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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 91252 / 04.10.2013

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 27.09.2013
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

FM.14.CIC.01/27.07.2009

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 27 septembrie 2013 in cadrul sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
ANTIPA GABRIELA
2.
AXINIA CONSTANTIN
3.
BEJAN VICTOR
4.
BIRHALA CONSTANTIN
5.
BOCA ADRIAN FLORIN
6.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
7.
BULGARIU CATALIN
8.
CHIRICA MIHAI
9.
CRISTIAN CATALIN
10.
DANGA MARIUS SORIN
11.
HARABAGIU GABRIEL
12.
LEONTE CONSTANTIN
13.
MATASARU PETRE DANIEL
14.
MELENCIUC GEORGIANA
15.
NEDELCU VLAD NICOLAE
16.
NAVODARU LAURENTIU
17.
OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
18.
PREDA ANCA
19.
RUDNIC ERICA
20.
SANDU VASILE
21.
SCRIPCARU CALIN
22.
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 12,00, sunt conduse de doamna Vranceanu Simona Elena si sunt
inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 972 din data de 20
septembrie 2013, modificată prin Dispoziţia nr. 984/2013 completată prin Dispoziţia nr.
986/25.09.2013 avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204/2013 (aprobarea
1.
organigramei, a statului de functii si regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale);
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Judeţul Iaşi-Consiliul
Judeţean Iaşi şi Municipiul Iaşi-Consiliul Local Iaşi, în calitate de Parteneri şi Asociaţia Chinologică
Metropolitană a judeţului Iaşi(A.Ch.M.Iaşi), în calitate de Organizator pentru organizarea Expozitiei
Naţionale de Frumuseţe Canină în perioada 12--13 octombrie 2013, la Centrul Expozitional Moldova
Iaşi”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat şi cofinanţarea proiectului
3.
„Cooperare transfrontalieră pentru prevenirea traficului de fiinţe umane”;
4.
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 124 din 30.04.2013 şi a anexelor aferente
acesteia (participarea Municipiului Iaşi ca fondator unic al Fundaţiei Iaşi – Capitală Europeană) ;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de
investiţii “Reparaţii si recompartimentare triaj la Spital Clinic de Recuperare Iaşi”, Str. Pantelimon
Halipa nr. 14;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru baza de agrement Ciric;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, Piaţa Voievozilor nr. 5, adiacent
bl. A10, în suprafată de 48 mp;
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, şos. Ştefan cel Mare nr. 5, în
suprafaţă de 12,10 mp;
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, str. Theodor Râşcanu nr. 7, în
suprafaţă de 53,60 mp;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de
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357,93 mp, situat în Iaşi, str. Vasile Urechia nr. 26 ;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 54-56, în
suprafată de 217,16 mp ;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, str. Nicoriţă intersecţie cu str.
Vasile Lupu, în suprafaţă de 329 mp;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, str. Nicolina nr. 4A, adiacent bl.
F4, în suprafaţă de 10,55 mp;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 64
mp, situat în Iaşi, str. Pantelimon f.n ;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, str. Mihai Eminescu nr. 9, în
suprafaţă de 8,20 mp ;
16. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1.1. a HCL 167/2012 privind însuşirea
inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în
domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de
învăţământ;
18. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1.1. a HCL 72/2011 privind însuşirea inventarului
domeniului public al Municipiului Iaşi (modificata si completata prin HCL 326/2012) ;
19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a
unor bunuri aflate în administrarea RATP, în vederea casării;
20. Proiect de hotărâre privind atribuirea a două locuinţe disponibile construite prin ANL, destinate
tinerilor spre închiriere ;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită
în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din 20.09.2013;
22. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 263/2003, completarea Anexei 3.1. (Serviciul GisCadastru) a HCL 167/2012 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu
terenul in suprafata de 3789,97 mp, situat în str. V. Conta nr. 30 şi atribuirea acestuia în folosinţă
gratuită către Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi;
23. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile
proprietate privată a statului, aflate în administrarea Municipiului Iaşi
24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.
22/28.02.2000 şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 10/29.01.2001 de atribuire în
folosinţă gratuită a imobilului din Iaşi, str. Nicolae Gane nr.20 A;
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii de materiale scoase din uz rezultate în urma
modernizării străzilor, către comunele Probota, Ciurea, Aroneanu, Ţigănaşi;
26. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fara plată, a 150 de tarabe către comunele Gorban,
Baltati, Sipote, Scanteia, Probota, Ipatele, Tiganasi din Judeţul Iaşi;
27. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 167/2012 cuprinzând inventarul domeniului
privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 4,60, situat în Iaşi, Str. Anastasie Panu nr.28-40,
subsol, adiacent modulelor 11 si 12 precum si concesionarea directă a acestui teren către BĂLAN
GHEORGHE în vederea extinderii construcţiei;
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii actului aditional pentru suplimentarea valorii
contractului de concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Iasi, nr.23092/29.03.2005;
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat
parcării cu plată a autovehiculelor în Municipiul Iaşi;
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Şos. ŞTEFAN CEL MARE
nr. 4 întocmit în vederea construirii unui ansamblu residenţial nou pe teren proprietate privată persoana
juridică;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi, Aleea SADOVEANU,
Fn, număr cadastral 139832 întocmit în vederea construirii unei locuinţe de serviciu şi imprejmuire, pe
teren proprietate privată persoană juridică;
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor şi completărilor la Nomenclatorul de artere al
Municipiului Iaşi;
33. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2013;
34. Proiect de hotărâre privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2013;
35. Proiect HCL privind transmiterea concesiunii terenului, situat in Municipiul Iasi, str. Canta nr. 4, bl.
537, sc. B, de pe COSTIN ROBERT IONEL pe CIOBANU MIHAELA SI ADANCU CRISTINA LILIANA,
36. Proiect HCL privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a terenului
in suprafata de 27,70 mp, situat in Iasi, str. Toma Cozma nr. 25, precum si concesionarea directa a
acestuia catre SCAFARIU MARIA in vederea extinderii locuintei,
37. Proiect HCL privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a terenului
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in suprafata de 121,43 mp, situat in Iasi, str. Calarasi nr. 10, precum si concesionarea directa a
acestuia catre VIERIU FLORIN in vederea extinderii locuintei,
38. Proiect HCL privind completarea HCL 167/2012, cuprinzand inventarul domeniului privat al
Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 13,93 mp, situat in Iasi, Aleea Sucidava nr. 5, bl. 259, sc. A,
precum si concesionarea directa a acestuia catre BUDEANU CONSTANTIN in vederea extinderii
spatiului existent.
39. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului A Bd. Stefan cel Mare si Sfint nr.8;
40. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului Z 4 Bd.N. Iorga nr. 30;
41. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului 36 Bd. T. Vladimirescu nr. 36;
42. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului 79 Bld. T. Vladimirescu nr. 79;
43. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului 81 Bld. T. Vladimirescu nr. 81;
44. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului 83 Bld. T. Vladimirescu nr.83;
45. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului 85 Bld. T. Vladimirescu nr.85;
46. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului 87 Bd. T. Vladimirescu nr.87;
47. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului 91 Bld. T. Vladimirescu nr.91;
48. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului 93 Bld. T. Vladimirescu nr.93;
49. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului 6 Martie-Grigore Ureche nr.21;
50. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului Q1 Socola nr.4B;
51. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului D3 Oancea nr.30;
52. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului D5 Oancea nr.26;
53. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului 350 Hanciuc nr.12;
54. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului B2 Closca nr.4;
55. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului 964 Nicolina nr.41;
56. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului 10-Str. Mizil nr.10;
57. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului 16-Str. Nicorita nr.16;
58. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului 18-Str. Nicorita nr.18;
59. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului SA3 Bld. Dacia nr.10;
60. Proiect de hotărâre privind reabilitarea termică a blocului SB 3 Bld. Dacia nr.14;
61. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a
terenurilor libere situate în Str. Moara de Foc f.n, în suprafaţă de 1617 mp (anexa 1) si 475 mp (anexa
2) si aprobarea schimbului în echivalenta valorica între acestea si terenul în suprafaţă de 1956 mp din
şos Naţională nr. 70 proprietate privată (Anexa A);
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Zona Copou T 65 si T 66,
numar cadastral 140408, întocmit în vederea construirii unei zone de dezvoltare a unor ansambluri
rezidenţiale noi pe teren proprietate ;
Completare – dispoziţie nr. 986/25.09.2013
1.
Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de
consilier local al Municipiului Iaşi, al domnului Gabriel Grigore si validarea mandatului de consilier local
in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi al domnului Cristian Catalin din partea Partidului
Democrat Liberal.
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. 972 din data de 20 septembrie 2013, modificata
si completata prin dispozitiile Primarului Municipiului Iasi nr. 984 si 986 din septembrie 2013.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Buna dimineata a fost de mult, doamna secretar, acum e buna ziua.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri: domnul Aur Marius Catalin,
doamna Gavrila Camelia, domnul Surdu Gabriel Mihai si domnul Trandafirescu Sorin. Doamna Antipa
Gabriela intarzie. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din data
26.08.2013. Doamna presedinte, aveti cuvantul.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Multumesc. Buna ziua. Buna ziua, domnisoara Antipa, va asteptam si pe dumneavoastra. Supun la vot
ordinea de zi a prezentei sedinte cu modificarile si completarile avute in atentia dumneavoastra,
mentionez intai de toate urmatoarele modificari: proiectele de hotarare numarul 29 si proiectele de
hotarare de la numarul 39 pana la numarul 62, se vor retrage de pe prezenta ordine de zi, completarea
ordinii de zi se face cu un singur proiect pe care va rog sa imi permiteti sa il si citesc: “proiect de
hotărâre privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al
Municipiului Iaşi, al domnului Gabriel Grigore si validarea mandatului de consilier local in cadrul
Consiliului Local al Municipiului Iasi al domnului Cristian Catalin din partea Partidului Democrat
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Liberal ».
Mentionez ca exista procesul verbal pentru a realiza validarea noului consilier local, drept urmare
supun votului dumneavoastra prezenta ordine de zi cu modificarile si completarile mentionate si v-as
ruga sa va exprimati votul.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezenta ordine de zi a fost votata.
Interpelari? Domnul viceprimar Mihai Chirica, va rog sa faceti prezentarea pe proiectul “Axa Culturala”.
Domnul viceprimar Mihai Chirica
Buna ziua, am primit observatia domnului primar sau am receptionat-o, e trecut de ora 12. Avem ca si
informare pentru colegii nostri consilieri, faptul ca pe data de 16 septembrie s-a finalizat primul proiect
european din programul operational regional “Axa 1” este vorba despre “Dezvoltare retea rutiera in
zona culturala si turistica a municipiului Iasi”. Pe peretele din spatele meu se desfasoara cateva din
datele sintetice ale acestui proiect, voi face o informare foarte pe scurt ca sa nu ocup din timpul pe care
il avem rezervat pentru aceasta sedinta. Acest proiect a vizat reabilitarea unui numar de 16 strazi si 2
tronsoane de linie de tramvai. Proiectul a fost finalizat, este in procedura de receptie conform
normativelor in vigoare, receptia tehnica, si urmeaza a intra in toata cealalta parte a procedurii privind
inregistrarea lui, in partea de contabilitate a municipiului Iasi. Dintre strazile care au fost executate prin
reabilitare pe partea de dezvoltare cuprinsa in acest proiect sunt: aleea Mihail Sadoveanu, aleea
Grigore Ghica Voda cu patru sectoare inclusiv stazile laterale, bulevardul Carol, str. Gavril Muzicescu,
bld. Stefan cel Mare si Sfant, str. Palat, str. Anastasie Panu, str. Mihai Costachescu, str. Vasile Pogor,
str. Vasile Conta, str. Vasile Alecsandri, str. I.C. Bratianu, str. Sf. Lazar, str. Sararie, sos. Sararie, str.
Lascar Catargi si reabilitarea liniilor de tramvai pe tronsonul cuprins intre rond Triumf – rond Agronomie
si tronsonul Gavril Muzicescu intre statuia Mihai Eminescu si intersectia cu str. Arcu. Au fost executate
prin reabilitare in jur de 350.000 de mp de strazi carosabile si 88.708 mp de trotuare, la aceasta se mai
adauga 10.800 mp de piste pentru biciclisti, instalarea a 511 indicatoare rutiere si peste 30 de
kilometeri de marcaje rutiere longitudinale. Echipa de proiect a fost din angajatii Primariei Municipiului
Iasi, manager de proiect am fost eu, proiectul a avut o valoare totala de peste 65 de milioane de lei din
care cele de constructie-montaj au fost in jur de 54 de milioane de lei, rezerva financiara a acestui
proiect a fost in jur de 17 milioane de lei, suma pe care am disponibilizat-o pentru finantarea unui
proiect din rezerva de proiecte pe care am avansat-o pe PID, pe programul de dezvoltare a zonei
municipiului Iasi si imprejmuiri, este vorba despre proiectul Lapusneanu si proiectul Baile Nicolina. Prin
urmare putem bifa, sa spunem, primul proiect european finalizat si intrarea lui in patrimoniul public al
municipiului Iasi. Va multumesc.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Multumesc foarte mult. Interpelari? Va rog, domnule Nedelcu.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
La ultima raportare, Primaria Iasi avea o datorie publica de cca de 590 de milioane de lei, aproximativ
132 de milioane de euro, este cea mai mare datorie din Romania. Rambursarea datoriilor va dura un
sfert de veac, pana in 2038. Timisoara are o datorie publica de cca 99,8 milioane de lei, de 6 ori mai
mica decat cea a Iasului, gradul de indatorare a municipiului Iasi a ajuns la 26,6% din veniturile proprii,
marja maxima fiind de cca. 30%, deci ati semnat practic condamnarea la exploatare a unei intregi
generatii de ieseni in conditiile in care imprumuturile nu se regasesc in cresterea standardului de viata.
Sunt asa de mari datoriile incat mi le-am notat, ca au atat de multe zerouri pe care eu un umil consilier
nu pot sa retin atat de multe zerouri, unde ati bagat dumneavoastra Iasul, in cate datorii si acest lucru
nu se reflecta in gradul de civilizatie care ar trebui sa existe si care ar trebui sa fie oferit din partea
dumneavoastra iesenilor. Aveti de gand sa ne mai indatorati? Este intrebarea.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Am o rugaminte, faceti interpelari daca se poate, nu cititi presa in clipa de fata, ca asta e articol din
Buna Ziua Iasi. Faceti lectura presei in clipa de fata, in sedinte de Consiliul Local? Eu cred ca un
consilier care are maturitate, intelepciune, discernamant, profesionalism si are un partid in spate foarte
serios, vine cu idei personale si cu propuneri si cu analize serioase. Cred ca revista presei se poate
face jos, avem jos un birou la intrare, unde avem toata presa din Iasi si puteti citi acolo cat vreti presa.
Nu cred ca e normal si sanatos pentru un consilier local care reprezinta Iasul sa faca revista presei, mai
ales la un oficios care se ocupa de santaj in Iasi si pusa si in gura unui consilier tanar. Imbolnaviti
tineretul daca va comportati in felul asta. Haideti sa trecem la intrepelari.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Este opinia publica, domnule primar si presa intreaba iesenii si aceste lucruri sunt date concrete, sunt
cifre reale de la Primaria Iasi.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
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Domnul consilier Axinia Constantin aveti cuvantul, va rog.
Domnul consilier Constantin Axinia
Multumesc, doamna presedinte. Domnule primar, domnule viceprimar va multumim pentru faptul ca ati
incheiat un proiect frumos de reabilitare cu fonduri europene si am vazut ca confinatarea noastra este
zero, un lucru bun, dar nu pot sa trec peste faptul ca aveti datoria morala pentru cei care mai sunt si
pentru cei care vor veni, de a reabilita din nou acest bulevard frumos Stefan cel Mare cu tei, pentru ca
orice document care se incheia inainte in Primaria Iasi incepea asa: celor de fata si viitori, sanatate. E
frumos sa vedem Palatul Culturii printre teii ieseni plantati de Nichita si nu printre salcamii japonezi tot
plantati de administratia locala. Va multumim inca o data pentru ca ati facut ceva frumos, noi cei din
Partidul Democrat am apreciat asta, dar nu am apreciat ceea ce am spus mai inainte.
O alta problema pe care vreau sa o ridic este problema de salubritare. Directorul de la Salubris s-a tinut
de cuvant in respectarea proiectului de dezvoltare pe care mi l-a prezentat in sedinta de Consiliu Local,
in sensul ca a amenajat spatii pentru colectarea gunoiului si deseurilor reciclabile, dar nu este suficient
si dau doua exemple: un exemplu este in cartierul in care locuiesc si cetatenii de acolo ne au contactat
pentru ca avem prea putine pubele la un numar de 25 de blocuri, fiecare bloc cu trei scari, automat
avem peste o suta si ceva de scari de bloc, locuitorii sunt multi, iar numarul de pubele s-a micsorat, mai
mult decat atat acele pubele pentru colectarea deseurilor reciclabile sunt in acelasi rand cu celelalte, nu
se deosebesc cu nimic, cu culoare, decat cu un simplu colant aplicat intr-o parte superioara pe capac
care aceasta se rabate si nu poate fi vazut, asa ca cei care vin si colecteaza aceste deseuri le pun tot
acolo unde si ceilalti cetateni isi arunca deseurile. Mai mult decat atat se formeaza si movile de gunoi in
interior si in exterior, e frumos, s-a imprejmuit dar ar trebui sa se tina cont si de dimensiunea cartierului
in care s-a amplasat.
O a treia problema si ultima, ma refer la drumurile care sunt in momentul de fata desfundate si iar este
o problema ridicata de cetateni pe Agatha Barsescu. Pe Agatha Barsescu s-a sapat, s-a montat acele
conducte si s-a lasat totul deoparte, nu lucreaza nimeni, vine sezonul ploios, sunt probleme de
circulatie si chiar se discuta in comisia economica de parcari si modul cum se parcheaza. Adevarat sau pus borduri, se pun borduri frumoase peste tot dar din pacate aceste borduri se degradeaza imediat
ce au fost puse pentru ca toti parcheaza pe trotuar, iar zona aceasta pe Agatha Barsescu, foarte
aproape de Primarie, este o zona foarte circulata. Problema parcarilor in aceasta zona este foarte
grava, daca nu se va rezolva pana la sfarsitul lunii viitoare, va fi o mare problema. Va multumesc.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Mai sunt alte interpelarii? Va multumesc.
Va propun votului…
Domnul viceprimar Mihai Chirica
Va multumesc pentru aprecierile aduse executivului primariei si pentru munca pe care colegii nostri au
depus-o ca sa vedem finalizat un prim proiect, e destul de emotional subiectul cu teii dar as vrea sa
remarcati faptul ca teii sunt pe bulevardul Stefan cel Mare, de la I.C. Bratianu si pana in Piata Unirii, teii
sunt acolo. Dimpotriva sunt foarte multi uscati pe care ii vom schimba in aceasta toamna, ii vom taia pe
cei uscati si vom pune tei, asa cum am facut de fiecare data, iar pentru ceea ce se intampla pe zona
cuprinsa intre I.C. Bratianu si str. Palat, stiti foarte bine ca nu mai este bulevardul pe care circulau
autobuze si masini cu lemne, acum vorbim de esplanada pietonala care a venit sa aduca o nota de
normalitate pentru noua destinatie a acestei esplanade. Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnul Apostol, te as ruga sa raspunzi legat de pubelele din zona Dacia unde locuieste domnul
consilier, daca poti sa pui mai multe, unde trebuie sa pui si din alea reciclabile.
Domnul consilier Constantin Axinia
Ele au fost amenajate frumos, dar sunt insuficiente acolo.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Haideti sa invatam sa ne intelegem, daca ati facut interpelarea asteptati si raspunsul, daca vreti sa dati
si raspunsul dumneavoastra, eu sunt total de acord.
Domnul Ion Apostol – director SC Salubris
Problema colectarii selective ne preocupa, este un program care are déjà 7-8 ani in spate de cand se
deruleaza, probabil ca acolo este o problema punctuala, o sa luam legatura cu domnul consilier dupa
sedinta sa vedem exact ce probleme sunt acolo si le vom rezolva.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu, eu cred ca daca nu ar fi suficiente pubele ar trebui sa fie produse reciclabile prin afara pubelelor.
Aveti acolo revarsare de gunoi, revarsare de produse reciclabile in afara pubelelor? Eu cred ca
dimensiunea sau mai bine zis numarul de pubele depinde foarte mult si de cantitatea de material pe
care il colectati din zona. Exista o logica, nu, suntem ingineri de acum.
Domnul Ion Apostol – director SC Salubris
Ele sunt dimensionate dupa numarul de locuitori.
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Domnul primar Nichita Gheorghe
Si atunci nu fac fata astazi numarul de pubele sau dati un raspuns politic cum da domnul consilier un
atac politic?
Domnul Ion Apostol – director SC Salubris
Nu este vorba de asa ceva. Aceste puncte gospodaresti se dimensioneaza in functie de personalul
locatar care exista in zona, dar vom lua legatura cu dumnealui si in detaliu vom rezolva problema de
acolo.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Da. Multumesc frumos, domnul director. Deci legat de numarul de pubele s.a.m.d sa stiti ca avem
foarte multe probleme cu cetatenii in zone in care dansii nu accepta sa mai amplasam alte puncte
gospodaresti, pe de alta parte incercam sa cream o situatie normala intre numarul de pubele si
cantitatea de gunoi care se colecteaza in zona respectiva astfel incat daca este nevoie, trimitem
masinile mai des in cursul unei zile ca sa colecteze gunoiul de acolo sa nu reverse din pubele, dar sa
avem numar de pubele in oras de dragul de a le avea si de a urati orasul, nu cred ca este o solutie.
Pe de alta parte ati facut apel la frumosul proiect si la ceva frumos ce am facut noi in oras cu Axa
culturala si sunt convins ca este frumos pentru ca foarte multa lume se plimba in aceasta zona si
foloseste aceasta artera. In schimb, cand discutam despre frumos, stiti foarte bine ca aici putem fi
subiectivi si avem gusturi diferite, unii putem avea gust pentru o anumita esenta de copac si altul poate
sa aiba alt gust, deocamdata Stefan cel Mare are o lungime de aproximativ 900 metri, din cei 900 de
metri 400 sunt pe zona pietonala, care este destinata special unor alte activitati decat a fost pana acum
destinat acest pietonal si asteptam societatea civila, asteptam firmele, asteptam pe cei care fac
evenimete sa foloseasca acest pietonal. Daca vom constata ca nu va fi folosit asa cum este folosit in
Sibiu sau in alte orase. V-ati plans pana acum ca nu avem o zona pietonala ca in Sibiu. Astazi o avem.
Nu va place? Mergeti in Sibiu si vedeti cati tei sunt in mijlocul Sibiului, mergeti in Sibiu in Piata Mare si
in Piata Mica vedeti cata vegetatie este acolo, nu este deloc, pentru ca acolo se fac evenimente total
diferite fata de celelalte zone ale orasului. Deci frumosul aceasta stim “de gustibus, non disputandum”
dar asta este o alta problema.
Pe Agatha Barsescu, cred ca puteti dupa sedinta de Consiliu Local sa mergeti si sa vedeti ca se
lucreaza, se monteaza o conducta de termoficare, magistrala M2, pe fonduri europene si sigur ca intai
si intai facem magistrala si dupa aceea facem strada, exista o logica in toata ingineria asta, stiti, si noi
pe logica asta mergem, altfel am face politica si inginerie si am distruge Romania. In logica asta noi
montam conducta asta si dupa ce montam conducta, refacem si pietonalul, refacem si strada si o sa fie
foarte frumos, de abia astept sa teminam acolo si sa va invitam si pe dumneavoastra sa va aduceti
contributia prin taierea panglicii.
Referitor la fondurile atrase de primarie sau imprumuturile primariei, cred ca numai un dement sau un
nebun nu realizeaza ca exista in Romania si in lumea asta civilizata si in Europa, o institutie a
creditului, cine nu stie sa o foloseasca, nu ramane decat sa moara de foame. Iasul a stat prea mult timp
in dobicitocia unor politiceni care spuneau ca vor sa gestioneze saracia, eu vreau sa gestionez
bunastarea si bogatia si nu imi permit ca responsabil al acestei urbe cu mandat din partea oamenilor sa
las orasul sa moara de foame si atunci folosesc toate parghiile economice pentru a dezvolta orasul si a
dezvolta insvestitiile in acest oras. Atunci cand guverne la rand spun ca nu au bani sa dea pentru un
oras ca Iasul ca sa faci proiecte foarte importante si sa scoti din amorteala si sa modernizezi, exista o
parghie financiara foarte clara care inseamna imprumutul, pe care am accesat-o inca din 2005-2006 si
bine am facut pentru ca am putut dezvolta o serie intreaga de proiecte care au fost inceputul marilor
proiecte de dezvoltare ale Iasului. Daca cei din Uniunea Europeana nu vad ca tu faci un efort ca sa te
dezvolti, nu iti dau nici ei banii, ca la ala puturos si lenes si care nu stie sa faca nimic nu ii da nimeni
nimic, ala care ii harnic si vrea sa faca ceva i se da. Sigur din banii imprumutati si din banii luati de la
Uniunea Eurpeana nu putem sa dam spagi la Buna Ziua Iasi, nici lucrari si de aceea ei ataca si critica,
ori cei care ma ataca si TeleM-ul si Buna Ziua nu ma derajeanza deloc, pentru ca o spun cu
responsabilitate, nu i-am lasat sa se infrupte din banul public si din spatiile publice din Iasi si nu au
decat sa caraie cat vor, ca cel care tipa in fata Primariei astazi si a mai pierdut un proces zilele acestea
cu Primaria ca vrea sa ne acceseze daune pentru faptul ca nu ii incheiem contract de vanzarecumparare pe un spatiu pe care l-a furat de la Primarie. Cat stau in aceasta functie apar banul public
de toti care vor sa se infrupte din el aiurea. Imprumuturile acestea au deschis programul de dezvoltare
al orasului iar aceste imprumuturi ne-au facut pe noi in anii precedenti sa depasim necazurile pe care le
aveam cu banii care trebuiau sa vina de la Uniunea Europeana prin guvernul Romaniei, pentru ca noi
faceam lucrarile si veneau banii dupa 6 – 7 luni de zile, iar constructorii in timpul asta nu aveau
finantare si nu puteam sa continue lucrarile, acum treaba s-a corectat, dar acum 2-3 ani nu era
corectata si atunci din imprumutul pe care l-am creat al primariei am putut tot timpul sa platim ceea ce
era obligatia noastra de plata fata de constructorii si sa terminam un proiect cum este Axa Culturala la
termenul normal prevazut in procedurile pe care le-am aprobat. Asa face ca Iasul astazi, pentru ca a
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facut imprumuturile, reuseste sa absoarba cei mai multi bani din Romania pe fonduri europene si
reuseste sa fie pe locul intai la absorbtia de fonduri europene, lucru cred ca foarte, foarte bun pentru
orice manager destept. In alta ordine de idei, banii pe care i-am adus ca imprumut sau pe care i-am
imprumutat pentru Iasi, au durate de rambursare si credite multe facute, o chestiune mai greu de
inteles pentru unii care nu stiu decat politica, care inseamna foarte putini bani dati inapoi ca rambursare
dar in foarte multi ani, timp in care eu ma dezvolt si in loc sa mai am un buget astazi cum aveam in
2004, de 2500 de miliarde, sa il am astazi de 10.000 de miliarde, ceea ce imi permite sa rambursez mai
usor banii fara sa cresc taxele si impozitele si fara sa pun acest acest bir pe spatele populatie, in acest
timp orasul si-a facut de trei ori bugetul. Deci este o conceptie simpla, rationala care a dus ca acest
oras azi sa fie invidiat de foarte multi altii care sunt in domeniul administratiei publice locale si centrale
si sa fie si model, drept pentru care cred ca in continuare daca as fi avut posibilitatea de la nivelul
Ministerului de Finante sa ma duc cu gradul de indatorire pana la 30, mai luam imprumuturi si as mai
lua si maine imprumuturi pentru ca avem foarte multe proiecte care inca nu au inceput. Un grad de
absorbtie de 30% mi se pare absolut normal, am vorbit cu presedintele Traian Basescu acum trei ani si
i-am spus – dati-ne voie la 40% grad de indatorare, pentru ca putem sa dezvoltam niste orase care sa
devina pol de crestere in Romania, nu numai Bucurestiul trebuie sa se dezvolte, daca se mai dezvolta
inca 8 orase in timp de criza, foarte bine, inseamna locuri de munca, inseamna eliminarea somajului,
inseamna iesirea din criza si inseamna un nou concept de a conduce Romania si cred in continuare cu
tarie ca putem sa facem acest lucru fara sa afectam deloc veniturile populatiei ci din contra sa crestem
bunastarea orasului. Aceasta institutie a creditului functioneaza in toata lumea si privatii o folosesc
intotdeauna ca sa isi dezvolte afacerile. Sigur nu va asteptati la un social democrat sa aiba asemenea
viziune, dar el o are si e in favoarea orasului, asa ca sper ca am raspuns unui tanar care poate sa ia
lectii si care sa invete mai bine pentru viitor ce are de facut daca vrea sa fie serios si apreciat de
oameni.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Va multumesc, domnule Primar pentru ca mi-ati raspuns la intrebare.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu dumneavoastra.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
O secunda.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Daca imi permiteti, domnule Nedelcu, presedintele de sedinta este in fata dumneavostra, deci va rog
foarte mult mai intai sa imi permiteti mie sa stabilesc care este regula dialogului. Va multumesc foarte
mult.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Sigur.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Mai sunt alte completari din partea administratiei in legatura cu interpelarile care s-au incheiat pana in
acest moment?
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Nu s-au incheiat. Este trist ca primarul orasului Iasi are un astfel de limbaj si jigneste si ofenseaza
oamenii care i-au dat votul, dar asa e omul, cand te vezi cu sacii in caruta asa faci.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va propun sa votam primul proiect aflat pe ordinea de zi si anume.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local
al Municipiului Iaşi, al domnului Gabriel Grigore si validarea mandatului de consilier local in cadrul
Consiliului Local al Municipiului Iasi al domnului Cristian Catalin din partea Partidului Democrat Liberal.
Doamna secretar, va rog.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Fac mentiunea ca prin procesul verbal al comisie de validare al Consiliului Local, comisia de validare a
propus validarea mandatului de consilier local al domnului Catalin Cristian, fiind indeplinite toate
conditiile legale.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Domnule consilier. Mai intai supun votului proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Va multumesc. In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Domnule consilier, va rugam sa depuneti juramantul
Domnul consilier Cristian Catalin
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“Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterile mele si
priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Iasi. Asa sa imi ajute Dumnezeu”.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Dati-mi voie doamna presedinte sa fac o interventie, am o interventie. In primul rand bun venit inapoi in
Consiliul Local, domnule consilier si vreau sa apreciez prestanta dumneavoastra, prestatia
dumneavoastra din mandatul trecut care a fost una buna, pe proiecte importante si majore la ati fost
desemnat sa faceti analiza si sa semnati si cred daca am avea acest model de consilier pentru
municipiul Iasi, am fi cu un pas inainte. Sper ca Partidul Democrat Liberal prin atitudinea pe care a luato acum, de a va promova in aceasta functie sa fie de bun agur pentru viitorul orasului si de ce nu
pentru o colaborare foarte buna in viitor.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Cu aceste precizari, continuam ordinea de zi. Supun votului.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204/2013 (aprobarea
organigramei, a statului de functii si regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale);
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Judeţul Iaşi-Consiliul
Judeţean Iaşi şi Municipiul Iaşi-Consiliul Local Iaşi, în calitate de Parteneri şi Asociaţia Chinologică
Metropolitană a judeţului Iaşi(A.Ch.M.Iaşi), în calitate de Organizator pentru organizarea Expozitiei
Naţionale de Frumuseţe Canină în perioada 12-13 octombrie 2013, la Centrul Expozitional Moldova
Iaşi”;
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat şi cofinanţarea proiectului „Cooperare
transfrontalieră pentru prevenirea traficului de fiinţe umane”;
Interventii?
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Multumesc.
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 124 din 30.04.2013 şi a anexelor aferente acesteia
(participarea Municipiului Iaşi ca fondator unic al Fundaţiei Iaşi – Capitală Europeană) ;
Interventii?
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii
“Reparaţii si recompartimentare triaj la Spital Clinic de Recuperare Iaşi”, Str. Pantelimon Halipa nr. 14;
Este supus votului dumneavoastra.
Interventii?
Va rog, domnule consilier Axinia.
Domnul consilier Axinia Constantin
Cu amendamentul facut ieri referitor la spatiile comerciale care fac parte din proiect, in sensul ca in
motivare se vorbeste de aceste spatii comerciale si acestea nu trebuie sa faca parte ca reabilitare. Deci
cu ceea ce am discutat ieri in comisie.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va rog sa interveniti, domnule viceprimar Chirica.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Cu siguranta ele sunt spatii care aduc venituri Spitalului de Recuperare, toate fac procedura de licitatie,
prin urmare noi consideram ca este o sursa de venit de care spitalul are nevoie si cea mai mare parte
de fiecare data intr-o perioada foarte scurta sa recupereze. Noi nu … dimpotriva le relocam pentru a
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face triajul si mai mare, urmand a reconforma, acolo era un spatiu comercial de 24 mp cu aparatura
medicala specifica Spitalului de Recuperare. Conducerea spitalului il scoate la licitatie si aduce venituri
prin reorganizarea acestor spatii comerciale.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Bun, haideti sa discutam foarte concret, e vorba de hotararea de consiliul care spune foarte clar,
indicatorii tehnico-econinimici si anexa numarul 1, asta votam, nu altceva, nu inchiriem nici un spatiu,
nu facem nimic altceva, doar aprobam indicatorii tehnico-economici si anexa care cuprinde indicatorii
tehnic-economici.
Domnul consilier Axinia Constatin nu vorbeste la microfon.
Domnul primar Nichita Gheorghe
E proprietatea lui si daca face imbunatatiri poate sa inchirieze pe bani mai multi. Normal, nu poate sa
ramana separat daca e de patrimoniul lui.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Multumesc. Cu aceste precizari supun votului dumneavoastra proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru baza de agrement Ciric;
Interventii? Va rog, domnule consilier Nedelcu.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Eu am sa votez impotriva la acest proiect pentru ca nu sunt de acord cu aceste tarife, consider ca sunt
prea mari. Eu as propune ca toti elevii din Iasi si toti pensionarii din Iasi sa aiba gratuitate. Si in legatura
cu Ciricul as vrea sa mai fac o precizare, ca am sa intreprind toate demersurile necesare ca acel
telescaun de la Ciric sa intre in Guiness Book, ca fiind cel mai stupid si cel mai scurt din lume.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Domnule consilier, am sa imi permit sa raspund foarte pe scurt. Proiectul european are nevoie de o
sustenabilitate pe un termen prevazut de lege, prin urmare nu se poate problema unei gratuitati pentru
ca tot ce acorda gratuitate devine venit la Comisia Europeana. Multumesc.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Si daca imi permiteti as face si o precizare legata de limbajul pe care il folosim, cred ca suntem cu totii
responsabili si ne asumam in totalitate o prestatie care sa faca cinste comunitatii iesene. Va
multumesc, domnule Nedelcu.
Supun votului proiectul de hotarare numarul 7.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
V-am derutat.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Ietati-ma. Iertati-ma, am fost consternata de limbajul folosit de dumneavoastra si am uitat sa supun
votului proiectul de hotarare numarul 6.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
Cu un vot proiectul de hotarare, doua voturi au fost impotriva, proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, Piaţa Voievozilor nr. 5, adiacent bl.
A10, în suprafată de 48 mp;
Interventii?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, şos. Ştefan cel Mare nr. 5, în suprafaţă
de 12,10 mp;
Interventii?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri? Va multumesc.
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 9
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Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, str. Theodor Râşcanu nr. 7, în
suprafaţă de 53,60 mp;
Interventii?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 357,93
mp, situat în Iaşi, str. Vasile Urechia nr. 26 ;
Interventii?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat. O abtinere, doua abtineri. Va multumesc
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Daca nu puteti sa tineti pasul, puteti lasa pe altii sa fie presedinte de sedinta.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Supun votului dumneavoastra proiectul de hotarare numarul 11.
Proiect nr. 11
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 54-56, în
suprafată de 217,16 mp ;
Interventii?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, str. Nicoriţă intersecţie cu str. Vasile
Lupu, în suprafaţă de 329 mp;
Interventii?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, str. Nicolina nr. 4A, adiacent bl. F4, în
suprafaţă de 10,55 mp;
Interventii?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri? Avem un singur vot? Nu? Pentru?
In totalitate girul dumneavoastra este acordat aprobarii acestui proiect de hotarare
Proiect nr. 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 64 mp,
situat în Iaşi, str. Pantelimon f.n ;
Interventii?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 15
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, str. Mihai Eminescu nr. 9, în suprafaţă
de 8,20 mp ;
Interventii?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1.1. a HCL 167/2012 privind însuşirea inventarului
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domeniului privat al Municipiului Iaşi;
Interventii?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul
public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ;
Interventii?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 18
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1.1. a HCL 72/2011 privind însuşirea inventarului
domeniului public al Municipiului Iaşi (modificata si completata prin HCL 326/2012) ;
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 19
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor
bunuri aflate în administrarea RATP, în vederea casării;
Interventii? Va rog, domnule consilier Nedelcu.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Domnule coleg, va rog sa ma lasati sa imi desfasor activitatea. Va multumesc mult.
La acest proiect eu as vrea sa ma abtin pentru ca am primit anumite informatii de la oameni care vin la
audiente cum ca o parte din aceste bunuri nu ar mai exista, se pare ca exista suspiciunea ca au fost
sustrase. Nu stiu, poate se face o comisie sau Corpul de Control sa mearga sa verifice daca inca mai
exista acolo, ca sa vedem daca astazi se aproba sa se dea ceva la casare care exista, daca nu exista,
atunci nu stiu autoritatile sa isi faca datoria.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Domnul consilier, sunt prezumtiile dumneavoastra, va rugam sa vi le scoateti la lumina.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Nu si propun o comisie sau Corpul de Control sa verifice.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Multumim tare mult.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Stati o secunda, nu-i chiar asa, aici e o acuzatie grava ceea ce face, eu cred ca pot sa fii dat in
judecata. Rog directia de la RATP sa ii faca plangere domnului Nedelcu pentru afirmatiile pe care le a
facut. Sa probeze mai departe ca nu exista acele bunuri pe care dumneavoastra vreti sa le casati. Nu
am vazut in viata mea o asemenea atitudine de iresponsabilitate. Atunci cand propui ceva la casare
exista o comisie intreaga de inventariere cu oameni care semneaza documente, care sunt supusi
controlului mai departe, care trebuie sa dezafecteze sau sa foloseasca mai departe acele elemente si
sunt zeci de oameni care semneaza. Asta déjà suna… cred ca avem probleme foarte mari cu
comportamentul dansului si va propun ca in viitor daca este asa sa fie evacuat. Avem un loc aici in fata,
unul care tipa, poate sa stea cu el impreuna si sa tipe amandoi si cu o pancarta, ii facem noi rost de
pancarta, dar asa ceva este inadmisibil, tot timpul sa iei cuvantul si sa arunci numai noroi fara sa stii
macar cum te cheama.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
Imi cer scuze, dar nu am aruncat noroi, am spus ca sa fie o comisie
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnul nu stiu cum te mai cheama, dar stiu cum o cheama pe mama dumitale, asa ca ai grija totusi,
poate ti-a explicat ea cum facea casarile la Cadastru.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
V-as ruga frumos sa nu mai faceti presiuni asupra mamei mele si de fiecare data sa jigniti si sa aveti un
astfel de limbaj. Va rog eu frumos.
Domnul primar Nichita Gheorghe
… pe doamna respectiva, dar vad ca nu te-a pus la punct cu cei sapte ani de acasa, inca.
Domnul consilier Vlad Nedelcu
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…sa stiti ca mama a crescut… nu pot ca sa ii permit domnului primar care este inconjurat de femei si
pana la varsta asta…
Domul consilier Bulgariu Catalin
Domnule consilier, respectati regulamentul. Aici nu facem… avem un presedinte pe care vad ca nu il
respectati. Va rog sa respectati regulamentul si in momentul ala putem discuta.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Sa stiti ca am posibilitatea sa inchei cuvantul dumneavoastra inainte de a finaliza o propozitie sau o
fraza si nu as vrea sa fiu nevoita sa va atrag atentia din nou asupra comportamentului lipsit de civilitate.
Propun sa trecem mai departe. Avem alte interventii?
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel
Nu va suparati, cred ca tocmai am aprobat un regulament al Consiliului Local in care sunt prevazute si
sanctiuni. Cred ca daca vom continua in aceasta linie putem sa apelam la sanctiunile prevazute de
regulamentul aprobat de toata lumea si sa punem ordine in lucruri, pentru ca nu este in regula ca o
intreaga sedinta sa fie tulburata de luari de pozitie care sunt altfel decat cuviincios prezentate.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumesc si eu pentru sugestie. Alte interventii pe acest punct de pe ordinea de zi, exista? Va rog,
domnule director al RATP, domnul director Gherca.
Domnul Gherca Marcel - director RATP
As vrea sa subliniez ca inainte de a intra in aceasta sala, domnul consilier Nedelcu m-a abordat si m-a
intrebat daca intr-adevar sunt adevarate, ma rog, informatiile pe care le a obtinut dumnealui. Deci, intradevar a fost vorba de o lipsa in gestiunea unui gestionar de cateva materiale, este vorba de fir
contact, i s-a intocmit acestui gestionar dosar penal, dosarul este in ancheta, chiar zilele trecute au
venit organele de cercetare penala si au verificat avizele metrologice, cantarul cu care au fost
efectuate, ma rog, depozitarea acestora, cantarirea si depozitarea materialelor. Probabil la acest lucru
vrea sa se refera domnul consilier, dar celelalte materiale sunt depozitate, sunt in siguranta, sunt
supravegheate cu camera video.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumesc foarte mult. Mai sunt si alte interventii?
Supun votului dumneavoastra prezentul proiect de hotarare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
Cu doua abtineri, proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 20
Proiect de hotărâre privind atribuirea a două locuinţe disponibile construite prin ANL, destinate tinerilor
spre închiriere ;
Interventii?
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 21
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în
condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din 20.09.2013;
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 22
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 263/2003, completarea Anexei 3.1. (Serviciul GisCadastru) a HCL 167/2012 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu
terenul in suprafata de 3789,97 mp, situat în str. V. Conta nr. 30 şi atribuirea acestuia în folosinţă
gratuită către Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi;
Interventii? Va rog, domnule consilier Harabagiu.
Domnul consilier Harabagiu Gabriel
Pentru a se evita un posibil conflict de interese, as dori sa se consemneze in procesul verbal al
sedintei, ca ma abtin de la votarea acestui proiect.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumesc. Sunt si alte interventii? Supun votului dumneavoastra proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
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Abtineri?
Cu o abtinere, proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 23
Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate
privată a statului, aflate în administrarea Municipiului Iaşi
Interventii?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 24
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 22/28.02.2000
şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 10/29.01.2001 de atribuire în folosinţă gratuită a
imobilului din Iaşi, str. Nicolae Gane nr.20 A;
Interventii?
Cine este pentru?
O precizare, va rog doamna secretar.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
O precizare. La art. 1, lit. a. suprafata din acte este 178,25 mp, in fapt este vorba de suprafata de
178.96 mp, iar la lit. b. suprafata din acte este 236,33 mp, in fapt suprafata este 231,75 mp.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumesc. Alte interventii? Cu aceasta corectie mentionata de doamna secretar, supun votului
dumneavoastra proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 25
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii de materiale scoase din uz rezultate în urma
modernizării străzilor, către comunele Probota, Ciurea, Aroneanu, Ţigănaşi;
Interventii?
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 26
Proiect de hotărâre privind transmiterea, fara plată, a 150 de tarabe către comunele Gorban, Baltati,
Sipote, Scanteia, Probota, Ipatele, Tiganasi din Judeţul Iaşi;
Interventii? Va rog, domnule consilier.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Mai este o cerere din partea Primariei Comunei Plugari facuta in data de 9 august, motiv pentru care
propunem ca si aceasta comuna sa intre in analiza facuta de catre Consiliul Local, respectiv
diminuarea cu 5 tarabe pentru zona Gorban, 10 Sipote, 5 Scan+teia si atribuirea lor comunei Plugari.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Cu completarea precizata de domnul viceprimar, supun votului dumneavoastra prezentul proiect de
hotarare.
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 27
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L.nr.167/2012 cuprinzând inventarul domeniului privat al
Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 4,60, situat în Iaşi, Str. Anastasie Panu nr.28-40, subsol,
adiacent modulelor 11 si 12 precum si concesionarea directă a acestui teren către BĂLAN
GHEORGHE în vederea extinderii construcţiei;
Interventii?
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 28
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Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului additional pentru suplimentarea valorii
contractului de concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Iasi, nr. 23092/29.03.2005;
Interventii?
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri? Avem doua abtineri? Doua abtineri.
In majoritate prezentul proiect de hotarare a fost votat
Proiect nr. 30
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Şos. ŞTEFAN CEL MARE nr. 4
întocmit în vederea construirii unui ansamblu residenţial nou pe teren proprietate privată persoana
juridică;
Interventii?
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 31
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi, Aleea SADOVEANU, Fn,
număr cadastral 139832 întocmit în vederea construirii unei locuinţe de serviciu şi imprejmuire, pe teren
proprietate privată persoană juridică;
Interventii?
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Domnul consilier Anghel Ficu iese din sala.
Proiect nr. 32
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor şi completărilor la Nomenclatorul de artere al
Municipiului Iaşi;
Interventii?
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 33
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2013;
Interventii? Va rog, domnule viceprimar.
Domnul consilier Anghel Ficu intra in sala de sedinta.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
As propune un amendament la acest proiect de hotarare, respectiv pentru finalizarea unor lucrari de
racordare intre proiectul “Axa Culturala” si strazile laterale, in afara amplasamentului proiectului asa
cum a fost el aprobat de Comisia Europeana, este nevoie de o suma de cca. 351 mii lei, motiv pentru
care propunem transferul acestei sume de 351 mii lei in capitolul 84 – transporturi, din pozitia liniei de
tramvai Nicorita, catre modernizare strazi. Multumesc.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Axinia Constantin
Multumesc, doamna presedinta. Vream sa purtam discutia la rectificarea de buget cu suplimentarea pe
care am primit-o tot cu modificare, rectificare de buget, pentru ca sincer sa va spun nu am inteles de ce
trebuie sa facem doua rectificari de buget cand puteam sa facem numai una singura pentru ca e
acelasi lucru, o rectificare de buget in asamblu, asa ca nu stiu pentru ce este nevoie de a doua
rectificare de buget daca ieri am discutat o rectificare de buget, sau alaltaieri.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Nu a facut decat sa aduca la zi materialul pe care l-am discutat in comisia economica, pentru ca la
mape era un material cu propunerile anexa la rectificarea de buget si s-a adus la zi exact conform
discutiilor din comisia economica.
Domnul consilier Axinia Constantin
Pentru ca vad ca sunt alte cifre in C1 fata de ceea ce am discutat in comisia economica, miercuri, de
asta ma duce putin in alta parte.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Nu am facut alta modificare decat amendamentul pe care l-am facut eu. Numai ca la materialul la mapa
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la comisia economica nu batea cu dicutia noastra pe materialul care nu il aveati si atunci s-a propus
acea anexa la modificare.
Domnul consilier Axinia Constantin
Atunci inseamna ca nu mai discutam C1, pentru ca s-a discutat acum.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Nu stiu la ce va referiti, C1 este completarea pe care am votat-o déjà si care viza cu totul alta
chestiune.
Domnul consilier Axinia Constantin
Stati ca va spun.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Domnule consilier…
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu e rectificare de buget C1.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
1 viza validarea mandatului domnului consilier.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius
Validarea mandatului domnului consilier Catalin Cristian, este C1
Domnul primar Nichita Gheorghe
Vreau sa spun ca conform legii 273, suntem nevoiti ca atunci cand intocmim bugetul la inceputul anului
sa ne raportam la veniturile realizate in anul precedent. E o chestiune de doi ani incoace care imi da
foarte mari batai de cap comparativ cum era inainte de vreme si din acest motiv in partea a doua a
anului suntem nevoiti sa facem foarte multe rectificari pentru ca nu tot timpul avem aceeasi bani pentru
fiecare lucrare si apar urgente legat de functionalitate si nu de investitii. Apar probleme legate de
salubritate, ca sa acoperim transportul public ca sa luati subventia suplimentara, de scoli ca sa le poti
continua sa fie functionale si atunci sigur ca vom avea de aici incolo aproape in fiecare luna cate o
rectificare de buget in functie de cum evolueaza orasul si vom fi nevoiti sa luam de la alte capitole unde
de fapt sunt investitii pe care nu le putem…, chiar daca le putem face, le stagnam pentru ca sa
asiguram functionalitatea orasului.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumesc. Alte interventii pe acest punct al oridinii de zi? Supun votului proiectul de hotarare.
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri? 4 abtineri.
Proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 34
Proiect de hotărâre privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2013;
Interventii? Va rog, domnule consilier Axinia.
Domnul consilier Axinia Constantin
O scurta interventie. Sunt la al treilea mandat de consilier, am inceput mandatul de consilier odata cand
domnul primar Nichita a fost ales prin mandat de catre ieseni. Un lucru foarte bun. Am costatat ca
imediat s-au modificat si programele care erau facute cu ocazia sarbatorilor Iasului, cele pe care le
stiam cu totii, de fostul primar Simirad, a aparut ceva nou, modificari frumoase, pentru prima data au
fost, dupa atatia ani si artificii, am avut Seara Valorilor, am inceput de atunci sa ne modernizam.
Domnule Primar, va spun si va rugam, ca mai este timp inca sa mai modificam acest program al
sarbatorilor care a ramas acelasi de 5 ani de zile. Iasul este viitoarea capitala culturala, speram cu
ajutorul alesilor nostri in Parlamentul Romaniei, sa fie capitala europeana, si cred ca va fi si dorim toti
ca Iasul sa fie capitala europeana si sarbatorilor Iasului sa fie sarbatorile Iasului cultural european. Ar
trebui la aceste sarbatori sa fie aduse nu, formatii din afara, sa cheltuim, nu stiu ce bani, ar trebui sa ii
chemam pe cei din comunele alaturate, din orasele alaturate, din alte municipii cu formatiilor lor, sa
dam dovada ca suntem capitala Moldovei si asa cum doriti si dumneavoastra ca viitor conducator de
regiune, Moldova, sa modificam acum pentru Iasi, serbarile Iasului, fara microfoane, fara difuzoare
pentru ca multi cetateni au zis - domnule, de sarbatorile sfintei nu putem dormi pentru ca se tine slujba
de dimineata pana a doua zi dimineata. Astea sunt lucrurile. Haideti sa facem altceva, sa folosim
pietonalul cu salcamii japonezi, sa ne gandim la teii care se vor planta si sa ne gandim la Iasul cu teiul
lui Eminescu, pentru ca Iasul se deosebeste de Sibiu pentru ca are un tei a lui Eminescu, pentu ca teiul
lui Eminescu nu este la Sibiu, teiul lui Eminescu este la Iasi iar parfumul Iasului este dat de teii pe care
i-au plantat inaintasii nostrii. Celor de fata si voua, sanatate.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Cred ca avem Pietrisul, Cozmestiul, fanfara de la Trei Prajini, putem face un concert si sa inlocuim
Smiley, sa inlocuim toate astea.
Domnul consilier Axinia Constantin
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Il aducem si pe Smiley, dar asa.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Eu de la dumneavoastra astept propuneri pentru ca de foarte multi ani de zile, nu doar primarul
hotaraste, exista o comisie de cultura, exista un parteneriat facut cu toate institutiile de cultura si cu
Mitropolia Moldovei si Bucovinei. Doi, trebuie sa tinem seama de faptul ca sarbatorile Iasului se
deruleaza si au ca pivot central, Sfanta Paraschiva, pe o parte si pe alta parte importanta care atrage
oamenii spre Iasi si nu am facut-o eu, a facut-o primarul Racovita si cu mitropolitul de la 1934, deci eu
cred ca trebuie sa ne gandim si la partea comerciala si la partea laica si la toate celelalte, inclusiv si la
partea spirituala. O serie intreaga de actiuni sunt ale Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, oamenii aceea
vin sa se roage, oamenii aceea au nevoie de slujba, nu vin sa vada teiul lui Eminescu, din pacat, pentru
care noi facem eforturi enorm de mari sa il pastram si sa il tinem in viata in continuare si eforturi foarte
mari facem pentru ca este un simbol. Dar toata lumea care doreste sa imbunatatim aceste sarbatori,
veniti cu propuneri. Eu stiu asa ca Muzeul Unirii vine cu propuneri, stiu ca Consiliul Judetean vine cu
propuneri, stiu ca Inspectoratul Scolar vine cu propuneri si toate aceste evenimente pe care dansii le
fac sunt scrise si noi dam concurs mai departe ca sa le poata organiza. Pe de alta parte, ziua de 14 e o
zi dominanta si atunci pentru ca e dominanta religioasa nu mai facem concertul respectiv in strada, ne
adaptam si noi la ceea ce vor oamenii si ii lasam sa se roage pe 14 si facem concertul pe 15. Iarasi
aducem focuri de artificii noi, schimbate, dar trebuie sa vii in fiecare an sa le vezi, sa iti placa si sa ai
placerea de a le compara. Sunt alte evenimente, pregatim pietonalul, maine seara se lanseaza, nu,
deschiderea stagiunii operei, tot pe pietonal unde dumneavoastra nu va place, dar ca probabil ca cei
7000 de oameni care vor veni maine seara le va place concertul si ceea ce vad aici. Deci incercam sa
punem in evidenta sarbatorile Iasului in cartierele Iasului, nu numai in centrul Iasului, in cartierele
Iasului in Pacurari, si in Dacia si in Alexandru si in Mircea si in Tatarasi, sigur ducem evenimente si
acolo. Rugamintea mea este nu ne mai dati doar dispozitii ca noi suntem disciplinati si le executam, cei
de la PSD asa suntem un partid disciplinat, preluam de la oameni ceea ce vor si executam. Dati-ne si
sugestii ca nu e suficient numai sa vrei, important este sa te si implici. Azi am fost la Universitatea
Tehnica Gh. Asachi si am avut discutii cu senatul pentru deschiderea anului universitar si i-am rugat sa
fie partenerii nostri in toate evenimentele. Sunt evenimente pentru studenti, sa ne spuna ce vor sa
facem si noi facem. Deci astept ca sa veniti cu propuneri concrete, iar ceea ce putem sa facem noi déjà
in mod traditional, facem si incercam ca in fiecare an sa venim cu lucruri noi. Pentru mine marea
bucurie stiti care este? Daca nu ii place lui x sau lui y din Iasi care nu ii place niciodata nimic, nu ma
mai intereseaza, important e ca acei oameni care vin in Iasi, vin aproape in fiecare an si isi fac timp sa
vina permanent si iubesc Iasul si sa gaseasca tot timpul cuvinte de lauda la ceea ce se intampla in Iasi,
iar marea majoritate a iesenilor care infrunta si traficul mai dificil in acea perioada si aglomeratia si
toate celelalte lucruri, multumesc din suflet, pentru ca alaturi de mine ofera atmosfera unei gazde bune
pentru cei care vin in Iasi. Si trei, imi doresc sa vina nu un milion de pelerini, ci un milion si jumatate,
doua milioane pentru ca in felul acesta si economia noastra locala incepe sa prospere. Toate aceste
beneficii se gasesc, lucrurile functioneaza si nu facem decat sa corectam pe ici pe colo dar cu sugestii
foarte serioase, propuneri foarte serioase si cu implicare serioasa.
Domnul consilier Axinia Constantin
Domnul primar, cu toata stima si respectul, interventia mea a venit in urma faptului ca am cautat si
proiectul de anul trecut, stiti, si este identic, de asta v-am spus sa fie altceva, adica programul
sarbatorilor Iasului sunt la fel ca cele de anul trecut, identic, cu statui vii, acum a aparut plimbarea
gratuita in centrul Iasului, e altceva. A aparut un punct. Restul e la fel ca anul trecut.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnule consilier, hartia suporta foarte multe lucruri. Astea sunt lucruri normale. O sa vedeti
sarbatorile pentru ca schimbam formatul din seara valorilor, nu vor fi aceeasi cetateni de valoare, vor fi
altii, vor fi si alti premiati, nu vor fi aceleasi statui, vor fi alte statui.
Domnul consilier Axinia Constantin
Cred ca nu vor fi…
Domnul primar Nichita Gheorghe
Vor fi alte formatii, vor fi si alti pelerini care vor veni, multe lucruri noi se vor intampla,dar va rog sa stati
langa mine aproape si sa ma ajutati.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
As avea o interventie pe care as vrea sa o consemnam la acest proiect de hotarare, la pozitia 17 –
sarbatoarea vinului, locul de desfasurare nu este Splai Bahlui Mal Stang ci este pe zona
Sarmisegetuza intre pod Cerna si Zimbru, motivat si de analiza facuta si in comisia de circulatie de
alaltaieri. Multumesc.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Mai sunt alte interventii?
Domnul primar Nichita Gheorghe
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M-am speriat ca modifica de pe Splai Bahlui, am zis poate in albia, ca tot e secata si e foarte bine.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Mai destindem atmosfera. Supun votului dumneavoastra prezentul proiect de hotarare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
Cu doua abtineri, proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 35
Proiect HCL privind transmiterea concesiunii terenului, situat in Municipiul Iasi, str. Canta nr. 4, bl. 537,
sc. B, de pe COSTIN ROBERT IONEL pe CIOBANU MIHAELA SI ADANCU CRISTINA LILIANA,
Interventii?
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 36
Proiect HCL privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a terenului in
suprafata de 27,70 mp, situat in Iasi, str. Toma Cozma nr. 25, precum si concesionarea directa a
acestuia catre SCAFARIU MARIA in vederea extinderii locuintei;
Interventii?
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 37
Proiect HCL privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a terenului in
suprafata de 121,43 mp, situat in Iasi, str. Calarasi nr. 10, precum si concesionarea directa a acestuia
catre VIERIU FLORIN in vederea extinderii locuintei;
Interventii?
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 38
Proiect HCL privind completarea HCL 167/2012, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului
Iasi, cu terenul in suprafata de 13,93 mp, situat in Iasi, Aleea Sucidava nr. 5, bl. 259, sc. A, precum si
concesionarea directa a acestuia catre BUDEANU CONSTANTIN in vederea extinderii spatiului
existent.
Interventii?
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Cu multumiri pentru prezenta la aceasta sedinta de Consiliu Local, va doresc o zi buna in continuare.
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