M
MU
UN
NI
IC
CI
IP
PI
IU
UL
L I
IA
AŞ
ŞI
I

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 1439 / 09.01.2014

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 20.12.2013
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI
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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 20 decembrie 2013 in cadrul sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
AUR MARIUS CATALIN
2.
AXINIA CONSTANTIN
3.
BEJAN VICTOR
4.
BIRHALA CONSTANTIN
5.
BOCA ADRIAN FLORIN
6.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
7.
CHIRICA MIHAI
8.
CRISTIAN CATALIN
9.
DANGA MARIUS SORIN
10.
GAVRILA CAMELIA
11.
HARABAGIU GABRIEL
12.
MATASARU PETRE DANIEL
13.
MELENCIUC GEORGIANA
14.
NAVODARU LAURENTIU
15.
NEDELCU VLAD NICOLAE
16.
OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
17.
PREDA ANCA
18.
RUDNIC ERICA
19.
SANDU VASILE
20.
SCRIPCARU CALIN
21.
SURDU GABRIELA MIHAI
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 10,00, sunt conduse de domnul Matasaru Petre Daniel si sunt inregistrate audio
si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1336 din data de 13 decembrie
2013 si completata prin , Dispozitia nr. 1350 din data de 17 decembrie 2013, avand urmatoarele proiecte
inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind execuţia preliminată a bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31
decembrie 2013;
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului Iaşi ;
2.
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi
programelor de dezvoltare locală ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. 179/31.07.2013;
4.
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.
335 din 7 septembrie 2010 privind realizarea proiectului „Dezvoltarea axei de transport Est – Vest in Municipiul
Iasi”;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.
336 din 7 septembrie 2010 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea proiectului „Dezvoltare retea
rutiera in zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi”;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.268 din 29 noiembrie
2013 privind realizarea proiectului Zona de Agrement Ciric ;
8.
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 2 bunuri de preluare rezultate din
implementarea proiectului Managementul Integrat al Deşeurilor în Municipiul Iaşi prin act adiţional la contractul de
concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/5.12.2007 ;
9.
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 286
alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.
30/2011, pentru contribuabilii prevăzuţi în ANEXA 1;
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013
al S.C. Ecopiaţa S.A.;
11.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 253 din
11.10.2013 privind aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico – economici si a bugetului aferent proiectului
„Amenajarea plajei din zona Nicolina”;
12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ALEEA MIHAIL
SADOVEANU NR.37 întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire teren proprietate privata
persoana fizica ;
13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT
numere cadastrale 137609, 137610, 137611, 137643 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi
pentru construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoana fizica;
14.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, FUNDAC PAUN NR.5
Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
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15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, numar
cadastral 140788 întocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
16.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T45, NC
139031 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate persoana fizica ;
17.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T45, NC
139032 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate persoana fizica ;
18.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T45, NC
139033 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate persoana fizica ;
19.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T45, NC
139034 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate persoana fizica ;
20.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T45, NC
139035 întocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate persoana fizica ;
21.
Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat cereri în
vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului,
administrate de Consiliul Local Iaşi ;
22.
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în
condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din 4.12.2013;
23.
Proiect de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile, construite prin ANL,
destinate tinerilor spre închiriere;
24.
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiilor deţinute de
Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi în baza contractelor de comodat nr. 8445/28.01.2010 şi nr.
8446/28.01.2010 ;
25.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale
(construcţie şi teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situate în municipiul Iaşi, Şos.Nicolina nr. 105107, bloc 1004, tronson 1, parter;
26.
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către
instituţii publice şi asociaţii;
27.
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Bazei de agrement
Ciric ;
28.
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1.1. a HCL 167/2012 privind însuşirea inventarului
domeniului privat al Municipiului Iaşi ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, B-dul Carol I nr. 44, în suprafată de
29.
15 mp;
30.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, în
suprafată de 12,50 mp;
31.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, Bdul Independenţei nr. 9(34), bl.
Y6 în suprafată de 24,20 mp;
Proiect de hotarare privind completarea HCL 167/2012 de insusire a inventarului domeniului privat
32.
al Municipiului Iasi cu bunurile cuprinse in Anexa 1, precum atribuirea acestora in administrare si exploatare
Regiei Autonome de Transport Public Iasi, ca bunuri de retur ;
Diverse : Raportul privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al
Municipiului Iaşi;
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2013 al
S.C.SALUBRIS S.A. ;
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
… in care ne intalnim intr-o sedinta finala de an a Consiliului Local.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Buna ziua, va spun si eu bine ati venit la singura sedinta si ordinara si extraordinara a Consiliului Local. Pentru ca
am avut parte de astfel de moment. La aceasta sedinta convocarea s-a facut prin Dispozitia Primarului
Municipiului Iasi nr. 1336 din data de 13 decembrie 2013, completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi
nr. 1350 din data de 17 decembrie 2013. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: domnul Anghel Ficu,
doamna Antipa Gabriela, domnul Bulgariu Catalin, domnul Leonte Constantin, domnul Trandafirescu Sorin.
Sedinta se desfasoara legal.Va supun aprobarii si procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din
21.11.2013. Dau cuvantul presedintelui de sedinta.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Buna ziua stimati colegi. Intram in sedinta de consiliu propriu-zisa. Fiind o sedinta ordinara va invit sa va inscrieti
la cuvant pentru interpelari. Domnul consilier Surdu. Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Fiind ultima sedinta din an, imi permit sa transmit tuturor iesenilor multi ani, sanatate, un an mai bun si sa dea
Dumnezeu sa avem un an in care veniturile cetatenilor sa creasca real si sa ne bucuram si noi impreuna cu ei de
aportul pe care il au in sprijinirea proiectelor iesenilor si a Iasiului. Din partea organizatiei pe care o conduc, de
asemenea care reprezinta in preferintele electoratului la ora asta, se apropie si aproape depaseste 20%. Vreau
sa va spun ca cu toate zambetele daca priviti sondajele, cred ca mai avem un pic si suntem la egalitate cu PSD-ul
care se pretinde in continuare cel mai mare partid al Romaniei si consider ca exercitiul democratic pe care
Romania il parcurge de 23 de ani are nevoie intr-adevar de aceste fomatiuni politice puternice, care de fiecare
data atrag atentia si sunt cu arma la picior si sunt pregatite pentru a apara o adevarata democratie... Trecand la
problemele pe care le avem in municipalitatea noastra, cred ca santierele care sunt pe raza municipiului Iasi ar
trebui sa inceapa pregatirile pentru iarna. Iarna a inceput conform calendarului. Si aici ma refer in primul la cel
care, antrepenorul sau constructorul care lucreaza pe Bucium, este o jignire totala si o lipsa de bun simt care nu
pot sa o calific altfel pentru ca fata de cum ar trebui sa se desfasoare o lucrare, aceasta lucrare este impotriva
tuturor regulilor pe care un constructor trebuie sa le ia fata de cetatenii care circula pe aceasta strada. In primul
rand, total inacdevat sistemul de semnalizare, iar in momentul in care vrei sa faci stanga sau dreapta nu exista
niciun semn care sa reglementeze acest lucru si nu inteleg de ce sta, pentru ca are doua luni de zile de cand
putea sa asfalteze, putea sa termine lucrarea pentru ca stia si el ca si noi ca vine iarna, iar acele forme de plastic
nu sunt pentru sectionarea drumului in artere de circulatie, pe care le-a montat acolo si pe care soferii le lovesc
tot timpul. Acele forme de plastic sunt pentru, stiu eu, imprejmuiri, orice altceva mai putin reglementarea
sensurilor de circulatie. Am apreciat la Fundatie ca, am inteles ca se largeste un pic ca sa incapa doua masini,3/10
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pasajul, dar a luat masuri si a pus niste semne de circulatie acolo ca sa nu intram din greseala deja prin pasaj, sa
il circulam inainte de a fi dat in folosinta. In rest, sunt convins ca mai putem face si alte lucruri si anume, daca tot
am terminat bulevardul Stefan cel Mare as avea o propunere. In stanga noastra aici unde biserica catolica a
renovat cladirile, exista un tronson in jumatatea cealalta care este goala si are niste acoperisuri care nu fac cinste
centrului orasului pe care incet, incet, dupa cum vedeti il punem la punct si il pun la punct cei care au investit si
cei care doresc sa investeasca. Cred ca ar fi oportun ca sa se faca un proiect de uniformizare a acestui tronson
cu terminarea si in partea astalalta a unui turn exact cum e in partea ailalta si lucru asta cred ca ar trebui sa intre
in atentia arhitectilor care am inteles ca studiaza zona centrala si care ar face un lucru foarte bun pentru ca ar fi o
cladire care sa ne reprezinte, daca luam exemplul din stanga. Va multumesc.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Inteleg ca domnul consilier Axinia doreste.
Domnul consilier Axinia Constantin
Buna ziua. As continua cu doua probleme. Iasiul s-a imbracat in haine de sarbatoare, s-au amenajat multe locuri
si este foarte frumos pentru ca suntem, vom deveni o capitala culturala a Europei, dar am doua probleme pe care
as dori si cred ca mai este timp sa fie rezolvate. Prima problema, multi cetateni au spus ca explanada pietonala
este vizitata de cetateni si o parte nu au unde sa isi parcheze masinile. Pentru perioada aceasta ar fi bine ca sa
existe posibilitatea sa se aprobe temporar parcarea masinilor pana de dupa sarbatori in 5-6 ianuarie, pana la
intersectia cu Casei Modei pe o parte si pe alta, dar fara sa pericliteze foarte mult traficul, sa fie afectat traficul. Si
a doua problema, am vazut in fiecare cartier ca s-a pus cate un brad, s-au organizat si se organizeaza diferite
manifestari legate de nasterea Domnului, de noul an si ma uit ca un cartier totusi important unde multi au facut
campanie electorala, altii au castigat, altii nu au castigat, este vorba de cartierul Dacia unde s-au realizat,
adevarat, doua parcuri frumoase, si in acele parcuri, unul este chiar la bulevardul Dacia, nu s-a pus nici macar un
brad de Craciun. In zona sunt doua gradinite, sunt doua scoli generale, mai este si un parc foarte aproape de
piata din Dacia si acolo rondul este amenajat, este pacat, inainte s-au pus, in campania electorala s-au montat
diferite bannere, dar acum pentru ca e sarbatoare si Iasiul s-a imbracat in sarbatoare, as dori ca in numele
cetatenilor din zona aceasta, mai este timp, sa se monteze, sa se puna un brad atat intr-un parc sau in parcul
celalalt, ca de obicei in parcul cel mai mare. Va multumesc.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Multumesc. Daca nu mai sunt alte interpelari, ii rog pe cei din executiv sa raspunda.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Buna ziua. Am sa raspund la ambele interpelari. Pentru domnul Surdu Gabriel, santierul de pe Bucium este un
santier pe care il deruleaza Regia de Apa – ApaVital si bineinteles printr-o finantare pe fonduri europene, mai
putin important lucru asta, impreuna cu domnul primar Nichita, de altfel s-a mediatizat in nenumarate randuri, neam deplasat in santier si s-a cerut si constructorului dar si Consiliului Judetean sa ia masurile necesare. Politia
Rutiera a aplicat mai multe sanctiuni acolo pentru nesemnalizarea corespunzatoare a santierului, avem si sesizari
scrise, transmise de noi catre constructorul Hidroconstructia S.A. si catre ApaVital pentru a lua masurile
necesare, vom retransmite si gandul dumneavoastra catre constructor pentru a lua masurile pana la caderea
zapezii. Pentru bulevardul Stefan cel Mare, legat de corpul de cladiri care face legatura intre Episcopia Catolica si
ce se intampla inspre Piata Unirii, este in proiectare in momentul de fata de catre investitorii din zona carora leam eliberat certificatul de urbanism in cursul acestei veri si care vizeaza exact ceea ce ati spus dumneavoastra,
reconstructia cladirii de pe colt intr-o armonie cu cea dinspre episcopie si legatura intre cele doua corpuri de
cladire.
Esplanada pietonala, vom analiza in comisia de circulatie posibilitatea parcarii temporare pe perioada sarbatorilor
pe ambele parti ale bulevardului Stefan cel Mare, intre I.C. Bratianu si Casa Modei, iar pentru cartierul Dacia, fata
de anii precedenti ornamentele care traverseaza bulevardul au fost duse pana spre depoul Dacia, iar bradul s-a
instalat ca de fiecare data in esplanada Voievozilor, motivat de faptul ca este punctul cel mai atractiv pentru
cartierul Dacia-Alexandru si acolo se si petrec evenimete in momentul de fata. Ar fi pacat sa apara un brad
abandonat unde nu se inatampla nimic. Noi le recomandam tuturor sa vina in esplanada Alexandru cel Bun, a
Voievozilor, pentru ca pot face evenimente foarte frumoase acolo. Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Dati-mi voie sa completez cateva lucruri, asa cum am vazut tonul, hotararea in glas a domnului lider, nu pot sa
raman indiferent. Deci nici noi nu suntem bucurosi ce se intampla in Bucium si se constata ca ApaVital nu
reuseste, cum nici noi nu reusim tot timpul sa gestionam foarte bine relatia cu constructorul, pentru ca au un
contract, au diversi diriginti de santier, au firme de consultanta, de asistenta tehnica care trebuie sa ia masuri si
sigur si carosabilul e destul de ingust acolo, lucrarea in schimb e de mare avergura. Haideti sa vedem si partea
plina a paharului. Este un colector de canalizare absolut necesar pentru toata zona Bucium care era inundabila,
un colector care se monteaza la 5-6 metri adancime, cu sprijiniri si cu trafic in continuare. Stiti ce inseamna, ca
sunteti constructor, 6-7 metri de sapatura deschisa pentru a monta un colector. Peste colectorul acesta vin inca
doua conducte de alimentare cu apa, nu se poate asfalta pentru ca trebuie sa faca compactarea foarte buna si
prefer sa stam asa si sa faca o compactare buna a colectorului decat dupa aceea sa apara prabusiri si la colector
si la retelele de apa. Sunt lucrari de mare, mare avergura. Hidroconstructia nu este un constructor rau. Din
pacate, legat de semnalizare trebuie sa isi asume treaba asta si sa ii ajutam si noi sa si o asume, dar si cei de la
Rajac, ma refer aici la directorii de acolo, trebuie sa gestioneze mai bine relatia din teren. Noi ne-am implicat
destul de mult, din pacate ne prinde iarna, nu avem ce face, o sa incercam sa continuam lucrarea acolo pentru ca
ei pot monta si pe timp de iarna conductele de alimentare cu apa.
In Stefan cel Mare suntem foarte preocupati sa gasim solutii prin care sa fluidizam si traficul si pietonalul, dar si
cel auto si sper ca PUG-ul pe care il vom aproba in Consiliul Local sa cuprinda cat mai multe solutii astfel incat sa
avem si un trafic fluent dar sa avem si posibilitatea de a moderniza sau de a reabilita cladirile care sunt pe acest
pietonal. Nu sunt de acord ca Stefan cel Mare sa devina loc de parcare. Nu sunt de acord! Domnul viceprimar,
nici o comisie de circulatie! E pietonal, e sarbatoare, e ornat frumos, lumea vine in numar cat mai mare acolo,
trebuie sa lasam pentru pietonal. In Manchester, in Birmingham, in toate orasele mari unde s-au facut reabilitari,
s-a marit carosabilul si nu pentru masini, asta pietonalul, asta trotuarul, si nu pentru masini ci pentru populatie.
Mai schimbati-va conceptul o data! Avem 200 de locuri de parcare la Casa Casatoriilor, doi pasi de Stefan cel
Mare, unde pot parca forte bine masinile. De la Casa Casatoriilor pana la Stefan cel Mare sunt 50, 60 metri, chiar
vrem sa parcam numai in fata geamului nostru. Haideti sa ne obisnuim. Mergeti peste tot, la Viena, mergeti la
Londra, mergeti la Paris si vedeti cum cauta un loc de parcare cei care vin cu masinile si dupa aceea cat merg pe
jos la magazine sau in zona centrala. Vrem niste servicii de calitate, atunci presupune si acest lucru. Nu am facut
pietonalul ca sa il umplem cu masini si sa facem loc de parcare. E foarte frumos cand il vezi de la un capat la4/10
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altul, e foarte frumos cand se vede Palatul Culturii, cand se vede Piata Unirii, mai departe spre Lapusneanu. De
ce sa luam aceasta perspectiva, aceasta panorama iesenilor? Doar din populism?
A doua chestiune, ma bucura foarte mult ca de Craciun unii primesc cadouri, altii isi fac singuri cadouri. PDL-ul isi
face singur cadouri in sondaje. Sa fiti sanatosi si sa credeti in ele si Dumnezeu sa va ajute in viitor dar sa
ramaneti sub 20% pentru ca mai meritati inca scorul asta sub 20%, desi eu tin minte ca partidul asta avea si
oameni buni inainte si seriosi, sper sa aiba si in continuare si sa colaboram bine in Consiliul Local pentru
proiectele iesenilor. Asa ca celelalte cuvenite de sarbatori le vom spune dupa sedinta de Consiliul Local cand
sper ca veti onora invitatia noastra de a fi impreuna pentru cateva ore. Va multumesc foarte mult
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul consilier Axinia Constantin
... dar problema este legata de partea a doua a ceea ce voiam sa va spun.
Domnul primar Nichita Gheorghe
In partea a doua a sedintei, eu dau spritul.
Domnul consilier Axinia Constantin
Da, dar sunt dator moral sa va spun pentru ca vorbeati de oameni cu valoare, sa intelegem ca fiecare are
valoarea sa.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Da, eu imi aduc aminte de un Tomaseschi, imi aduc foarte bine aminte, intr-adevar mai sunt. Vreti sa va dau
cateva expleme? Promovati oameni foarte seriosi.
Domnul consilier Axinia Constantin
Dar si dumneavoastra. Sa intelegem ca avem si oameni de genul asta. S-a scris in presa, nu contestam. Dar a
spune ca nu mai are oameni de valoare, e un lucru care trebuie sa... oricum sunt sarbatorile si toti suntem mai
buni, toti avem cate o valoare. Valoarea data de constiinta si valoarea data de parintii nostri, restul cum o punem
in valoare...
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Va multumesc frumos. Haideti sa intram... O completare, va rog domnul viceprimar.
Domnul viceprimar Danga Marius Sorin
Referitor la parcarea din zona Stefan cel Mare, eu nu pot sa nu ma bucur totusi ca si colegii din opozitie gasesc
utilitatea dezvoltarii de parcari in zona si sunt convins ca atunci cand vom ajunge cu proiectul parcarii de sub
parcul din fata Teatrului National o sa avem acelasi sprijin. Multumesc.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Inseamna ca il incepeti si pe acesta din spatele Primariei pe care l-am propus noi.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Haideti sa nu transformam sedinta de final de an, daca imi permiti. Nu are sens sa dezbatem foarte mult pe tema
aceasta, stim foarte bine care sunt parerile fiecaruia. Daca imi permiteti sa scapam de rautati, domnul consilier
Axinia si stimati colegi, as vrea sa supun la vot ordinea de zi pentru aceasta sedinta de consiliu. E vorba de 32 de
puncte plus o completare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
Cu unanimitate ordinea de zi a fost aprobata.
Intram in dezbatere, primul proiect de hotarare de pe ordinea de zi.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind execuţia preliminată a bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31 decembrie
2013;
Daca sunt interventii? Domnul viceprimar Chirica, are de facut doua completari.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Asa cum s-a discutat si la comisia economica, sunt cateva corectii de facut din interiorul acestui proiect si am sa
cer permisiunea sa la citesc pe toate.
La pagina 1, la partea de cheltuieli procentul este 62,65 fata de 62,55. La pagina 2 – transferurile voluntare, altele
decat subventiile, la partea de prevederi actualizate suma in valoare de minus 52866,83 mii lei fata de minus
52954,55 mii lei, iar procentul este de (83) 85,39 fata de 85,26%. La pagina 3, punctul 7 – cultura, realizarile
preliminate sunt de 25659,64 mii lei fata de 25699,64 mii lei, iar in consecinta procentul este de 92,81 fata de
92,95. Iar la pagina 4 – cultura, procentul este 66,89 fata de 67,89 asa cum era scris initial. Va multumesc.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Va rog, domnul consilier.
Domnul consilier Axinia Constantin
O simpla intrebare. La capitolul – colectarea taxei si impozite, de ce nu s-a realizat valoarea care a fost stabilita
pentru perioada asta, ca am vazut ca este sub media pe care noi ne-am stabilit-o?
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Doamna director economic, Maria Simionescu, va rog. Daca se poate lua un microfon ca se inregistreaza.
Doamna director Simionescu Maria
Procentul de realizare al veniturilor proprii provenite din impozite catre bugetul initial al Consiliului Local, se
realizeaza intr-un…
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Multumesc frumos. Daca nu mai sunt alte interventii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva? 5 voturi impotriva.
Abtineri?
Domnul primar Nichita Gheorghe
Daca tot votati impotriva, de ce mai puneti intrebari? Ca sa va aflati in treaba, asa? Si va lamuresc oamenii astia.
Nici lamuriti nu puteti vota?
Domnul consilier Axinia Constantin
Domnul primar, va raspund eu.
Domnul primar Nichita Gheorghe
E o intrebare.
Domnul consilier Axinia Constantin
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Raportul referitor la, in comisia economica am discutat foarte putin pentru ca materialul a venit cu cateva minute
inainte si l-am citit dupa, asta e problema.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Va multumesc, domnul consilier.
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 17 voturi.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului Iaşi ;
Daca sunt interventii ? Domnul viceprimar Chirica, doua amendamente, va rog.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Am sa imi permit sa le citesc. Primul amendament se refera la diminuare programelor obiectivelor de investitii pe
anul 2013 din bugetul local cu suma de 4774,25 mii de lei in vederea suplimentarii fondului de rezerva cu aceeasi
suma. Diminuarile se fac de pe capitolul 51.02 si 67.02, 70.02, 81 si 84.02, suma se repartizeaza dupa cum
urmeaza: la capitolul bugetar 67.02.20 suma de 1500,00 mii lei, la capitolul 70.02.20 suma de 1274,25 mii lei, la
capitolul 74.02.20 suma de 1200,00 mii lei si la capitolul 84.02.20 suma de 800,00 mii lei.
Al doilea amendament se refera la faptul ca in urma ultimelor comunicari care s-au facut privind rectificarea
bugetara pentru fondul de salarii, aceasta suma a fost comunicata diminuat cu 333 de mii de lei, 100 mii lei, iar
aceasta suma se repartizeaza dupa cum urmeaza: la alte servicii publice generale, se suplimenteaza si fondul de
rezerva cu 41 mii lei si se diminueaza bugetul centralizat al investitiilor publice cu suma de 50,008 mii lei, la
Spitalul Parhon cu 33,008 mii lei si la Directia Locala de Evidenta Persoanelor cu 15,000 mii lei. In felul acesta tot
bugetul privind fondul de salarii este echilibrat.
Si mai este o a treia rectificare care se refera la diminuarea cu suma de 250,00 mii lei din repartitia pentru
subventii transporturi catre Directia de Asistenta Comunitara, plata pentru handicapati transporturi. Multumesc.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Da. Daca nu mai sunt alte interventii? Va rog, domnule primar.
Domnul primar Nichita Gheorghe
As ruga executivul, de azi inainte, amendamentele sa le faceti grupate inainte, in timpul sedintei de comisii. Deci
cand aveti sedinte de comisii, faceti amendamentele in timpul sedintei de comisii. Nu mai faceti dupa comisii. Da?
Executivul. Consilierii pot sa faca dupa comisii, dar executivul nu.
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Bun am retinut. Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva? 4 voturi impotriva.
Abtineri? 2 abtineri.
Proiectul de hotarare a fost avizat favorabil.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi programelor de
dezvoltare locală ;
Daca sunt interventii ? daca nu, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. 179/31.07.2013;
Interventii? Daca nu, supun la vot.
Cine este pentru.
Cine este impotriva?
Abtineri? 2 abtineri.
Cu 2 abtineri proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 335 din 7
septembrie 2010 privind realizarea proiectului „Dezvoltarea axei de transport Est – Vest in Municipiul Iasi”;
Interventii? Daca nu, supun la vot.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 336 din 7
septembrie 2010 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea proiectului „Dezvoltare retea rutiera in
zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi”;
Interventii? Daca nu, supun la vot.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri? Multumesc.
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.268 din 29 noiembrie 2013 privind
realizarea proiectului Zona de Agrement Ciric ;
Interventii ? Va rog, domnul consilier Surdu.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Sunt convins ca in ianuarie, executivul ne va pregati o radiografie a proiectului Ciric ca sa ajugem si noi la
concluzia eficientei proiectului, a felului in care iesenii l-au privit si sunt convins ca toti iesenii isi doresc un proiect
si toti iesenii isi doresc sa il cunoasca. Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
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Cred ca in primul rand zona de agrement Ciric este o zona de agrement, nu este o zona de eficienta economica.
Cred ca toate zonele de agrement din jurul Iasiului sunt facute pentru ieseni si nu un mod de a aduce bani la
Consiliul Local, ci pentru a crea agrement. Pe de alta parte, eu tin minte ca de aproximativ 30 si ceva de ani
discutam ca acea zona de agrement sa fie odata cu canalizare, sa fie cu alimentare cu apa, sa fie cu toate
conditiile necesare, cu alei, s.a.m.d, cu trotuare. Astazi este, dupa atatia ani de zile si astazi noi votam un proiect
de asta sau blamam. S-a facut.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Noi am votat proiectul, domnul primar. L-am sprijinit.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Daca dumneavoastra aveti gradina si puteti sta foarte bine in gradina acasa, oamenii sunt foarte multi care stau la
bloc si au nevoie de zona de agrement si o sa le fac in continuare indiferent cat de ineficiente vor fi. Ele sunt
servicii publice pentru cetateni. Haideti sa lasam deoparte politica la sfarsit de an.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Noi l-am votat, l-am sprijinit si il spriijinim in continuare.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Sunteti credincios, mai lasati strambele astea bagate continuu.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Domnule consilier Surdu, ca idee, sunteti om de afaceri, cred ca niciodata nu ati vrut sa obtineti profit dupa primul
dupa ce ati facut o investitie pe termen lung, da ?
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Cred ca am fost inteles gresit, daca imi dati voie, eu am spus si cred ca sunt foarte clar, am sprijinit acest proiect,
aduceti-va aminte de disputa cu taiatul padurilor si care am sprijinit taiat si reimpadurit in alta parte. Toate lucrurile
astea le-am sprijinit. Am spus atat: ca este corect ca dupa atata timp, toti colegii nostri si iesenii trebuie sa
cunoasca stadiul proiectului si nu cred ca am gresit prin acest lucru.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Va asigur de transparenta totala a executivului Primariei Municipiului Iasi.
Supun la vot proiectul de hotarare, daca imi permiteti.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ? Domnul consilier Ostaficiuc va abtineti ? Nu. Ok.
Abtineri ? domnisoara Preda. Va rog. 2 abtineri.
Cu 2 abtineri proiectul de hotarare a fost avizat.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnul Ostaficiuc nu mai influenta pe doamna consilier.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Cred ca a fost polarizare. A incercat sa o polarizare la votul favorabil, din pacate nu a reusit.
Proiect nr. 8
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 2 bunuri de preluare rezultate din implementarea proiectului
Managementul Integrat al Deşeurilor în Municipiul Iaşi prin act adiţional la contractul de concesiune a serviciului
de salubrizare nr. 90979/5.12.2007 ;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 9
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 286 alin (8) din
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, pentru
contribuabilii prevăzuţi în ANEXA 1;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al S.C.
Ecopiaţa S.A.;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ? 2 abtineri.
Cu 2 abtineri proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 11
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 253 din 11.10.2013
privind aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico – economici si a bugetului aferent proiectului „Amenajarea
plajei din zona Nicolina”;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR.37
întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire teren proprietate privata persoana fizica ;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
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In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT numere
cadastrale 137609, 137610, 137611, 137643 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru
construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoana fizica;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, FUNDAC PAUN NR.5 Intocmit in
vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 15
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, numar cadastral
140788 întocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T45, NC 139031
întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate persoana fizica;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T45, NC 139032
întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate persoana fizica ;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 18
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T45, NC 139033
întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate persoana fizica;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 19
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T45, NC 139034
întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate persoana fizica;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 20
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T45, NC 139035
întocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate persoana fizica;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 21
Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat cereri în vederea
acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului, administrate de
Consiliul Local Iaşi ;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 22
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile
Legii 114/1996 în şedinţa din 4.12.2013;
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Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 23
Proiect de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre
închiriere;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 24
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiilor deţinute de Biblioteca Judeţeană
Gheorghe Asachi în baza contractelor de comodat nr. 8445/28.01.2010 şi nr. 8446/28.01.2010 ;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 25
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale (construcţie şi teren
aferent), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situate în municipiul Iaşi, Şos.Nicolina nr. 105-107, bloc 1004,
tronson 1, parter;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 26
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către instituţii publice şi
asociaţii;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 27
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Bazei de agrement Ciric ;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ? Va rog. Impotriva, domnul consilier, Nedelcu ? Abtinere. Domnisoara Preda ? La fel, va abtineti. Doua
abtineri la proiectul de hotarare numarul 27.
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 28
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1.1. a HCL 167/2012 privind însuşirea inventarului domeniului
privat al Municipiului Iaşi ;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Precizez faptul ca domnul consilier Nedelcu nu se afla in sala, deci nu a votat la acest proiect de hotarare.
Proiect nr. 29
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, B-dul Carol I nr. 44, în suprafată de 15 mp;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Domnul consilier Nedelcu, ati ajuns la final, mai aveti timp sa va abtineti. E in regula. Nu, nu a votat domnul
consilier la proiectul numarul 29.
Proiect nr. 30
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, în suprafată de
12,50 mp;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 31
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, Bdul Independenţei nr. 9(34), bl. Y6 în suprafată
de 24,20 mp;
Daca sunt interventii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
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Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 32
Proiect de hotarare privind completarea HCL 167/2012 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului
Iasi cu bunurile cuprinse in Anexa 1, precum atribuirea acestora in administrare si exploatare Regiei Autonome de
Transport Public Iasi, ca bunuri de retur ;
Daca sunt comentarii, va rog.? La 32 domnul consilier Axinia. La microfon, daca se poate.
Domnul consilier Axinia Constantin
Pentru ca nu am discutat in comisia economica si sa nu incalc cutuma, vream sa stiu daca aceste autobuze,
pentru ca acolo apare perioada de functionare de 4 ani de zile, sunt functionale sau sunt la gard sau… o expresie
cam neortodoxa, dar daca sunt functionale ?
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Domnul director Gherca de la RATP va rog, de la CTP.
Domnul Gherca Marius- director CTP Iasi
Perioada de 4 ani a fost stabilita ca perioada de amortizare, ele sunt intr-o stare buna din punct de vedere tehnic
si pot functiona si 10-12 ani. Deci nu ne limitam doar la aceasta perioada de 4 ani.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Oricum daca o sa cititi presa de astazi o sa vedeti articole favorabile, oamenii au primit bine aceste noi autobuze.
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot aprobarea proiectului de hotarare.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 1 - completare
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2013 al
S.C.SALUBRIS S.A. ;
Daca sunt discutii? Va rog, domnul consilier Axinia.
Domnul consilier Axinia Constantin
Facand parte din opozitie, e cam rar sa zic lucrurile acestea. Ca unul care mai citesc bugetele si mai vad ca se
realizeaza si lucruri frumoase, il felicit pe domnul director de faptul ca a realizat ceva deosebit, in sensul ca a
crescut la buget un procent semnificativ 1,83, bineinteles si cheltuielile, dar sunt mai putine, din veniturile de
exploatare. E lucru foarte bun si va felicit domnul director pentru treaba aceasta, pentru ca altele societatii
incheiau pe zero sau in minus.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Va multumesc. Cu aceasta remarca, supun la vot.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
PDL spune si lucruri bune cand sunt facute bine.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Ii face curatenie in Dacia foarte bine si de asta e multumit.
Domnul consilier Axinia Constantin
Nu locuiesc in Dacia, domnul primar.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Nu, dar pentru ca este vorba de ultimul proiect hotarare de pe ordinea de zi, mi se pare de bun agur faptul ca
recunoasteti un merit al administratiei publice locale, dar hai sa supunem la vot.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Cu greu.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Prin vot vom vedea exact parerea dumneavoastra.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri? Iata, 2 abtineri.
Proiectul de
Va multumesc frumos. La rubrica diverse nu se supune votului, dar...
Domnul primar Nichita Gheorghe
Face si Oajdea, dar el nu vede curatenia.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Probabil ca nu a observat. Nu este in oras.
Diverse : Raportul privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al
Municipiului Iaşi;
Il aveti la mapa, puteti sa il consultati.
Imi permiteti sa va doresc Sarbatori Fericite, La multi ani si sa ne vedem cu bine in anul 2014!

PRESEDINTE DE SEDINTA
MATASARU PETRE DANIEL

SECRETAR
DENISA LILIANA IONASCU
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