ar
trebui sa gandeasca ca noi facem istorie, practic creem o unitate de transport si o sa ramana in istorie peste 150
de ani nu o sa mai stie nimeni ca domnul Surdu nu a participat la creearea istoriei transportului. E un atac politic
si cu asta basta. Pentru oamenii care ne urmaresc, cetatenii din acest oras si ei trebuie sa cunoasca intradevar,
demersul de noi a fost facut si pentru CET si pentru RATP la toate guvernele si in perioada in care eram in
preaderare era ajutor de stat si nu aveam voie sa anulam asemenea datorii si dupa aceea au fost demersuri
facute pentru a lua penalitatile la asociatiile de proprietari, daca tineti foarte bine minte, de a anula penalitatile
care sunt ale regiilor de transport pentru ca fac transport public, serviciul public, nu s-a putut, nici un guvern nu a
putut sa faca treaba asta, asa sa nu mai discutam de o anumita categorie politica. Sunt reguli europene, sunt
normale asa de asta exista si legea insolventei si legea falimentului, de asta exista parghii legale in economie ca
sa pot regla atunci cand lucrul nu functioneaza. Aceasta regie de transport este creata dupa 90 ca si forma
organizatorica, transportul cu tramvaiul in oras intradevar are istorie foarte frumoasa si noi continuam aceasta
istorie. Pentru ca nu am modernizare de tramvai, cea ce nu a facut nimeni pana acuma in acesti ani de zile,
aproximativ 70% din liniile de tramvai sunt modernizate in oras ceea ce inseamna ca tinem la transportul public,
alocam fonduri in continuare, dar vrem sa facem o mai buna organizare a transportului de calatori pentru ca sa nu
sufere calatorii. Nu este vorba de stat, nu este vorba de altceva si sub aceasta formula pe care am accedat-o cu
totii a fost imbratisata si de Banca Europeana cand a analizat situatia de la RATP. In schimb prima interpelare am
mai inteles-o politic a doua nu am inteles-o, dar ma rog nu este important asta, important este ce inteleg cetatenii
de la cei care i-au ales.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc!
Daca mai sunt si alte interpelari, Va rog domnule consilier.
Domnul consilier Axinia Constantin
O scurta interpelare, referitor la Directia de Finante Publice Locale Iasi. Ieri am avut ocazia sa ma duc la Directia
Finante Publice chemat pentru rectificare la impozitul pe care trebuie sa-l platim si credeti-ma ar trebui ca cei din
Primarie sa revizuiasca modul de plimbare a hartiilor, credeti-ma am plecat de la camera 5, dupa camera 5 m-am
dus la camera 3, la camera 3 m-am dus la camera 18 si de la camera 18 m-am dus la camera 3. Nu se poate
pentru ca am fost debusolat ca nu stiam unde este registratura. M-am dus intai la registratura care este frumos
amenajata, pe urma m-am dus la registratura care este in fata, dupa care sa constat ca este registratura de la
camera 18. Ar fi bine ca sa revizuim procedurile pentru ca cetateanul sa nu fie plimbat de la o camera la alta.
Este ca in desenul ala animat cu asterisc si cu cele 100 de munci in care intra intr-o camera intr-un bloc in care
sunt 100 de camere. Nu se poate asa ceva, mai ales ca m-am intalnit cu cetateni care nu stiau ca trebuia sa ia o
hartie dintr-un birou, trebuia stampilata intr-un alt birou ca sa se intoarca la registratura. Este incorect . Va
multumesc!
O completare si va rog dotati-i cu un xerox pentru ca a trebuit sa completam 4 formulare cand puteam sa
completam un singur formular si sa-l tragem la xerox pe o singura hartie.
Doamna Maria Simionescu - Director General DEFPL
Banuiesc ca era vorba despre eliberarea unui certificat fiscal sau de plata a unui impozit .
Domnul consilier Axinia Constantin
Pe baza unei legi care a aparut in 2010 in care se rectifica din nou proprietatile.
Doamna Maria Simionescu - Director General DEFPL
Problema pe fisc este rezolvata , in sensul ca am usurat eliberarea documentelor necesare si inregistrarea lor.
Problema este de registratura privind inregistrarea documentelor pe care vom analiza si vom incerca sa usuram
activitatea in favoarea cetateanului.
Domnul consilier Axinia Constantin
Problema este legata de imobil. Imobilul este vechi, fiecare loc, nu stiu unde este camera, fiecare completeaza pe
o bucata de colt.
Doamna Maria Simionescu - Director General DEFPL
Acestea sunt conditiile deocamdata, noi am incercat sa le facem mult mai facile, aceasta este situatia in acest
moment.
Domnul Gheorghe Nichita – Primar
Da, am inteles, o sa incercam sa o corectam ... este alceva, tratamentul acesta il au si consilierii, nu numai
cetatenii si bine ca il au si consilierii.
Corect. Cred ca va trebui chiar daca functionarul de acolo nu-i permite foarte mult sa concentram altfel activitatea
pe acest domeniu. Doamna Aperoaie, va rog foarte mult sa luati masuri acolo pentru ca sa incercam circuitul sa-l
facem mai facil, adica nu poate sa se plimbe la multe camere, nu are nici un sens .
Doamna Maria Apetroaie nu vorbeste la microfon .
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Domnul Gheorghe Nichita – Primar
Bine dar asta este vina noastra nu a altcuiva.
Domnul consilier Axinia Constantin
Eu cunosteam o registratutra, m-am dus la registratura pe care o cunosc.Unde este un birou foarte frumos si
elegant si niste doamne simpatice care mi-au oferit informatii.
Domnul Gheorghe Nichita – Primar
Am inteles domnul consilier, e suficient, mai departe ne ocupam noi.
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae
As mai vrea sa ridic va rog un mic semn de intrebare. De ce atunci cand vrei sa faci ceva la xerox, toata lumea te
trimte catre xeroxul din spatele Primariei.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Domnule consilier, va rog sa respectam o procedura care este a desfasurarii sedintelor consiliului local, ati avut
cuvantul daca urmatoarele vor fi in alte sedinte.
Inainte de a intra in ordinea de zi va rog sa-mi permiteti sa adresez invitatia pentru vernisajul expozitiei pictorului
Florin Morun „ Randevouz pe gard”, luni 05 august 2013, ora 17,00 la Gaaleriile „La Gard„ in Parcul Copou. Va
multumesc. Intram in ordinea de zi,. Pe ordinea de zi.
Punctul 1
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL 155/27.06.2013.
Daca sunt interventii, daca nu supun la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva ? 2 voturi impotriva.
Abtineri ?
Multumesc !
Trecem la punctul urmator.
Punctul 2
Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.06.2013.
Daca sunt interventii. Va rog domnule consilier.
Domnul consilier Surdu Mihai Gabriel
Consilierii PDL nu vor fi deacord cu votarea acestui exercitiu bugetar, intrucat el se bazeaza pe cresterea
impozitelor catre populati facute in primavara pe care noi nu am votat-o nici atunci si nu putem fi deacord nici cu
acest exercitiu bugetar. Multumesc!
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc . Daca sunt alte interventii?
Daca nu supun la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva? 3 voturi impotriva.
Abtineri? 2 abtineri.
Proiectul este adoptat.
Punctul al 3 lea pe Ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi 2013.
Daca sunt interventii. Nu. Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru ?
Impotriva ? 3 voturi impotriva.
Abtineri ? 2 abtineri.
Proiectul este adoptat.
Punctul 4 pe Ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.176/27.06.2013 şi a
solicitarii de transmitere a unui teren necesar realizarii obiectivului de investitie "Dezvoltarea
Infrastructurii Turistice de Agrement – Zona Râului Bahlui" Sector de promenada pe raul Bahlui in zona
centrala a Municipiului Iasi, din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Mediului si
Schimbarilor Climatice - Administratia Nationala ”Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Prut –
Bârlad în domeniul public al Municipiului Iaşi şi în administrarea Consiliului Local Iaşi.
Daca sunt interventii ? Daca nu supun la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul a fost adoptat.
Punctul 5 pe Ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 21/31.01.2013 (privind aprobarea unui schimb de terenuri
între SC Felicia Shopping Center SRL şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi).
Daca sunt interventii, daca nu supun la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ? 2 abtineri.
Proiectul este adoptat.
Punctul 6.
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii disponibile din incinta puntelor
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termice modernizate;
Daca sunt interventii ?
Domnul consilier Surdu.
Domnul consilier Surdu Mihai Gabriel
Total deacord, cu toate spatiile destinate pentru petrecerea timpului liber si modului in care pensionarii
municipiului Iasi solicita aceste spatii, consider ca este in legalitate si au dreptul la acest lucru. Dar citind
documentatia care sta la baza acestui proiect de hotarare si va duceti la prima cerere ve-ti vedea ca peste orice
cerere din partea unor simpli pensionari, avem cereri din partea membrilor PSD care solicita ca acest club sa fie
dat, acest spatiu sa fie dat pentru pensionarii PSD. Eu ca presedinte interimar al PDL –ului din Judetul Iasi solicit
si eu un spatiu pentru pensionarii din PDL pentru ca si ei doresc ca si cei din PSD sa aiba un spatiu pentru
petrecerea timpului liber. Si vom face si noi aceste diligente si atata timp cat suntem astazi deacord cu acest
proiect, va rog sa fiti si dumneavoastra deacord consilierii PSD si PNL cu viitorul proiect in care acest spatiu
pentru petrecerea timpului liber a pensionarilor din PDL sa fie un fel de echitate intre formatiunile politice. Mai
mult decat atat sa stiti ca in acest spatiu vom primi si pensionarii de la PSD si pensionarii de la PDL, PNL si alte
formatiuni noi infiintate sau mai vechi pe raza judetului Iasi, pentru ca am inteles ca la aceste cluburi sunt
exclusivisme, adica nu sunt primiti ceilalti pensionari, ei cunoscandu-se intre ei si avand o disputa permanenta din
punct de vedere al ideilor si doctrinelor politice se impiedica unii pe altii sa patrunda in aceste organizatii de
pensionari. Eu va multumesc si am certitudinea ca alaturi de PSD vom primi si noi un spatiu pentru pensionarii
din PDL.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Este o viziune personala, eu imi exprim o anumita neliniste, ca am impresia ca partidul se desfiinteaza inainte ca
dumneavoastra sa iesiti la pensie. Va rog sa-mi dati voie domnul consilier Nedelcu.
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae
Da multumesc domnul presedinte ca ati dat cuvantul domnului Surdu ca mi-a luat painea de la gura si eu vroiam
sa spun acelasi lucru.
Eu o sa ma abtin de la vot pentru ca nu mi se pare normal sa politizam chiar totul. Adica eu vin cu alta propunere.
As vrea ca la aceste cluburi de pensionari sa nu fie oameni indoctrinati care sa ridice ode unor lideri politici. Va
multumesc !
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Domnul consilier Matasaru, va rog.
Domnul consilier Matasaru Daniel
Daca imi permiteti sa fac o observatie. Din prezentarea domnului Surdu ar reiesi ca in Iasi pensionarii sunt
organizati asa un fel de carteluri, pe culori politice, e greu de crezut ca se pot compara si numeric si calitativi pana
la urma daca vreti si din punct de vedere ideologic pensionarii care sunt membrii PSD cu cei care presupun ca ar
fi membrii PDL, ma indoiesc ca un pensionar care a vazut ce a facut guvernul Boc impotriva lui mai poate fi
mebru care nu crede , deci nu as putea fi prieten cu un agresor, ca sa spunem, asa , un om sau un guvern care
m-a agresat pe de o parte. Pe de alta parte cred ca la cererea respectiva persoana nu a facut decat sa spuna cu
mandrie ca este mebru PSD faptul ca un om face o cerere si considera ca acest lucru ca fiind un argument
favorabil pozitiv eu zic ca il ajuta si mai mult decat atat nu cred ca din prezentarea dumneavoastra reiesea ca acel
club facut exclusiv PSD, ma indoisec profund. Daca ati fost prin cartiere si daca ati participat la intalnirile pe care
acestia le fac. O sa vedeti ca ei joaca sah vara in parcuri, joaca table, se intalnesc, discuta amiabil, oamenii sunt
prieteni intre ei, mai discuta si politica dar nu sunt atat de sa spunem de divizati incat sa –i lase pe cei care ar fi,
ca sunt membri PDL la usa, nu din contra, eu cred ca oamenii se inteleg foarte bine, cred ca acest spatiu este
pentru pensionarii din municipiu Iasi indiferent de culoarea politica, faptul ca pensionarii din PSD sunt mai bine
organizati, sunt proactivi si rezolva o problema a comunitatii, eu zic ca este de salutat. Pe domnul Nedelcu, il
salut.
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae
Domnul membru PSD, domnul Batausu Mihai, are nume predestinat, sa lupte politic.
Domnul consilier Surdu Mihai Gabriel
Domnul presedinte mi s-a pronuntat numele si as vrea sa nu fac o disputa politica in cadrul sedintei ca nici nu
vreau sa prelungesc pentru ca ea nu are niste puncte care sa fie atat de puternic dezbatute incat sa ajungem pe
la ora 3 acasa sau la treaba de unde am plecat. Vreau sa va spun ca cererea pe care noi am promis ca o facem,
este in acesi idee in care a facut-o si domnul, nu cu nume predestinat, Dumnezeu l-a numit sau stiu eu traditia.
Cred in schimb ca Guvernul Boc a facut toate diligentele necesare pentru ca Romania sa aiba astazi acest
guvern care vedem cum se comporta. De cand a intrat la guvernare nu ne pune decat taxe si impozite, asa ca
daca guvernul Boc la momentul respectiv a luat acele masuri sunt pentru ca astazi dumneavoastra sa puteti
conduce in conditiile in care conduceti.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Domnule consilier va rog sa reveniti la subiectul care este pe ordinea de zi.
Domnule viceprimar, o clipa.
Domnul viceprimar – Mihai Chirica
As vrea sa fac o precizare pentru ca ajunge sa cada in deradere totusi initiativa unui pensionar din Iasi care
printre altele este si mebru PSD dar daca va uitati mai departe pe materialul pus la dispozitia dumneavoastra, mai
are o cerere, tot acelasi domn prin care vrea sa organizeze acolo intalniri in cadrul clubului pensionarilor pentru
diverse jocuri impreuna cu toti pensionarii si va rog sa cititi cu atentie si cealalta adresa facuta de acelasi domn,
prin urmare noi consideram ca este un demers facut de un om cu initiativa, nu trebuie politizat, calitatea unui
membru de partid politic nu trebuie sa devina o rusine si nu cred ca un om politic indiferent daca este pensionar
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sau are o functie sau nu are o functie intr-un organism politic trebuie adusa in discutie in contradictie cu ceilalti
pensionari. Consideram ca proiectul este oportun de asta se afla pe ordinea de zi si-l propunem spre vot ca atare.
Domnul viceprimar – Marius Sorin Danga
Domnul viceprimar, putin 30 de secunde atat, eu vroiam in numele PNL, nu o sa venim cu o cerere pentru clubul
pensionarilor liberali, o sa ne consultam cu clubul antreprenorilor liberali daca au nevoie de un spatiu dar
deocamdata nu au solicitat acest lucru, iar pensionarii nostri spun ca se inteleg destul de bine cu toti pensionarii
in toate cluburile de pensioanri, nu am avut pana acuma observatii, ca pe culori politice nu ar fi fost primiti asa ca
, asta era observatia.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc Domnul consilier Axinia, va rog.
Domnul consilier Axinia Constantin
Domnule presedinte, cu respectul pe care vi-l port pentru dumneavoastra in conformitate cu prevederile din statut,
pe mine m-a deranjat foarte mult faptul ca dumneavoastra v-ati exprimat un punct de vedere altul decat ceea ce a
exprimat colegul meu. Este problema daca PDL se va desfiinta sau nu , este o problema care va fi sau nu
rezolvata si niciodata chiar in disputele politice nu ne-a interesat conflictele care exista in interiorul USL –ului,
luptele sau nu.
Vom astepta desfintarea, a USL binenteles .
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc !
Domnul Gheorghe Nichita - Primar
Stimati colegi, in primul rand toate aceste cluburi care au luat fiinta, sunt pentru pensionari, sunt pentru oameni,
nu se intra cu carnet de partid si nu are nimeni carnet de partid acolo cand intra. Mai mult de atata, aceste cluburi
sunt gestionate de catre cetatenii din cartiere. Ei ne solicita pentru ca au nevoie sa se intalneasca si nu facem
acest lucru chestiune politica. Omul respectiv, daca sunt cereri si membru PSD…ce trebuia, sa dam cererea
inapoi? sa punem sa nu scrie treaba asta sau…ca sa mascam? A fost dorinta lui, sunt si alte solicitari. Nu
alocam spatii de acestea pe criterii politice. Si dumneavoastra aveti deja structuri organizatorice in teritoriu si
vedeti foarte clar ca cei care inca mai sunt in partidul dumneavoastra au acces la aceste spatii. Pe de alta parte,
eu ma bucur ca PDL-ul , sau mai bine zis membrii de frunte la nivelul judetului Iasi, au ajuns sa constientizeze ca
Guvernul Boc a facut tot ce i-a stat in putere ca sa nu mai fie la putere..PDL-ul. Asa a spus domnul Surdu.
Guvernul Boc a facut toate diligentele ca noi sa conducem astazi. Deci a facut tot ce a putut impotriva populatiei
acestei tari. Atunci lasati-i pe oameni sa mearga mai departe la clubul pensionarilor, ajutati-i mai departe, nu mai
aduceti aminte tot timpul de un partid care este in putrefactie, pentru ca putrefactia miroase. Avem nevoie de
curatenie in aceasta tara, in acest oras, nu ne trebuie doar putregaiuri. Ne trebuie lucruri noi, frumoase facute, cu
stabilitate cu speranta, nu mai va comparati cu cine nu va puteti compara, dar.. pentru faptul ca votati eu va salut
si o sa spun la pensionari ca sunteti cei care de fapt ii sustineti.
Domnul Consilier Boisteanu Paul Corneliu - Presedinte de sedinta.
Multumesc,
Va rog domnisoara consilier..
Doamna Consilier Local Preda Anca
Va rugam sa ne precizati daca mai votam si art. 3 sau nu, ca exista o precizare in dreptul semnaturii doamnei
Secretar Executiv si am vrea sa stim daca avand in vedere si documentatia depusa astazi de Pro Roma, daca
votam si cu art. 3 sau fara.
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu- Presedinte de sedinta.
Asa cum a fost discutia in comisie luni, doamna Secretar a Consiliului Local a facut precizarea, exista toate
documentele, dumneai va interveni imediat, deci, sunt documentele legate indeplinirea tuturor conditiilor
prevazute. Mai fac o precizare, la art. 1 si 2 perioada este de 5 ani, asa cum s-a discutat in sedinta de comisie de
luni.
Va rog doama Secretar.
Doamna Secretar a Municipiului Iasi – Denisa Ionascu
Prin adresa inregistrata la Primaria Iasi sub nr. 69978 din 26.07.2013 Asociatia Pro Roma a depus un raport
privind proiectele si programele implementate de unde rezulta desfasurarea activitatii de binefacere. Conditiile
legale sunt indeplinite.
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu- Presedinte de sedinta.
Multumesc, daca nu mai sunt alte interventii supun la vot proiectul de Hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? 2 abtineri, proiectul este adoptat.
Multumesc, trecem mai departe.
Proiect numarul 7.
Proiect de Hotarare privind aprobarea transmiteri cu titlu gratuit a Dreptului de proprietate asupra
Imobilului dinIasi, str. Pinului nr. 6 catre Mitropolia Moldovei si Bucovinei – Protopopiatul 1 Iasi.
Daca sunt interventii? Domnul Consilier Surdu…
Domnul Consilier Local Surdu Gabriel
Vroiam sa intreb de ce nu este valabila in continuare punerea cu titlu gratuit la dispozitia Protopopiatului a acestei
cladiri, pentru ca este cu titlu gratuit spre folosinta. Putem sa dam o hotarare pentru 50 de ani, cu titlu gratuit.
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu- Presedinte de sedinta.
Este asa cum a fost discutia, in comisie, este vorba de o serie de interventii care sunt suportate, pe costurile
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Protopopiatului si valoarea acestor interventii nu poate fi regasita decat in conditiile in care se face astazi aceasta
solicitare de proiect de hotarare.
Daca sunt alte interventii?daca nu supun votului
Cine este pentru?
Impotriva ?
Abtineri?
Hotararea este adoptata in unanimitate.
Punctul 8 pe Ordinea de zi :
Proiect de Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, suprafata 74 mp, situat la
parterul Ambulatorului Sptalului Clinic Judetean de Urgenta Sf Spiridon Iasi.
Daca sunt interventii?
Daca nu, supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Va rog…
Domnul Chirica Mihai – Viceprimarul Municipiului Iasi
La art. 3 trebuie precizat si procentul de 50% bani pe care ii vor vira in Consiliul Local.
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu- Presedinte de sedinta.
Deci cu aceasta precizare a cuantumului care este virat catre Consiliu, supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Unanimitate, multumesc.
Punctul 9 pe ordinea de zi
Proiect de Hotarare privin modificarea anexei 1 a hotararii Consiliului Local 281/2012 privind modificarea
anexei 10 a HCL 72/2011 privind insusirea inventarului domeniului Public a Municipiului Iasi.
Daca sunt interventii?daca nu supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Abtineri?
Multumesc.
Punctul 10 pe ordinea de zi
Proiect de Hotarare privind Aprobareatrecerii din domeniul Public in Domeniul Privat a Municipiului a
cazanelor parte componenta a mijlocului fix centrala termica, proprietate Municipiului Iasi, aflat in
administrarea Colegiului National „ Garabet Ibraileanu” in vederea casarii.
Daca nu sunt interventii,nu
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Unanimitate, multumesc.
Punctul 11
Proiect de Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii aflate in domeniul
public al Municipiului Iasi si administrare de consilii de dministrare a unitatilor de invatamant.
Daca sunt interventii? Daca nu supun votului?
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Unanimitate, multumesc.
Punctul nr. 12.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cimitirul Buna
Vestire, amenajare alei si construire grup sanitar.
Daca sunt interventii?
Daca nu supun votului dumneavoastra:
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Unanimitate, Multumesc.
Punctul nr. 13.
Proiect de Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia; Modernizare
Piata agro-alimentara si agrementare fluxuri de circulatie in zona Hala Centrala. Obiect Pasaj Pietonal.
Daca sunt interventii?Daca nu supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Vreti sa va…Impotriva…va rog sa ridicati mainile mai sus ca sa pot …avem o numaratoare corecta.Deci, repetam
Pentru? Impotriva? 1, 2 voturi, 3 voturi inpotriva.Abtineri, 2 abtineri. Proiectul este adoptat, va multumesc!
Urmatorul punct pe ordinea de zi – Punctul nr. 14
Proiect de Hotarare privind Propunerea de denumire a unei artere din Municipiul Iasi, daca sunt
interventii. Nu sunt.
9/13

FM.14.CIC.01/27.07.2009

Supun votului dumneavoastra?
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Unanimitate, multumesc.
Urmatorul proiect - Punctul nr. 15
Proiect de Hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi.
Daca sunt interventii?
Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Multumesc
Punctul nr. 15. Proiect de Hotarare privind reorganizarea aparatului de…pardon, ma iertati.
Punctul nr. 16
Proiect de Hotarare privind Modificarea Organigramei si a Statului de functii si a regulamentului de
organizare si functionare a Directiei de Asistenta Comunitara Iasi pentru anul 2013.
Daca sunt interventii? daca nu supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Unanimitate, multumesc.
Punctul nr. 17.
Proiect de Hotarare privind achizitionarea serviciilor juridice, de consultanta, asistenta, reprezentare in
justitie pentru Directia de Asistenta Comunitara Iasi si institutiile subordonate.
Daca sunt interventii. Nu sunt
Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Unanimitate, multumesc.
Punctul nr. 18.
Proiect de Hotarare privind aprobarea transmiterii catre Arhiepiscopia Iasi, Manastirea Sfintii Trei Ierarhi a
510 mp, respectiv 42 metri cubi, piatra cubica , pavele scoase din uz.
Daca sunt interventii?
Nu sunt, supun votului
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Nu sunt, multumesc.
Punctul nr. 19.
Proiect de Hotarare privind aprobarea participarii Municipalitatii iesene la proiectul european “ RE-Block
Reviving high-rise Blocks for cohesive and green neighborhoods” finantat prin Programul de cooperare
URBACT II.
Sunt interventii? Zambiti ca in engleza suna frumos.
Domnul Consilier Nedelcu Vlad Nicolae
Zambiti frumos.
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu- Presedinte de sedinta.
Da. zambiti in engleza.
Daca nu sunt interventii, supun votului dumneavostra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?Nu sunt
Unanimitate .
Trecem mai departe. Urmatorul proiect, nr. 20.
Proiect de hotarare privind aprobarea Reorganizarii Ateneului Tatarsi, completarea si modificarea
Regulamentului de Organizare si Functionare, precum si aprobarea organigramei si a statului de functii
pentru anul 2013.
Daca sunt interventii? Supun votului Dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Unanimitate, multumesc!
Punctul nr. 21.
Proiect de Hotarare privind incheierea unui protocol cu Posta Romana in vederea achitarii taxelor de
timbru prin intermediul oficiilor postale.
Domnul vice-primar…
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Domnul Chirica Mihai – Viceprimarul Municipiului Iasi
Am sa fac o interventie pe marginea acestei propuneri de proiect de hotarare de consiliu, motivat de faptul ca
protocolul , in primul rand ar avea ca rezultat incheierea unui contract de prestari servicii cu o societate
comerciala, regie autonoma, ceea ce contravine, in momentul de fata legislatiei privind achizitiile publice. In al
doilea rand, avand in vedere ca la nivelul centrelor de cartier avem organizata activitatea de incasare si se poate
plati taxele de timbru acolo, iar costurile necesare intretinerii ar …alte puncte de incasare ar fi destul de mari
conform si referatului transmis la Directia Economica, consideram ca nu este oportun in momentul de fata si sa
facem demersuri pentru infiintarea sau preluarea acestei activitati la Oficiul postal din Interiorul Tribunalului pentru
a usura activitatea de colectare a taxelor de timbru. Pe viitoarea locatie a Curtii de Apel, care este in constructie
in momentul de fata, vom cere infiintarea unei astfel de punct de incasare pe care sa-l gestioneze Curtea de Apel,
pentru ca o mare parte din venituri ajung la Ministerul de Justitie, prin preluarea taxei de timbru. Motiv pentru care
consideram ca nu este necesar supunerea la vot a acestui proiect de hotarare si retragerea lui de pe ordinea de
zi, uramnd a face demersurile catre Oficiul Postal doar pentru zona Tribunalului Iasi. Multumesc.
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu- Presedinte de sedinta.
Aceasta discutie..Multumesc domnului Vice-Primar Chirica..Aceasta discutie am avut-o luni in comisiile de
specialitate, am cazut de acord asupra acestei formule…propun amanarea deci..scoaterea acestui proiect de
hotarare nu poata sa o faca decat initiatorul…deci propun amanarea acestui proiect de hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva? Doua voturi impotriva
Abtineri?
Deci acest proiect este amanat.
Urmatorul proiect pe ordinea de zi – Punctul nr. 22
Poiect de Hotarare privind aprobarea de locuinte ieftine, ecologice pentru tinerii ieseni.
Fac o precizare, acest material pe care l-am luat in discutie in sedinta …sedintele comisiilor de specialitate, nu
intruneste condiile proiect de hotarare, dar mai multe precizari va face domnul Vice-Primar Chirica.
Domnul Chirica Mihai – Viceprimarul Municipiului Iasi
Da, intr-adevar, analizand materialul nu are conditiile pe care trebuie sa indeplinesca un proiect de hotarare, ceea
ce priveste referatele de specialitate, propunerile si chiar proiectul in sine, ideea este buna, am preluat-o, am si
discutat cu domnul Consilier Boca, am discutat cu colegii nostrii de la Urbanism, ideea de a introduce locuinte
ecologice pe site-urile pe care dezvoltam planuri urbanistice si care poate sa fie implementate ulterior este o idee
buna, o vom prelua ca atare si o vom introduce in tema de proiectare a PUZ, zona Moara de Vant, urmand a fi
analizata de arhitectii care se ocupa de acea documentatie si in masura in care considera oportun, pe criteriile pe
care trebuie sa le indeplineasca o locuinta ecologica, ele sa faca parte din PUZ-ul zonei Moara de Vant, motiv
pentru care propunerea tehnica, sa spunem, e doar o propunere tehnica, nu imbraca forma unui proiect de
hotarare fiind preluata ca propunere tehnica in ideea unui PUZ pe zona Moara de Vant.
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu- Presedinte de sedinta.
Pentru ca retragerea, la fel …suntem in zona in care domnul Consilier Boca nu este astazi prezent, deci propun
amanarea acestui proiect de Hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva? Doua voturi impotriva.
Abtineri? Este votata amanarea acestui proiect.
Urmatorul punct pe ordinea de zi: Proiect de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local
al Municipiului Iasi…a pardon!
Domnul Nedelcu Vlad Nicolae
Ati sarit un proiect domnule Presedinte.
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu- Presedinte de sedinta.
Punctul 23
Proiect de Hotarare privind aprobarea restaurarii monumentului eroilor cazuti la datorie in 1916-1918 din
Cimitirul Eternitatea din Iasi.
Va rog domnule Vice-Primar..
Domnul Chirica Mihai – Viceprimarul Municipiului Iasi
As vrea sa fac o precizare asupra acestui proiect de hotarare. Am analizat cu atentie propunerea domnului
consilier. Este intr-adevar o initiativa care tine cont de valoarea istorica si sentimentala a acestui monument,
suntem intr-u totu de acord, toti consilierii USL ca este nevoie sa acordam nevoia necesara tuturor
monumenteler din Municipiul Iasi si cu o atentie deosebita si asupra care se ocupa de eroii 1916-1918,
dar…proiectul de hotarare nu poate fi aprobat pentru ca nu imbraca forma prevazuta de lege, in ceea ce priveste
promovarea unei investitii publice. Este nevoie de promovarea unei documentatii tehnice, mai intai, ajungerea la
stadiul unui studiu de fezabilitate, studiu de fezabilitate trebuie sa fie analizat in Consiliul Local, cu indicatorii sai si
apoi vine promovarea restaurarii monumentului, deci aici s-au depasit cativa pasi legali pe care ii prevede Legea
Finantelor publice Locale, motiv pentru care propun respingerea proiectului de hotarare si analizarea lui in pasi
legali pe care ii prevede Legea Finantelor Publice Locale.
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu- Presedinte de sedinta.
Daca sunt…
Domnul Consilier Local Nedelcu Vlad Nicolae
As vrea sa-i raspund domnului Vice-Primar si sa-i aduc la cunostinta faptul ca acest lucru ar fi fost la mintea
cocosului, unde…de unde se iau banii, se toaca bani la echipa de fotbal si nu se face performanta. Si intr-adevar,
atunci cand vrei sa restaurezi, sa repari un astfel de monument unde , domnule Primar, mergem impreuna si
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depunem coroane. Nu?
Domnul Primar Gheorghe Nichita
Daca stiam mai intarziam afara.
Domnul Consilier Local Nedelcu Vlad Nicolae
Asa est intampinat cand vrei sa faci ceva, esti intampinat si obstructionat de oameni trimisi special sa te impiedice
sa faci treaba. Daca nu ai carnet rosu, de partid.
Domnul Chirica Mihai – Viceprimarul Municipiului Iasi
Domnul consilier, v-am dat un raspuns cat se poate de legal si tehnic, pe o problema, dar se pare ca este o mare
doza de subiectivism in promovarea dumneavoastra, practic desfiinteaza ideea pe care ati adus-o, crezand ca,
initial, ati avut o idee nobila.dar se pare de fapt, urmariti o razbunare pentru un incident pe care dumneavoastra lati provocat si pentru care sunteti singurul raspunzator, asa incat comentariul este de prisos. Multumesc!
Domnul Consilier Local Nedelcu Vlad-Nicolae
Parerea este subiectiva, eu acolo m-am dus sa fac treaba si am fost obstructionat.
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu- Presedinte de sedinta.
Ca sa va citez, e la mintea cocosului. Va rog domnul Consilier.
Domnul Consilier Local Matasaru Petre-Daniel
O singura observatie, tot la mintea cocosului legea trebuie respectata, astia sunt pasii legali, cine intelege poate
sa inteleaga , cine nu intelege mai explicam, si mai explicam si mai explicam.
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu- Presedinte de sedinta.
Multumesc, supun la vot respingerea acestui proiect de hotarare.
Cine este pentru respingere? Pentru ca nu sunt indeplinite conditiile, asa cum s-a spus, tehnice, legale, in
promovarea unei investitii publice.Deci, cine este pentru? Va rog sa …Impotriva? Doua, patru…voturi impotriva,
abtineri, o abtinere, proiectul de hotarare este respins.
Ajungem la al 24-lea punct de pe ordinea de zi
Proiectul privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Iasi.
Domnul Consilier Ostaficiuc.
Domnul Consilier Local Marius Eugen Ostaficiuc
Avem o propunere pentru acest punct. Am o nominalizare in persoana doamnei… domnisoarei Consilier Simona
Vranceanu.
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu- Presedinte de sedinta.
Supun la vot propunerea. Va rog, va rog domnul consilier…am zis ca, am spus ca supunem la vot…
Domnul Consilier Local Gabriel Surdu
Intai sa discutam acest subiect, asa cum ne-am obisnuit in consiliu local, avand o atmosfera destinsa si fiind intrun numar atat a de mic, incat dumneavoastra faceti propuneri, dati cu capu, bagati mingea in poarta, tot
dumneavoastra o scoateti, am inteles ca partidul pe care il conducem este in putrefactie , deja e vreo 6 metri sub
pamant…toate lucrurile astea le stiu, le citim in fiecare zi in presa, cu toata sponsorizarea de care USL este
dotata ca sa o faca. Da, avand in vedere ca in consiliu intotdeauna am avut un comportament civilizat si echitabil,
as avea rugamintea, ca presedintii de sedinta sa fie alesi si numiti si votati de catre dumneavoastra in functie de
procentajul pe care consilierii il au in consiliul local. Daca cer un lucru foarte grav si care nu se poate realiza,
inseamna ca ceea ce am spus mai inainte pot sa retrag. Dar cred si sunt convins ca putem analiza acest lucru si
sa facem propuneri succesive pe la toate partidele care sunt in componenta consiliului local, in procentajul pe
care l-am avut in alegeri, asa suntem in comisii sa fim si ca presedinti.Nu este o prevedere legala, nici trecuta in
regulament dar ma bazez pe intelegerea dumneavoastra si pe spiritul de echipa pe care..de care dam dovada in
consiliul local. Asa ca doresc ca si noi sa putem face propuneri in conditiile in care sunteti de acord, ca aceste
procentaje sa fie respectate si in cadrul presedintilor de sedinta. Va multumesc!
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu- Presedinte de sedinta.
Domnul Consilier, astept propunerea dumneavoastra care am s-o supun la vot, deci eu mai mult decat ceea ce
prevede regulamentul nu pot realiza. Domnul consilier Ostaficiuc, va rog…
Domnul Consilier Local Marius Eugen Ostaficiuc
Cred ca domnul Surdu a raspuns mai inainte , spune foarte clar ca nu este prevedere legala si nu este prevazut
in regulament. Tocmai din acest motiv raspunsul este dat chiar de dumnealui, drept pentru care noi USL-ul
propunem respectarea regulamentului sau a prevederilor legale.
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu- Presedinte de sedinta.
Sigur, tocmai la asta, la acest aspect faceam si eu referire. Daca aveti o propunere noi o ascultam si datoria
noastra este sa supunem votului Consiliului Local.
Domnul Consilier Local Gabriel Surdu
Intai astept un raspuns la propunerea pe care am avut-o eu.
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu- Presedinte de sedinta.
Va rog sa analizati regulamentul ,care tocmai a primit girul consiliului local, nu putem iesi din litera
Regumanentului. Multumesc.
Supun la vot propunerea facuta de domnul Consilier Ostaficiuc
Cine este pentru ?
Impotriva? Unu, un vot impotriva
Cine se abtine? O abtinere, doua abtineri. Propunerea este validata.
Urmatorul punct pe ordinea de zi – C1
Proiect de Hotarare privind propunerea acordarii statutului de statiune Balneara pentru Zona de
Agrement Tratament Nicolina din Municipiul Iasi.
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Daca sunt interventii? Va rog domnul Consilier.
Domnul Consilier Local Anghel Ficu
Avand in vedere ca aceste doua propuneri de hotarari care au intrat la completari pe ordinea de zi si au aparut in
ultimul moment, nu au mai avut timp a fi dezbatute in comisia juridica si comisia economica, de aceea dorim sa
dam un vot al consiliului local care sa tina loc si de avizul comisiei, deoarece comisia face parte din plen.
Domnul Consilier Local Boisteanu Paul Corneliu - Presedinte de sedinta.
Multumesc, este vorba de fapt de intruniri si fundamentari.
Supun la vot proiectul de Hotarare:
Cine este pentru ?
Impotriva?
Abtineri?
Unanimitate.
Urmatorul proiect – C2
Proiect de Hotarare privind atribuirea unui fond de locuinte disponibile, construite prin ANL, dstinate
tinerilor spre inchiriere. Daca sunt interventii?
Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva? Un vot impotriva..deci nu sunt voturi impotriva,
Abtineri? Nu sunt abtineri,
Unanimitate.
Cu acest ultim punct sedinta noastra se incheie aici, va urez concediu placut.

PRESEDINTE DE SEDINTA
PAUL CORNELIU BOISTEANU

SECRETAR
DENISA LILIANA IONASCU
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