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AN U N ł
Aducem la cunoştinŃa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINłEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE
11.10.2013
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

FM.14.CIC.01/27.07.2009

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 11 octombrie 2013 în cadrul şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Sunt prezenţi următorii consilieri:
1.
ANGHEL FICU
2.
AUR MARIUS CATALIN
3.
AXINIA CONSTANTIN
4.
BEJAN VICTOR
5.
BIRHALA CONSTANTIN
6.
BOCA ADRIAN FLORIN
7.
BULGARIU CATALIN
8.
CHIRICA MIHAI
9.
CRISTIAN CATALIN
10. GAVRILA CAMELIA
11. HARABAGIU GABRIEL VASILE
12. LEONTE CONSTANTIN
13. MĂTĂSARU PETRE DANIEL
14. MELENCIUC GEORGIANA
15. NAVODARU LAURENTIU
16. NEDELCU VLAD NICOLAE
17. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
18. RUDNIC ERICA
19. SCRIPCARU CALIN
20. SURDU GABRIEL MIHAI
21. VRÂNCEANU SIMONA ELENA
Participă la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi: domnul Gheorghe
Nichita - primarul Municipiului Iaşi, domnul Mihai Chirica - viceprimarul Municipiului Iaşi, doamna
Denisa Liliana Ionaşcu - secretarul Municipiului Iaşi, directorii şi şefii de serviciu din cadrul Primăriei
Municipiului Iaşi, presa locală.
Lucrarile sedintei incep la orele 09,10, sunt conduse de doamna Vranceanu Elena Simona şi
sunt inregistrate audio si video.
Şedinţa a fost convocată de Primarul Municipiului Iaşi, prin Dispoziţia nr. 1050 din data
de 09 octombire 2013, având următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Iasi;
2.
Proiect de hotarare privind aporbarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.
71/13.02.2012 privind aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului aferent
„Amenajarii plajei din zona Nicolina”.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata doamnelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta extraordinara a Consiliului
Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1050 din data de 09
octombrie 2013. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: Antipa
Gabriela, Boisteanu Paul Corneliu, Danga Marius Sorin, Preda Anca, Sandu Vasile si Trandafirescu
Sorin. Doamna presedinta, aveti cuvantul.
Doamna consilier Vranceanu Elena Simona – presedinte de sedinta
Buna dimineata stimate doamne consilieri si stimati domni consileri, supun votului
dumneavoastra prezenta ordine de zi.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate ordinea de zi a fost votata.
Supun votului dumneavoastra primul proiect al prezentei ordine de zi.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Iasi;
Cine este pentru?
Domnul consilier Anghel Ficu
Stati un pic, ce votam aici? Tocmai voiam sa spun...
FM.14.CIC.01/27.07.2009

2/5

Doamna consilier Vranceanu Elena Simona – presedinte de sedinta
Aici este o mica surpriza, o sa avem toate lamurile de indata.
Domnul consilier Anghel Ficu
Domnul Primar pot sa spun si eu cateva lucruri legate de propunere, adica la nivelul Consiliului
Local cred ca era cat de cat normal sa ne consultam, macar cu liderii de grup, nu sa aflam din presa
cine sunt propusi cetateni de onoare, ca inclusiv am intrebat colegii mei din consiliul si unii au citit
presa, unii nu au citit presa, adica poate cineva innebuneste in Consiliul Local si punem intr-o situatie
dificila un membru propus.
Domnul primar Nichita Gheorghe
In primul rand sunt doua aspecte aici si imi cer scuze ca am intarziat sedinta din cauza
viceprimarului Chirica si doi imi cer scuze pentru ca nu aveti la masa proiectul de hotarare din cauza
doamnei secretar Ionascu. Dar astea le reglez eu, pentru ca alte lucruri a putut ieri sa-mi le ceara, dar
nu a putut sa imi ceara si proiectul de hotarare cu cetatenii de onoare. Al doilea aspect pe care vreau
sa il spun este ca a trebui sa am un timp ca sa pot obtine si avizul celor care au fost propusi cetateni de
onoare, si deasemeni oameni care sa ii sustina, ieri am reusit, abia in jur de ora 12. Pe de alta parte vam spus si nu ascund lucrul asta, ca cel care face propunerile pentru cetateni de onoare este primarul
si aceasta prerogativa ramane a primarului indiferent cum se numeste primarul respectiv. Am respectat
si pe cele ale primarului de dinaintea mea, cu aceste prerogative, din foarte multe considerente. E
voarba de personalitati marcante, importante, care nu sunt negociabile si care au ceva de spus din
trecut, din prezent si pentru viitor. Acestea nu se fac publice pentru ca sa nu patam imaginea nimanui,
sunt cetateni, sunt personalitati ale Iasiului care nu accepta nici macar discutia publica, sunt altii care
da accepta si dupa aceea sigur mergem pe procedura normala. Eu cred ca pentru respectul fata de
dansii si mai ales pentru ca vedeti ca niciodata nu v-am propus pe cineva care sa nu fie foarte bine
motivat, nu are sens acum sa incepem o dezbatere. Stiu foarte bine ca era domnul Ionescu care voia
tot timpul sa aiba un regulament. Ce facem concurs aici de frumusete? Facem miss aici? E un respect
al orasului, iar cat timp primarul reprezinta comunitatea, dati-i voie si lui sa aiba aceasta prerogativa de
a putea propune Consiliului Local. Imi cer scuze pentru faptul ca nu ati avut la mapa proiectul de
hotarare, aici imi pun cenusa in cap, va propun pe cei trei: academicianul Bogdan Simionescu –
presedintele filialei Iasi a Academiei Romane si directorul Petru Poni, il stiti foarte bine banuiesc, pe
doamna Beatrice Rancea directoarea operei si apreciez ceea ce a facut in Iasi, chiar daca sunt alte
voci, nu ma intereseaza, important ca opera din Iasi este la un rang cum nu a fost t niciodata in ultimii
zeci de ani. Chiar daca nu va convine la unii din dumneavoastra, eu recunosc meritul profesional si nu
altceva ma intereseaza, si Raed Arafat care cred ca a facut pentru Romania, dar pentru Iasi in mod
special pe Smurd, lucruri extraordinare. Daca azi sunt salvate vieti omenesti in acest judet si in aceasta
tara i se datoreaza. Iar Smurd-ul de la Iasi a fost un proiect care l-a sustinut la fel de tare ca si cel din
Targu Maures si legaturile pe care le a creat sistemului de sanatate din Iasi cu cel din afara este unul
de exceptie pe care il recunoate si il sustine rectorul Astarastoaie, Vasile Cepoi – fost ministru si
consilier al primului ministrul si unul din cei pe care toti l-am sustinut intotdeauna si de catre sefa
Smurd-ului de la Iasi, Diana Cimpoiesu. Eu cred ca sunt personalitati care spun foarte multe lucruri.
Beatrice Rancea este sustinuta de catre Andrei Serban pentru aceasta conferire. Daca am gresit cu
ceva imi cer scuze, dar eu cred ca nu am gresit de data aceasta decat doar cu un singur lucru ca ma
incapatinez sa am aceasta prerogativa de a propune eu cetatenii de onoare.
Domnul consilier Anghel Ficu
Imi cer scuze, vreau sa intervin, sa nu existe dubii, nu am nici o retinere, votez cu doua maini
propunerile, doar ca principiu pentru a evita un potential accident in Consiliul Local. Ganditi-va ca poate
douazeci de consilieri sau cinsprezece consilieri ar gandi politic si nu ar fi de acord cu o propunere si
punem intr-o situatie dificila propunerile, nu ca am vrea noi sa propunem pe cineva sau ca am vrea sa
negociem, ci ca principiu.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnul Ficu, deci eu cu mici exceptii inteleg si cunosc Consiliul Local si apreciez Consiliului
Local, cand am spus mici exceptii dumneavoastra stiti la fel de bine ca si mine. Ori daca ar fi un
consiliu care sa nu aiba intelepciunea si sa aiba doar partea politica, eu nu cred ca ne a dominat, sunt
ani de zile de cand ne cunoastem cu totii. La momente importante pentru Iasi am facut front comun cu
totii.
Doamna consilier Gavrila Camelia
Putem continua discutia sau o terminam in stil sever si autoritar?
Domnul primar Nichita Gheorghe
Cum doriti dumneavoastra, eu sunt dispus la ambele stiluri.
Doamna consilier Gavrila Camelia
Ca sa nu ramana doar vocea domnului Ficu Anghel, este prerogativa dumneavoastra, dar
votul este al nostru si evident ca daca cele trei nume absolut incontestabile ca valoare profesionala vor
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deveni cetateni de onoare, vor deveni si pentru ca acesti consilieri locali voteaza. Deci o mica nuanta
pe care trebuie sa o aceptam. A doua chestiunie, sigur nume foarte bune, importante, in domenii
diferite, onorabile, as face doar o completare la acel contur de portret pe care l-ati facut dumneavoastra
ca dincolo de competenta profesionala sunt importante si trasaturile umane, trasaturile de caracter,
modelarea interioara, deci numai profesionisti si fara o anumita sensibilitate si fara o anumita
moralitate, nu cred ca portretul ar fi complet. Si cred ca ceea ce spun in subtext este suficient.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Imi pare rau ca spuneti in subtext anumite chestiuni, dar sa stiti ca o sa fiu atent la alte
momente tot cu subtext. Sunt foarte atent la chestiuni de nuanta de acest gen si am motive sa le scot in
evidenta chiar cand trebuie si am sa o fac cu prima ocazie.
Doamna consilier Vranceanu Elena Simona – presedinte de sedinta
Va multumesc pentru toate aceste precizari, supun votului dumneavoastra prezentul proiect de
hotarare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aporbarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 71/13.02.2012
privind aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului aferent „Amenajarii plajei
din zona Nicolina”.
Voturi pentru ?
Domnul consilier Axinia Constantin
Vream sa cunoastem si noi modificarile la noii indicatori. De ce s-a creat aceasta modificare ?
Unde sunt punctele, pentru ca nu a trecut printr-o comisie economica ca sa putem sa...
Domnul Cosmin Coman
Asa cum cred ca stiti si dumneavoastra, municipiul Iasi a terminat cele 11 proiecte de pe lista
principala si le a contractat de pe POR- AXA 1, intr-o suma de 144 milioane de euro, iar primul proiect
de pe lista de rezerva este „amenajarea plajei Nicolina”, prin urmare am cerut ministerului sa
contractam primul proiect de pe lista de rezerva, s-a facut o vizita la fata locului si din momentul in care
am depus noi proiectul la minister pana saptamana trecuta, s-a schimbat legislatia referitoare la TVA.
Concret TVA-ul era cheltuiala neeligibila in momentul in care am depus noi proiectul, intre timp
Guvernul Romaniei a dat o ordonanta prin care TVA-ul este cheltuiala eligibila si aceasta modificare se
refera in bugetul proiectului. Mai este o mica diferenta de 200 si ceva de mii de lei care provine de la
amenajarea terenului, in rest alte modificari nu sunt fata de hotararea 71 pe care ati aprobat-o
dumneavoastra anterior. Pe scurt e vorba de trecerea TVA-ului din cheltuiala neeligibila in cheltuiala
eligibila.
Doamna consilier Vranceanu Elena Simona – presedinte de sedinta
Va rog, domnule consilier Bejan.
Domnul consilier Bejan Victor
Daca imi permiteti, vroiam sa ridic o problema legata de baile Nicolina. Intr-adevar dupa cum
se stie Iasiul a fost, este si va fi capitala culturala a Romaniei prin trecut pe care l-a avut, prin prezentul
si viitorul care se profileaza. Un brand si pentru Iasi ar fi apele de la Nicolina, sunt dupa cum se stie
apele de la Nicolina, sunt cele mai bune, unele din cele mai valoroase ape sulfuroase din S-E Europei
si cu aceasta calitate cred ca Iasiul poate sa devina un centru balnear la nivel national si nu numai la
nivel national pentru ca este singurul oras mare din Romania unde datorita acestor ape minerale poate
sa existe si sa se dezvolte o statiune balneara. Deci toate lucrurile si dezvoltarea Iasiului poate sa aiba
loc tocmai datorita acestui lucru. Trebuie amintit ca Republica Moldova si cu un numar de populatie
destul de mare, nu are nici o statiune balneara, iar cea mai apropiata statiune balneara ar fi cea de la
Iasi. Deci care ar fi propunerea? Ca atunci cand se amenajeaza aceasta plaja sa se faca, sa creasca
debitul, sa se ia o serie de masuri pentru a mari debitul apelor minerale. Repet: fara debit crescut, fara
apa minerala, nimic nu se poate realiza. Va multumesc.
Doamna consilier Vranceanu Elena Simona – presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Iasiul are multe resurse alaturi de cele culturale, vestigii istorice care fac sa devina din ce in ce
mai interesant din punct de vedere al turismului si proiectul pe care astazi noi il votam si cu care
suntem de acord, cred ca se inscrie in acea zona a turismului medical pe care trebuie sa o dezvoltam si
care trebuie sa aiba la Iasi in pliantele primariei, dupa parerea mea, o vasta prezentare, o enumerare a
tuturor specialitatilor pe care cetatenii care vin in Iasi, atat in vizita cat si in inters medical, pot sa o
fructifice in conditii exceptionale pentru ca medicii ieseni sunt la inaltime si fac lucruri din ce in ce mai
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bune si de renume modial. Noi avem stiinta despre acest turism medical pentru ca inclusiv in familie am
un membru care primeste cetateni straini pentru a se trata la Iasi si sunt convins ca toti cei de aici din
sala pot recomanda si pot aduce in Iasi turisti care la un moment dat au si o afectiune medicala care
poate fi tratata aici. Acest lucru va dezvolta orasul atat turistic cat si din punct de vedere al importantei
sale in zona europeana. Consider ca alaturi de proiect ar trebui sa vedem si o zona hoteliera care este
strict necesara in zona respectiva pentru ca sa oferi omului toate conditiile pentru ca aceasta apa si
specialitatile medicale de recuperare si de tratament care sunt in zona respectiva sa poata sa fie
acoperite cu succes. Multumesc.
Doamna consilier Vranceanu Elena Simona – presedinte de sedinta
Mai sunt si alte interventii?
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnule doctor, inteleg foarte bine, stim ce avem de facut. Proiectul a fost votat o data in
Consiliul Local, a fost expus, avem un master-plan aprobat. Haideti oameni buni
sa stim ce avem
in targul asta. Avem o strategie pentru zona respectiva. Ce ar trebui facut si a ridicat foarte bine domnul
consilier, ar trebui de facut inventarierea terenurilor de acolo private, publice care mai sunt si sa facem
prezervarea pentru a putea intr-adevar face complexul balneo-terapeutic in zona Nicolina. Incepem
doar cu acest proiect care e mic nu e foarte mare pe fonduri europene, jumatate noi, jumatate fonduri
europene. El a fost aprobat, acum facem adaptarea indicatorilor, apa minerala, avem timp, nu intra in
proiectul asta apa minerala. Stim complexitatea proiectului de cand lucra tatal dumneavoastra acolo,
am toata documentatia. Astazi aprobam niste indicatori cu un TVA ca sa mergem mai departe cu
fondurile care ne au ramas rezerva de la cele 11 proiecte. Dezbatem ceea ce nu avem astazi ca ordine
de zi? Ideea de a avea mai departe, de a introduce acest proiect intr-o zona balneo-terapeutica exista
pentru ca masterul-planul a fost aprobat si stie domnul consilier lucrul asta. Celalalt cum desfasuram
proiectul pe zona balneara nu este cuprins in tot proiectul asta, decat in clipa de fata apa sulfuroasa si
namolul sulfuros sa o folosim 12 luni pe an.
Doamna consilier Vranceanu Elena Simona – presedinte de sedinta
Cu aceste precizeri supun votului dumneavoastra proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Va multumesc pentru prezenta de astazi si as incheia rugandu-l pe domnul consilier Bulgariu
sa faca un anunt tot in spiritul acestor sarbatori si al evenimentelor deosebite organizate in aceasta
perioada. Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Bulgariu Catalin
Dati-mi voie sa ma integrez si eu in activitatea culturala a Iasiului din aceasta luna si sa va invit
la o lansare de carte: „Pledoarie pentru calitate in formarea profesionala a adultilor. Rele si bune
practici”, a carui coautor sunt alaturi de profesorul Corneliu Ouatu. Cartea se adreseaza atat celor care
lucreaza in sistemul formarii profesionale, atat ca furnizori, ca formatori, ca evaluatori, cat si celor care
considera invatarea continua un mod de viata. Va astept cu drag. Va multumesc.

PRESEDINTE DE SEDINTA
SIMONA ELENA VRANCEANU

SECRETAR MUNICIPIUL IASI
DENISA LILIANA IONASCU
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