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ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 30.10.2013
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

FM.14.CIC.01/27.07.2009

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 30 octombrie 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.
BOCA ADRIAN FLORIN
7.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
8.
BULGARIU CATALIN
9.
CHIRICA MIHAI
10. CRISTIAN CATALIN
11. DANGA MARIUS SORIN
12. GAVRILA CAMELIA
13. HARABAGIU GABRIEL
14. LEONTE CONSTANTIN
15. MATASARU PETRE DANIEL
16. MELENCIUC GEORGIANA
17. NAVODARU LAURENTIU
18. NEDELCU VLAD NICOLAE
19. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
20. PREDA ANCA
21. RUDNIC ERICA
22. SANDU VASILE
23. SURDU GABRIELA MIHAI
24. TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
25. 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 doamna Vranceanu Simona Elena si
sunt inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1140 din data
de 24 octombrie 2013, completată prin Dispoziţia nr. 1151 din data de 28 octombrie 2013, avand
urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2013 ;
1.
2.
Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30
septembrie 2013 ;
3.
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art.
286 alin. 8 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru contribuabilii prevăzuti în Anexa nr.1;
4.
Proiect de hotărâre privind plata redevenţei de catre S.C. APAVITAL S.A. pentru bunurile de
retur concesionate;
5.
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă către instituţia publică Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului (spaţiu comercial
şi teren aferent) situat în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 17-19 ;
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7.
Proiect de hotărâre privind transmiterea, fara plată, a 52 de tarabe către comunele Gorban,
Probota, Bivolari, Scanteia şi Heleşteni din Judeţul Iaşi;
Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale bunurilor proprietate
8.
publica a Municipiului Iasi, administrate de Şcoala Gimnazială “Alexandru Vlahuţă” ;
9.
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 13 a H.C.L. nr.72/2011 (modificata si completata
prin H.C.L. 193/2012 si H.C.L. 244/2012), precum şi modificarea elementelor de identificare ale unor
bunuri din aceasta;
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, Str. Carpaţi nr. 16, Bl. 914 în
suprafaţă de 86,89 mp ;
11.
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1.1 a H.C.L nr. 167/2012 privind însuşirea
inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi ;
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei doamnei Macovei Mariana reprezentând
12.
extindere reţea alimentare cu apă, reţea canalizare, branşament apă şi racord canalizare ;
13.
Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile
proprietate privată a statului, aflate în administrarea Municipiului Iaşi ;
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 25 mp de teren
14.
situat la intrarea principală în curtea Spitalului Dr. C. I.Parhon (clădirea veche);
15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Zona Copou T 65, 66,
număr cadastral 140408 întocmit în vederea construirii unei zone de dezvoltare a unor ansambluri
rezidenţiale noi pe terenuri proprietate;
16.
Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;
Completare – dispoziţie nr. 1151/28.10.2013
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii proiectului « Sprijinirea investitiilor in eficienta
1.
energetica a blocurilor de locuinte din municipiul Iasi pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro pe
luna », a cererii de finantare si a cheltuielilor aferente.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Stimati colegi, dati-mi, voie inainte de a incepe sedinta de consiliu local, sa va invit la un
moment de reculegere in amintirea celui care a fost Gica Gradinariu, decan al facultatii de holticultura si
consilier local al municipiului Iasi. Va rog. Va multumesc. Inmormantarea o sa aiba loc maine la ora 13
la biserica din Galata unde este preot Mircea Stoleru.
Sigur ca suntem tristi pentru pierderea pe care o avem, era un om important al orasului, dar
vreau sa continui prin a spune la multi ani astazi unei consiliere locale a noastra, presedinta de sedinta,
Simona Vranceanu face o foarte frumoasa varsta, ii spun “la multi ani” in numele dumneavoastra si sa
o aplaudam. M-am pus bine cu presedinta, o rog pe doamna secretar sa preia conducerea sedintei.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumesc foarte mult pentru urare.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului
Municipiului Iasi nr. 1140 din data de 24 octombrie 2013, completata prin dispozitia Primarului
Municipiului Iasi nr. 1151 din 28 octombrie 2013. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat
urmatorii consilieri locali: doamna Antipa Gabriela, doamna Gavrila Camelia, domnul Scripcaru Calin.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Doamna Camelia Gavrila vine.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
O vom anunta de indata ce isi face prezenta in sala. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei
ordinare a Consiliului Local din data de 27.09.2013 si procesul verbal al sedintei extraordinare a
Consiliului Local din data de 11.10.2013 Doamna presedinte, aveti cuvantul.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumesc. Va multumesc si pentru urari stimate si stimati domni si doamne consilieri. Propun ca in
cele ce urmeaza sa dam curs interpelarilor. Va rog. Va rog, domnule Surdu Gabriel.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Multumesc. Sarut mana. Buna ziua. Suntem in pregatirea a ceea ce va urma ca Iasiul sa devina Iasi
capitala culturala europeana si ma gandesc ca ar trebui sa incepem demersurile necesare pentru ca
locatiile si tot ceea ce are nevoie Iasiul pentru desfasurarea manifestarilor prilejuite cu aceasta ocazie,
sa facem demersurile pentru preluarea salilor cinematografelor care sunt in Iasi intr-o stare avansata
de deteriorare si care sa fie transformate in sali care sa poata primi si sa gazduiasca tot ceea ce
inseamna acea manifestare de mare amploare asa cum am vazut-o la Sibiu facuta. Iasiul trebuie sa fie
la aceeasi inaltime sau chiar mai sus. Aceasta preluare, avand in vedere ca suntem intr-un guvern care
are 70%, ar fi o bagatela pentru a transmite proprietatea de la acea societate cinematografica care este
in faliment si care nu reuseste sa dea cu var si nici sa protejeze cladirile care le are in Iasi, ar fi o
bagatela si atunci cred ca toata lumea ar fi bucuroasa ca acele spatii sa fie pregatite pentru acest
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moment. As mai vrea ca si pregatirea acestui moment si preluarea suprafetei de teren a unitatii militare
pentru a degreva Copoul de tot ceea ce inseamna parcare si a crea un mod de imbia placutul, tuturor
celor care nu pot parca decat pe trotuare, nu pot parca decat cu riscul de a fi amendati. Exista un
spatiu suficient care ne poate permite parcarea in zona Copoului si anume unitatea militara care trebuie
dezafectata, fostul batalion de transmisiuni care este in dreapta marii unitati care efectiv cred ca nu are
astazi decat doi paznici ca sa nu intre cineva sa deterioreze tehnica de lupta care este sovietica si care
trebuie predata de urgenta la fier vechi ca sa mai faca guvernul niste bani ca sa ne puna impozite si
taxe mai putine.
Deasemenea cred ca odata cu finalizarea strazilor care e un lucru foarte bun care s-a facut in Iasi si
noi l-am votat la timpul respectiv ca investitie a comunitatii europene si din fonduri europene sa se
dezvolte aceste programe pe axe, consider ca a venit timpul sa instalam automate de parcare, consider
ca a venit timpul sa trasam locurile de parcare pe fiecare strada cu sens unic in asa fel incat omul care
vine in acest oras, atat acum cat si la manifestarile care vor avea loc, sa vada un oras civilizat cu
densitate de parcari suficiente in asa fel incat sa protejam ariile inverzite pe care oamenii sunt nevoiti
sa le incalce atata timp cat nu au unde parca. Va multumesc.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumim si noi. Alte interventii? Va multumim. Anuntam deasemenea prezenta in sala a doamnei
inspector scolar general, Camelia Gavrila, pentru completarea prezentei. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Sunt cateva lucruri de substanta pe care le ati ridicat, cinematografele fac parte din proiectul
descentralizarii si sigur sunt destinate pentru a fi preluate de catre municipalitati. Sper sa reusim sa
luam si pe ala din Dacia a lui Oajdea, care nu stiu cine i l-a dat, nu stiu care guvern i l-a inchiriat lui
Oajdea. Nici intr-un caz guvernul Ponta. Era bun daca atunci cand ati fost la guvernare nu faceati circ
cu acel cinematograf in Piata Voivozilor, unde locuieste o populatie destul de numeroasa si care avea
nevoie de cinematograf si avea nevoie de adunari publice, nu doar pentru a-l face pe Oajdea mare
parlamentar si mare politician si numai pentru a-i da voie acestui individ ca sa invrajbeasca
presedintele de asociatie de proprietari cu tot felul de surogate care le-a scos in decursul timpul. Dar sa
speram ca vom repara acest lucru in guvernul USL si vom lua cinematografele toate ca sa putem intradevar intr-un program cat mai rapid posibil sa le modernizam si sa le dam destinatia asa cum a fost de
la bun inceput de cinematogaf.
Sus la unitatea militara, aveti dreptate, facem demersuri, problema e ca intampinam ca de obicei
probleme foarte mari din partea ministerului, de fapt nu a ministrului ci a celor care lucreaza, generali,
ca si la interne. Cand discutam de rutiera in oras, ministru e influentat la randul lui de generalii care
sunt in politie si care se ocupa de rutiera fara sa vada mai departe ca noi aici avem o alta situatie. O sa
facem pe componente si intrucat ati fost miliar poate il ajutati pe domnul Chirica sa delimiteze efectiv
acele terenuri care pot sa fie sa fie revendicate, in special cel de la transmisiuni, ca acolo stiti meserie
si ati fost in domeniu si stiti sa il delimitam.
Referitor la automatele de parcare si eu imi doresc foarte mult sa le punem cat mai rapid in functiune.
Din pacate trebuie sa recunosc la cati responsabili am pus pana acum din primarie, nici unul nu a reusit
sa faca treaba asta. Doamna Palaga, nu stiu pe cine ve-ti pune de aici incolo responsabil dar va atrag
public in clipa de fata atentia ca va jucati cu postul dumneavoastra. Daca nu reusiti impreuna cu
directorul tehnic si cu viceprimarul Chirica in special, pentru ca el trebuia sa se ocupe de foarte mult
timp de treaba asta, de a pune parcarile in functiune cu plata. Sigur acum Marius Danga o sa fie cel
care o sa preia aceasta problema, dar in aceasta echipa, acolo unde de fapt am delimitat parcarile, va
rog foarte frumos sa puneti taxa de parcare si bancomate. Ne batem joc de o groaza de venituri ale
Primariei Municipiului Iasi cu nonsalanta, iar cheltuielile cand vedem acusi executia bugetara cresc de
la zi la alta pe tot felul de capitole si tot felul de activitati. Vrem capitala culturala europeana, trebuie sa
aducem bani. Craiova asigura 15 milioane de euro pe an pentru capitala culturala europeana. Noi va
trebui sa taiem de la alte capitole ca sa putem asigura bugetul pentru capitala culturala europeana. Asa
ca ma bucur ca avem spirjinul domnului, grupului de consilieri, intregului consiliulul local pentru ca
inainte de vreme cand vroiam sa punem o taxa pe parcare sarea in sus consiliul local, ani de zile a fost
treaba asta. Acum daca ati ridicat mingea la fileu, sunt dispus sa tai capul fiecaruia din primarie care e
functionar public si care nu pune in aplicare aceasta decizie a noastra, foarte clar si foarte raspicat si
foarte hotarat. Deci pana vom face citatie, pana vom face management, noi gasim la primarie motivatia,
avem proiectul cutare, dar pana atunci putem acolo unde de fapt lucrurile s-au reglementat, sa punem
bancomatele si va multumesc pentru sugestie.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Inca o interpelare. Domnul consilier Constantin Axinia, va rugam.
Domnul consilier Axinia Constantin
Vreau sa fac o completare. Interpelarea mea se refera la ceea ce a discutat si domnul primar inainte,
acum intr-o sedinta de comisie economica am discutat despre regulamentul pentru parcarile din
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municipiul Iasi si as dori sa urgentam treaba aceasta pentru ca vrem ca sfarsitul acestui an sa fie
materializata aceasta propunere de parcare, mai ales ca regulamentul sufera acum in momentul de
fata, din discutiile pe care le am avut cu domnul viceprimar Chirica, unele modificari, de aceea in acel
regulament se vorbea de acele automate pentru parcare, cred ca e bine sa le implementam dar sa
avem intai regulamentul pentru parcari si ce tipuri de parcare avem in muncipiul Iasi. Deci se impune
cat mai de curand sa facem treaba aceasta.
Si a doua problema, ar fi o regandire a semaforizarii in zona garii si in zona intersectiei care duce spre
gara, pentru ca exista un semafor la Rapa Galbena care intotdeauna nu functioneaza este pe culoarea
galben intermitent, iar in zona liceului se formeaza multe ambuteiaje ceea ce ingreuneaza circulatia. Ar
fi bine, asa cum am facut si in alte intersectii, sa punem si acolo un semafor.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Da, va multumesc foarte mult. Pe regulamentul cu parcarile, rog pe toti cei care sunt implicati si in
comisiile pe care le avem si care aveti interes pe acest regulament, uitati-va pe el, aduceti-i
amendamente si sa ii dam drumul odata, el e modificat pana acum de nu stiu de cate ori, si sa nu il
amanam dupa aceea pentru ca mai trebuie o idée. Strangeti-va toti cei, si domnul Boca a spus la un
moment dat ca vrea sa discute despre parcari, s.a.m.d. faceti treaba asta impreuna cu directiile noastre
ca sa ii dam drumul la regulament. Legat de regandirea semaforizarii intr-o etapa sau alta in anumite
zone, nu asteptati sa avem sedinta de consiliu local, este comisia de circulatie, veniti, sunteti consilieri
locali, propuneti efectiv daca simtiti ca ceva nu merge undeva. Este de cate ori este nevoie. La cat timp
o tineti, domnul viceprimar? Si saptamanal. Sesizati din timp treaba asta pentru ca daca circulati mai
mult in anumite zone ale orasului, puteti spune lucru asta, putem proiecta cat mai rapid ca sa nu stam
de la o luna la alta sa luam decizii de genul asta. Multumesc foarte mult.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Mai sunt alte interpelari? Multumim. Va propun spre votare prezenta ordine de zi. Va rog.
Domnul viceprimar Danga Marius Sorin
La ordinea de zi, o sa va rog sa fiti de acord sa retragem de pe ordinea de zi punctul 14 in vederea
rediscutarii subiectului cu managementul spitalului Parhon si evaluand inclusiv faptul ca noi am mai
aprobat acum doua sedinte cred, acolo, reasezarea unui spatiu commercial, sa vedem finalizat ceea ce
am demarat si dupa asta revedem daca e necesar, tinand cont ca proiectul a fost sustinut in prima faza
de mine, va propun sa il retragem de pe orginea de zi si o sa il revedem.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumesc. Va rog, domnule Surdu.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Uitandu-ma la pasajul subteran de la Biblioteca Centrala si mergand pe ideea ca pietonii vor impiedica
la un moment dat circulatia afluenta a masinilor catre Piata Unirii si dinspre Copou, in momentul in care
vor trece, se impune largirea strazii de la coltul bibliotecii Centrale pana la blocul facut de sovieticii,
acolo unde stiti, daca cunoasteti intersectia stiti foarte bine, asta si pe stanga si pe dreapta. Eu am
acolo o proprietate si sunt de acord sa cedez din proprietatea mea pentru largirea acestei strazi si sunt
convins ca municipalitatea care are proprietate mai incolo, inainte de definitivarea lucrarilor sa putem
sa facem acea intersectie circulabila. Va multumesc.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Am sa imi permit sa intervin eu aici, intr-adevar noi avem in plan de cel putin 11 ani de zile largirea
strazii Pacurari pana la Fundatie, motiv pentru care toate certificatele de urbanism se elibereaza cu un
alt aliniament decat cel existent. Largirea strazii nu se poate face si nu s-a putut face pe fonduri
europene din cauza proprietatilor care presupuneau o procedura aproape imposibil de dus la bun
sfarsit, mai ales ca ne incurca si cateva cladiri care au fatada in strada si nu ar fi permis o largire
continua si echidistanta de la un capat la altul pe tronsonul propus, dar avem in vedere. Acesta este si
motivul pentru care pasajul Eminescu are forma trapezoidala in sectiune si care permite si a permis
crearea unei benzi de circulatie dinspre Copou spre Pacurari in momentul de fata fara a afecta
fundatiile bibliotecii Eminescu.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumim. Cu aceste precizari supun votului dumneavoastra prezenta ordine de zi.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitatea ordinea de zi a fost votata.
Propun votului proiectul de hotarare numarul 1.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2013 ;
Interventii ? Va rog, domnule consilier Boca.
Domnul consilier Boca Adrian
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Buna ziua domnule primar, stimati colegi, stimata audienta. Nu sunt intru totul de acord cu sumele
prezente la o parte din capitolul cheltuieli, in schimb datorita faptului ca rectificarea vizeaza in principal
invatamantul si sanatatea, votul meu este pentru acest proiect.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumesc. Alte interventii ? Va rog, domnule primar.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Cred ca se impun cateva precizari pentru ca sa fie votul dat in cunostita de cauza. Documentele care
prezinta rectificarea, conform tipicului sunt destul de stufoase si de foarte multe ori nu sunt foarte clar
citite pentru ca nu suntem toti de meserie. Rectificarea presupune aproximativ 20 de milioane de roni,
200 de miliarde de lei vechi. Banii provin din cateva venituri, 3 milioane 900 provin din veniturile proprii,
asta inseamna IVG si taxe si impozite locale care au avut scadenta in luna septembrie si automat
lumea a venit si a platit mai bine pe acesta perioada. 5,6 milioane vin din TVA pentru plata profesorilor
din invatamant, acesti 5,6 milioane nu fac fata pentru a asigura cheltuielile de personal din invatamant
pe tot parcursul anului, urmeaza astazi in sedinta de guvern sa se dea si cealalta suma, se discuta intre
14 – 17 milioane de roni pentru perioada urmatoare. Au luat finantele astazi, sigur vor fi 14, daca vor fi
mai mult va trebui sa se incadreze totusi anul intreg ca si cheltuiala pentu plata profesorilor. 10,2
milioane, adica 102 miliarde provin din banii pe care i-am scos de pe alte investitii, adica nu mai
reparam acoperisul primariei, nu mai facem astazi investitia de la Mimoza, nu mai reparam strazile in
anumite zone pentru ca ne pregatim de iarna si pentru ca bugetul, legea bugetului de stat ne obliga sa
nu avem arierate la final de an. Trebuie sa asiguram bugetul de functionare si spre exemplu daca la
invatamant avem 840 si ceva de milioane care trebuie sa le dam pentru investitii, noi nu facem
investitii, vom face acoperisurile pentru ca vine iarna si trebuie sa acoperim cladirile. 500 de milioane
dam pentru suplimentarea cheltuielilor la scoli pentru utilitati, la fel la spitale cheltuieli de personal,
DSPM, 2,5 milioane dam la CITADIN pentru ca sa pregateasca comandamentul de iarna, SALUBRISul - 1 million, s.a.m.d. toata aceasta rectificare vizeaza efectiv functionalitatea orasului pana la finalul
anului. Sigur s-ar putea sa nu ajunga toti banii acestia, dar in functie cum va evolua situatia, vom putea
dupa aceea in Consiliu Local sa gasim si o alta solutie. Astazi, asta presupune rectificarea, practic sa
nu ne inchidem pe arierate, daca nu putem pe anumite investitii sa facem imediat acele lucrari, sa nu le
incepem pentru ca e perioada de iarna, sa le programam pentru anul viitor si sa incercam sa ne
inchidem cu buget de functionare astfel incat sa nu sufere nici invatamantul, nici intretinerea orasului,
nici iluminatul, s.a.m.d, nici utilitatile pe care trebuie sa le intretinem, sa le sustinem. Asta este
rectificarea aproape de 200 de miliarde care este supusa votului dumneavoastra astazi, lasand la o
parte celelalte chestiuni care se pot da de dincolo, important e sa acoperim functionalitatea orasului. Va
multumesc.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumim. Sunt si alte interventii la acest punct de pe ordinea de zi ?
Supun votului dumneavoastra prezentul proiect de hotarare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
Cu doua abtinere proiectul de hotarare a fost votat.
Supun votului.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30 septembrie
2013 ;
Interventii ? Va rog, domnule consilier Boca
Domnul consilier Boca Adrian
As dori sa intreb pe cei responsabili: cam care este situatia comparativ cu executia bugetara anterioara
la aceasi data, 30 septembrie 2012 ?
Domnul primar Nichita Gheorghe
La care capitol ?
Domnul consilier Boca Adrian
La capitolul dezvoltare, ca ala este cel mai interesant.
Domnul primar Nichita Gheorghe
De cifre va poate spune efectiv daca e nevoie directoare economica, cu elemente de sustinere domnul
viceprimar Chirica si cu lucruri de finete, eu bineinteles.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Sa incep cu cele mai putin fine. Pe capitolul dezvoltare executia bugetara pe primele trei trimestre,
2012 comparativ cu 2013, avem o crestere in executia bugetara de 12 procente la capitolul dezvoltare,
in acest an, motivat de faptul ca ritmul de absorbtie a fondurilor europene a fost mai accelerat.
Multumesc.
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Domnul consilier Boca Adrian
Si se intrevede in anii viitori o accelarare a acestor… ?
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Da, se intrevede pentru ca varful de sarcina pe absorbtie il vom atinge in anul 2014, iar inchiderea
proiectelor va fi la jumatatea anului 2015.
Domnul consilier Boca Adrian
Multumesc pentru precizari. Multumesc.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Mai sunt si alte interventii pentru acest proiect ? Va rog, domnule consilier Axinia.
Domnul consilier Axinia Constantin
Eu am facut o intrebare cat discuta colegul meu, la doamna secretar. Vroiam sa stiu daca executia
bugetara trebuie neaparat supusa aprobarii Consiliului Local sau trebuia de fapt sa fie o informare catre
Consiliul Local privind cum s-a executat bugetul local, pentru ca sa va spun drept ce sa aprob ca s-au
realizat atatea procente sau s-au realizat atatea procente de incasari. Sa fiu de acord ? Sa nu fiu de
acord ? Nu stiu. De asta mi se pare ca normal trebuia o informare facuta la trei luni despre executia
bugetara si nu trebuia neaparat sa fie ca o hotarare de Consiliu Local. O aprobam ca ce ? Ca s-au
realizat procente.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Potrivit legii 215 se supune aprobarii Consiliului Local. Textul, numarul articolului vi-l comunic la
sfarsitul sedintei.
Doamna director Sminonescu Maria nu vorbeste la micorfon
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumim pentru aceste precizari. Mai sunt si alte interventii?
Domnul primar Nichita Gheorghe
Pe de alta parte, domnule consilier, cred ca e si bine sa avem cum s-a executat bugetul pentru ca e
chestie de transparenta la urma urmei chiar daca poate comporta discutii in contradictoriu, nu ii nici un
fel de problema, la urma urmei trebuie sa dam explicatii la modul cum s-au cheltuit banii si asa e
normal, nu doar ca aprobare a bugetului ci si executia bugetara. Intrebarea dumneavoastra e
pertinenta daca cheltuielile la dezvoltare sunt mai accelerate fata de anul trecut, sunt. Ne-am fi dorit sa
fie si mai mari, sumele prevazute ca sa fac, vreau sa fac o precizare, sumele prinse in buget au fost
cele care au fost disponibile pentru toate proiectele noastre. Daca spre exemplu, managementul de
trafic nu avea contestatie sau alte proiecte nu aveau contestatii 1 an de zile sau 6 luni de zile, puteau
sa inceapa efectiv sa fie cheltuiti banii inca de acum 3-4 luni de zile. Daca la Axa Sud, cea din Nicolina,
nu stateam aproape 7-8 luni de zile in contestatie, astazi era linia de tramvai aproape montata, ceea ce
inseamna decontari la respectiva investitie foarte mari si nu ar fi fost 58 ar fi fost 75 s.a.m.d Suntem in
faza in care cele 11, de exemplu Golia – la fel, cu Golia suntem in parteneriat cu CJ-ul si noi dam banii,
daca nu erau atat de multe lucruri care nu mergeau, nu din cauza noastra ci din cauza efectiv celor de
acolo, pentru ca erau multe lucruri care trebuiau sa le obtinem ca aprobare, atunci proiectul mergea
mai departe si puteam déjà sa il executam. Suntem in faza in care cea mai mare parte din proiectele
mari sunt licitate si sunt cu contracte déjà de executie, o parte s-au finalizat, o alta parte sunt in lucru si
o parte au inceput, ceea ce ne da garantia ca anul viitor gradul de finantare, de cheltuire a banilor
europeni va fi mult mai mari decat anul aceasta, va fi intr-o crestere foarte mare, trebuie sa ne
apropiem oricum cu scadenta la 2015. Vor ramane inca doua proiecte care vrem sa le incepem foarte
rapid, e vorba de Lapusneanu si de Baile Nicolina, sunt pe lista de rezerva, acum sunt in evaluare,
asteptam de la agentia de dezvoltare si de la mediu toate avizele, dupa care efectiv sa le licitam si sa le
contractam, ceea ce inseamna ca va intra tot pana in 2015 ca nu au cum sa fie finalizate in 6 luni de
zile, dar gradul de absorbtie va creste foarte mult anul viitor. Eu eram convins ca va creste si va fi mai
mare anul acesta, din pacate constructorul pe care il avem la Fundatie ne-a tras inapoi, e un contract,
noi l-am finantat in procent de 84%, lucrarile inca nu sunt la nivelul ala, pierde bani acolo, dar asta e
treaba dansului, pentru ca o firma a licitat, dupa aceea a fost vanduta si au venit cei care au cumparat
si au luat cu activ si cu pasiv. Norocul nostru ca nu au castigat si la Axa Sud, ne incurcau si acolo. Tot
constructori ieseni, fosti consilieri ai Iasiului, care dadea garantii presei aici si iesenilor ca va finaliza
lucrarea cat mai rapid. Asa suntem noi aici , unii cu harnicia, altii cu profitul. Astea sunt explicatiile. Pe
executia bugetara din fonduri proprii, vedeti ca procentul e destul de sustinut, suntem la aproape 90%
si grad de incasari si pe functionale, iar pe arierate vedeti ca déjà ne achitam datoriile catre bugetul de
stat, cu datoria pe care am luat-o inclusiv la banci. Nu avem o sincopa chiar daca o ducem foarte greu,
nu avem o sincopa, functioneaza primaria in continuare. Va multumesc.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Multumim pentru aceste precizari. Supun votului dumneavoastra proiectul de hotarare.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
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Abtineri ? Abtineri inca o data, va rog.
Cu 2 voturi impotriva si 5 abtineri…
Voturi impotriva ? 2 voturi impotriva.
Abtineri ?
Cu doua voturi impotriva si 5 abtineri prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Va multumim pentru incredere.
18 pentru, 2 voturi impotriva si 5 abtineri, prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Supun votului dumneavoastra proiectul de hotarare.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 286 alin.
8 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru contribuabilii prevăzuti în Anexa nr.1;
Interventii ? Daca nu sunt interventii, propun votului acest proiect de hotarare.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Supun votului.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind plata redevenţei de catre S.C. APAVITAL S.A. pentru bunurile de retur
concesionate;
Interventii? Va rog, domnule consilier Boca.
Domnul consilier Boca Adrian
As vrea sa stiu cum se vor regasi, eu stiu, redeventa respectiva in investitiile pe care le va face
ApaVital? Cu banii din redeventa, bineinteles.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Cu banii din redeventa. Redeventa de la ApaVital din gestiunea contractului de concesionare a retelei
de apa si canalizare, cu bunurile aduse de catre municipiul Iasi in cadrul acestui contract, se constituie
venit la bugetul local. Sumele cheltuite de catre ApaVital pot fi facute doar spre dezvoltarea sistemului,
bunurile rezultate din cheltuirea acestor sume vor fi comunicate, inregistrate in contabilitatea
municipiului Iasi, trecute in evidenta inventariului domeniului public al muncipiului Iasi si ulterior
transferate catre ApaVital pentru a fi exploatate in continuare in cadrul sistemul. Mai mult, daca aceste
sume sunt utilizate pentru plata unor credite necesare dezvoltarii sistemului, devenim coproprietari a
bunului care a fost creditat cu sumele bineinteles, cu valoarea, cu cuantumului sumelor pe care noi le
platim in vederea sustinerii acelui credit. De altfel la articolul 3 si 4, vedeti ca sunt facute aceste
precizari despre bunuri si modalitatea de consum al acestor sume. Multumesc.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumim. Alte interventii? Va rog, domnule consilier Surdu.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Sa intelg ca pe ApaVital o scutim de la taxe si impozite pentru bunurile pe care le are pe raza
municipiului Iasi? Ca asta inseamna ca toate investitiile…
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Redeventa nu provine din taxe si impozite, redeventa provine din plus valoarea rezultata din utilizarea
acelor bunuri.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Am inteles, numai ca facand niste investitii si trecandu-le, dumnealui isi sporeste gradul de impozitare
catre Primaria Municipiului Iasi. Sa nu intelegem ca vor scutiti si de aceste impozite.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Nu. Codul fiscal nu prevedere o scutire de taxe si impozite in masura in care acele bunuri sunt in
administrarea altor operatori, persoana fizica sau juridica este obligata sa plateasca taxele asa cum
prevede legea pentru oricine. Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Noi incercam sa facem un lucru, sa facem un pic de ordine in treaba asta pentru ca fiind o unitate a
Consiliului Judetean, de foarte multi ani de zile am avut tot felul de probleme acolo, ati fost consilier
judetean si stiti treaba asta, si acum pentru ca lucrurile sunt intr-o schimbare si merg intr-o schimbare,
facem ordine, si asa ApaVital este intr-un procent, daca ma intrebati pe mine astazi, de 92% pe
proprietatea municipiului si nu a judetului. E o decizie politica luata tampit candva si nu avem cum sa o
mai intoarcem astazi. Pentru ca daca astazi iesenii platesc serviciul de alimentare cu apa, ei inseamna
contributie la bugetul ApaVital de 90 si ceva %, restul judetului inseamna 8%, dar unitatea este de
interes judetean si nu putem sa mai intoarcem lucrurile ca asa s-au gandit in vremea aceea prin 90 si
ceva. In schimb incercam sa aparam patrimoniul, daca noi investim acolo, ca noi investim acolo,
redeventa este a noastra, aceasta inseamna ca trebuie sa se reflecte intr-un patrimoniu si treaba asta
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am inceput sa o obtinem pentru ca pana acum nu se intelegea foarte bine, acum au inceput sa
inteleaga, in cazul in care nu s-ar fi inteles intram in instante. De ce nu am incercat sa facem mai
demult foarte multe demesuri? Pentru ca blocam niste proiecte care erau in derulare, ma refer la
imprumuturile cu BERD-ul in care eram noi, primaria, prin semnatura angajati ca sa sustinem acele
proiecte si vom face toate demersurile ca sa sustinem finalizarea lor. Ori acum lucrurile sunt foarte
bine, pentru ca si Uniunea Europeana asteapta ca sa stie foarte exact cine investeste, cine primeste
serviciu, de unde se incaseaza si cum efectiv se calculeaza mai departe cota de redeventa pentru
fiecare. Lucrurile incep sa functioneze, lucrul acesta l-au inteles si ceilalti primari din judet si e foarte
bine pentru ca in felul asta si dansii pot, daca contribuie la redeventa, sa aiba si cota parte din
patrimoniu aferenta sectorului administrativ pe care il au dansii. Deci este o chestiune corecta cum se
intampla si in occident.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Mai sunt si alte interventii? Multumesc pentru precizari. Supun votului dumneavoastra proiectul de
hotarare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
Cu doua abtineri prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă către instituţia publică Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
Interventii ? Va rog, domnule consilie Ostaficiuc.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
In cadrul comisiilor reunite am hotarat cu totii ca trebuie folosinta gratuita pentru o perioada de 3 ani de
zile, de completat la articolul 1.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
S-a preluat completarea mentionata. Va rog, domnule consilier Surdu.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
As vrea sa fac o mentiune. Noi nu ne abtinem pentru faptul ca nu stim cum se va sparge USL-ul, stiti, si
atunci votam ca sa fim alaturi de cei care vor ramane in conducere. Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Dar eu va propun sa marim USL-ul, ca nu e problema asta.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Supun votului proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Supun votului dumneavoastra proiectul de hotarare.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului (spaţiu comercial şi teren
aferent) situat în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 17-19 ;
Interventii ?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind transmiterea, fara plată, a 52 de tarabe către comunele Gorban, Probota,
Bivolari, Scanteia şi Heleşteni din Judeţul Iaşi;
Interventii ?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale bunurilor proprietate publica a
Municipiului Iasi, administrate de Şcoala Gimnazială “Alexandru Vlahuţă” ;
Interventii ? Daca nu avem, supun votului.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
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Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 9
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 13 a H.C.L. nr.72/2011 (modificata si completata prin
H.C.L. 193/2012 si H.C.L. 244/2012), precum şi modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri
din aceasta;
Supun votului doar daca nu avem interventii. Avem interventii pe acest proeict de hotarare?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, Str. Carpaţi nr. 16, Bl. 914 în suprafaţă
de 86,89 mp ;
Interventii ?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 11
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1.1 a H.C.L nr. 167/2012 privind însuşirea
inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi ;
Interventii ?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei doamnei Macovei Mariana reprezentând extindere
reţea alimentare cu apă, reţea canalizare, branşament apă şi racord canalizare ;
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 13
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 proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 15
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Zona Copou T 65, 66, număr
cadastral 140408 întocmit în vederea construirii unei zone de dezvoltare a unor ansambluri rezidenţiale
noi pe terenuri proprietate;
Interventii ?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;
Va rog, domnule consilier Boisteanu.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu
Va rog sa imi permiteti, propunerea noastra este pentru domnul consilier Daniel Matasaru.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Interventii?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
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Proiectul de hotarare a fost votat.
Completare – dispoziţie nr. 1151/28.10.2013
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii proiectului « Sprijinirea investitiilor in eficienta
energetica a blocurilor de locuinte din municipiul Iasi pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro pe
luna », a cererii de finantare si a cheltuielilor aferente.
Interventii?
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Va multumesc pentru prezenta la sedinta ordinara de astazi si va doresc o zi buna in
continuare.
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