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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 10340 / 03.02.2014

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.01.2014
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 28 ianuarie 2014 in cadrul sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
ANGHEL FICU
2.
ANTIPA GABRIELA
3.
AUR MARIUS CATALIN
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.
SCRIPCARU CALIN
24.
SURDU GABRIELA MIHAI
25.
TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
26.
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. 31 din data de 21
ianuarie 2014, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul
2013 al S.C. „ SERVICII PUBLICE IAŞI ” S.A.;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul
2013 al S.C. „ S.C.CITADIN ” S.A.;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al
S.C. „ S.C.TERMOSERVICE ” S.A. si a estimarilor pentru anii 2015-2016;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 306/20.12.2013;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru
aparatul de specialitate al primarului precum şi pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor,
Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Poliţia Locală Iaşi pentru anul 2014;
6.
Proiect de hotărâre privind inlocuirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de
Administraţie la Colegiul Naţional Emil Racoviţă şi Şcoala Gimnazială Ion Simionescu din Municipiul
Iaşi;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii Lucrari de reamenajare şi modernizare etaj 7 la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi, Str.
Pantelimon Halipa nr. 14 ;
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru investiţia Lucrari modernizare în Municipiul Iaşi str. Eternitate şi stradela Sf. Andrei;
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
Cimitir Sf.Petru si Pavel-construire si impejmuire;
10.
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a
terenurilor din anexele 1-4 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de catre Municipiul
Iasi;
11.
Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile
proprietate privată a statului aflate în administrarea Municipiului Iaşi;
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12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă
de 45,24 mp, situat în Iaşi, stradela Armeană nr. 16;
13.
Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1A si 1B1 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 115/1.04.2010;
14.
Proiect de hotărâre privind însuşirea valorilor de inventar reactualizate ale bunurilor
imobile ce constituie aport în asocierea la Parcul ştiinţific şi tehnologic Tehnopolis ;
15.
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Contractul de concesiune prin
incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007;
16.
Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita catre Comuna Popricani terenul
in suprafata de 800 mp, situat in sos. Stefan cel Mare si Sfant, in vederea implementarii proiectului
Alimentare cu apa din reteaua SC Apavital SA a satelor Carlig, Vulturi si Vanatori ;
17.
Proiect de hotărâre privind preluarea, cu titlu gratuit, din patrimoniul ANCOM DR Iasi in
patrimoniul Municipiului Iasi, a bunurilor cuprinse in lista Anexa si atribuirea acestora in folosinta
Colegiului Tehnic de Electronica si Telecomunicatii Gheorghe Marzescu Iasi;
18.
Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă deţinut de Partidul Democrat Liberal-Organizaţia Judeţeană Iaşi în baza unui contract de
închiriere;
19.
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Iaşi a
terenului în suprafaţă de 200 mp localizat în bulevardul Poitiers nr.27 (în vecinătatea B I7, sc.B),
indentificat cadastral în CV 45, parcela CAT 2416/1, fiind destinat amenajării unui spaţiu de joacă
pentru copii, şi a terenului în suprafaţă de 2932 mp indentificat cadastral în CV 45, parcela CAT 2416/2,
cale de acces adiacentă conform anexei A.;
20.
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi
cu terenul în suprafaţă de 8379 mp situat pe malul drept al râului Bahlui, T41, parcela P1771/1 şi
transmiterea în folosinţă gratuită a acestuia către Administraţia Naţională ”Apele Române” – Direcţia
Apelor Prut în vederea realizării obiectivului ”Regularizarea râului Bahlui în Municipiul Iaşi” din cadrul
programului PHARE 2005/017 – 690.01.05 ”Sprijin acordat MMGA pentru pregătirea de proiecte în
vederea realizării de lucrări pentru protecţia impotriva inundaţiilor” pe durata de viaţă a construcţiei;
21.
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din administrarea Direcţiei Tehnice şi de
Investiţii în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a spaţiului cu
suprafaţa de 107,26 mp din incinta punctului termic PT 14 Dimitrie Cantemir ;
22.
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în
domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de
învăţământ;
23.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii şi a
Regulamentului de Organizare si Functionare ale Politiei Locale, pentru anul 2014;
24.
Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pentru cofinanţarea proiectelor si
programelor de dezvoltare locală ;
25.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA
T 145, numar cadastral 145376, întocmit în vederea construirii unei de locuinte si imprejmuire pe teren
proprietate privata persoana fizica ;
26.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, ZONA GALATA T
45, numar cadastral 141140, 141142, 142537 întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial
pe teren proprietate privată persoană juridică;
27.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T
176, numere cadastrale: 11012/4/1, 11012/4/2, 11012/5/1, 11012/5/2, 11012/5/3, 11012/5/4, 11012/6/1,
11012/6/2, 11012/2/7 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de
locuinte pe teren proprietate privată persoană fizică ;
28.
Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 316 din 20 decembrie
2013 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-IASI, FUNDAC PAUN NR. 5 întocmit in vederea
construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
29.
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
... absenteaza motivat domnul Axinia Constantin. Intarzie doamna Gavrila si Anca Preda. Va supun
aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 20.12.2013. Domnule presedinte,
aveti cuvantul.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Buna ziua stimati colegi. Inainte sa intram efectiv in sedinta de Consiliu Local, ii dau cuvantul domnului
primar pentru a inmana o distinctie in numele orasului, in numele Consiliului Local.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Las ca vedem noi in numele cui, nu imi lua painea de la gura.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Va rog frumos.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Stimati colegi, stimate si stimati colegi avem bucuria astazi sa il celebram la 75 de ani de viata si la 50
de ani de activitate pe un fost consilier local, dar intai si intai este vorba de o emblema a Teatrului
National, e vorba de actorul Petrica Ciubotaru, actor al Teatrului National “Vasile Alecsandri” din Iasi.
Un om despre care nu are sens sa vorbim foarte mult pentru ca il cunoastem toti de ani si ani de zile.
Este suficient sa spunem ca are peste 250 de roluri pe scena Teatrului National, este suficient sa
spunem ca a jucat in piese extraordinare, a avut roluri deosebite si sa il invitam sa primeasca din
partea noastra, a Primariei Municipiului si a Consiliului Municipal Iasi o diploma de excelenta in cultura.
Maestrul Petrica Ciubotaru.
Domnul Ciubotaru Petrica
Sarut mainile, va rog frumos sa ne simtim bine sezand. La multi ani, dragi prieteni ai teatrului, la multi
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ani dragi ieseni, draga domnule primar, stimati colegi si fosti colegi de consiliu. Este absolut inutil sa va
spun ca sunt emotionat dintr-o sumedenie intreaga de motive. In general, aceasta profesie nu se poate
face bine decat cu emotie. Cine nu are emotie trebuie sa stea un pic mai intr-o parte, e ca in dragoste,
asa. Ma simt bine aici pentru ca aceasta sala onoranta a Palatului Roznovanu, am cunoscut-o inca de
pe vremea cand eram copil si am avut sansa in 1976 sa il cunosc bine pe ultimul print Roznovanu, era
prieten foarte bun cu fostul meu socru. Era un tip sportsman ca toti printii, asa, cum e si Strudza, numai
ca acest Roznovanu in tinerete fusese mare amator de masini si de motociclete. Si iata ca a lasat
Iasiului ceva din sufletul si din dragostea lui pentru aceasta urbe, lucru pe care si eu in viata mea, in cei
75 de ani de viata si in cei 50 de ani de teatru, am incercat sa il fac, sa las ceva si acest ceva este legat
numai din dragoste de Iasi. Sa nu va inchipuiti cumva ca nu as fi avut posibilitatea, sansa sa ma fi dus
si in alta parte. Am venit din alta parte, am venit de la Piatra Neamt la Iasi. Nu, nu am plecat pentru ca
nu ma pot desprinde de Iasi, efectiv nu ma pot desprinde, e un..., hai ca sa spunem asa, e un rau
necesar. Il iubesc cu prea multa pasiune, imi trezeste prea multe nostalgii, ma simt inpamantenit si
infratit cu el si nu vreau sa va spun decat faptul ca toti iubindu-l cu disperare, iubindu-l cu inteligenta,
iubindu-l cu disponibilitatea noastra de a sti si a crede ca putem face ceva pentru orasul acesta, o sa
putem ca urbea noastra sa isi aiba locul in nestematele oraselor care inseamna capitale culturale ale
Europei, pentru ca e locul nostru acolo, il meritam cu prisosinta, nu e niciun fel de sintagma de asta
gratuita. Acolo e locul nostru. Ce sa va spun, va doresc foarte multa sanatate, va doresc ca toti cei care
sunt, dumnevoastra si toti cei care sunt in situatia de a traversa greu aceasta perioada cu ger, si cu
zapada, si cu viscole, sa o trecem. Doresc ca eventualele viscole care se abat asupra tarii noastre sa
putem sa le luam in piept pentru ca trebuie si putem sa le luam in piept, si in rest sa ne dea Dumnezeu
multa, multa sanatate. Va doresc numai bucurii. La multi ani! Mi-am permis sa o invit pe fata mea,
Daniela Teodoriu. Ce te jenezi, ma? Te jenezi ca esti fata mea? Am rugat-o sa ma insoteasca la acest
eveniment, mai cu seama ca ar trebui sa se simta ca acasa, este functionara a primariei. Va multumesc
frumos. E o replica, undeva la noi in opinia publica, va doresc succes lucrarilor dumneavoastra. La
revedere.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Multumim frumos. Dragi colegi, intram in sedinta de Consiliu Local. Anunt sosirea la lucrarile noastre si
a domnisoarei consilier Anca Preda. Rubrica interpelari, daca se inscrie cineva la cuvant? Daca nu sunt
interpelari, va propun sa supunem la vot ordinea de zi pentru astazi.
Cine este de acord cu ordinea de zi?
Voturi impotriva?
Abtineri?
Cu unanimitate ordinea de zi a fost aprobata.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al S.C. „
SERVICII PUBLICE IAŞI ” S.A.;
Daca sunt discutii? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru?
Voturi impotriva? 2 voturi impotriva.
Abtineri?
Cu 2 voturi impotriva proiectul de hotarare a fost validat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al S.C. „
S.C.CITADIN ” S.A.;
Daca sunt discutii? Daca nu, supun la vot. Va rog, domnule consilier Surdu.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
As vrea sa fac mentiunea ca am studiat toate cele trei bugete supuse aprobarii, la cele trei societati
comerciale si odata cu colegii care au vazut ca societatile sunt pe plus si au un bilant care
demonstreaza ca societatiile sunt rentabile, este motivul pentru care votam acest buget. In momentul in
care dumnealor o sa intre pe un plus care sa determine si dezvoltarea societatilor, vom ridica
amandoua mainile. Multumesc.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Va multumesc si eu pentru observatie. Daca nu mai sunt si alte discutii, supun la vot.
Cine este pentru?
Voturi impotriva? 2 voturi impotriva.
Abtineri?
Cu 2 voturi impotriva proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. „
S.C.TERMOSERVICE ” S.A. si a estimarilor pentru anii 2015-2016;
Daca sunt discutii? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
Cu 2 voturi impotriva proiectul de hotarare a fost validat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.
306/20.12.2013;
Daca sunt discutii? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
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Cu 2 abtineri proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de
specialitate al primarului precum şi pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor, Direcţia de
Asistenţă Comunitară şi Poliţia Locală Iaşi pentru anul 2014;
Daca sunt discutii? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
Cu unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind inlocuirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie la
Colegiul Naţional Emil Racoviţă şi Şcoala Gimnazială Ion Simionescu din Municipiul Iaşi;
Inteleg ca aici ar fi un amendament. Va rog, domnisoara consilier.
Doamna consilier Preda Anca
V-am propus practic lista care nu fusese modificata din partea reprezentatilor PP-DD, grupului PP-DD,
motiv pentru care va solicitam sa luati act de persoanele efectiv desemnate in consiliile de adminitratie.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Deci ati depus un document la Secretariatul Consiliului Local.
Doamna consilier Preda Anca
Este depus documentul si va rugam sa luati act de acesta. Va multumesc.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Da, va rog domnul consilier Birhala.
Domnul consilier Birhala Constantin
Si eu as vrea sa prezint lista reprezentatilor PDL in consiliile de administratie a unitatilor de invatamant
din Iasi, pe care nu am prezentat-o.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Deci nu ati depus-o la Secretariatul Consiliului Local si vreti sa o prezentati in plen ? Va rog.
Domnul consilier Birhala Constantin
Deci la Colegiul Costache Negruzzi – domnul Surdu Gabriel, la Colegiul Agricol si de Industrie
Alimentara “Vasile Adamachi - domnul Leonte Constantin, la Colegiul Tehnic Ioan C. Stefanescu –
domnul Cojocaru Viorel, la Colegiul Tehnic M. Strurdza Iasi – Ghiorghiu Maria, Liceul Teoretic
Alexandru Ioan Cuza Iasi – doamna Rotaru Angela, Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Iasi - domnul
Poroch Vladimir, Liceul Teoretic de Informatica Grigore Moisil – domnul Cristian Catalin, Liceul Teoretic
Waldorf – domnul Dornean Tudor, Seminarul Teologic Ortodox Sf. Vasile cel Mare – subsemnatul,
Liceul Tehnologic Petru Poni – domnul Axinia Constantin, Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu
– domnul Axinte Laurentiu, Liceul Tehnologic Economic de Turism – doamna Munteanu Anca, Scoala
Gimnaziala Alecu Russo – domna Aurnauteanu Maia, Scoala Gimnaziala Alexandru Vlahuta – domnul
Grigoras Laurentiu, Scoala Gimnaziala Carmen Sylva – domnul Busoi Adrian, Scoala Gimnaziala Elena
Cuza – doamna Chelea Maria, Scoala Gimnaziala Ion Creanga – doamna Rotaru Angela, Scoala
Gimnaziala Ion Simionescu – doamna Munteanu Anca, Scoala Gimnaziala Ionel Teodoreanu –
doamna Stan Doina, Scoala Gimnaziala Mihai Codreanu - domna Bogdanici Camelia, Scoala
Gimnaziala Otilia Cazimir – doamna Chichirau Emilia, Scoala Gimnaziala Vasile Conta – domnul
Tataru Ionut, Gradinita nr. 16 – domnul Domnaru Laurentiu si Gradinita nr. 22 – subsemnatul.
(Gradinita nr. 25 – domnul Domnaru Laurentiu).
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Va multumesc. Cred ca depuneti si la Secretariat Consiliului Local, asa e procedura. Poate era mai
bine sa fi depus mai din timp, castigam un pic, castigam un pic de timp.
Nu se vorbeste la microfon.
Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
Lucrari de reamenajare şi modernizare etaj 7 la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi, Str. Pantelimon
Halipa nr. 14 ;
Daca sunt discutii ? Daca nu sunt, supun la vot
Cine este pentru ?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
investiţia Lucrari modernizare în Municipiul Iaşi str. Eternitate şi stradela Sf. Andrei;
Daca sunt discutii ? 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cimitir Sf.Petru
si Pavel-construire si impejmuire;
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Daca sunt discutii ? 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 atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a terenurilor
din anexele 1-4 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de catre Municipiul Iasi;
Daca sunt discutii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 11
Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate
privată a statului aflate în administrarea Municipiului Iaşi;
Daca sunt discutii ? 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 vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 45,24
mp, situat în Iaşi, stradela Armeană nr. 16;
Daca sunt discutii ? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru ?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1A si 1B1 la Hotărârea Consiliului Local nr.
115/1.04.2010;
Daca sunt discutii ? 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 însuşirea valorilor de inventar reactualizate ale bunurilor imobile ce
constituie aport în asocierea la Parcul ştiinţific şi tehnologic Tehnopolis ;
Daca sunt discutii ? 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 completarea Anexei 1 la Contractul de concesiune prin incredintare directa
a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007;
Daca sunt discutii ? 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 hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita catre Comuna Popricani terenul in suprafata
de 800 mp, situat in sos. Stefan cel Mare si Sfant, in vederea implementarii proiectului Alimentare cu
apa din reteaua SC Apavital SA a satelor Carlig, Vulturi si Vanatori;
Daca sunt discutii ? 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 preluarea, cu titlu gratuit, din patrimoniul ANCOM DR Iasi in patrimoniul
Municipiului Iasi, a bunurilor cuprinse in lista Anexa si atribuirea acestora in folosinta Colegiului Tehnic
de Electronica si Telecomunicatii Gheorghe Marzescu Iasi;
Daca sunt discutii ? 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 hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
deţinut de Partidul Democrat Liberal-Organizaţia Judeţeană Iaşi în baza unui contract de închiriere;
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Daca sunt discutii ? Numai un pic domnul deputat sa primiti un microfon, va rog.
Domnul deputat Movila Petru
Multumesc. Sunt deputatul Petru Movila, am 24 de ani in acelasi partid, de 9 ani de zile am spatiul
cabinet parlamentar in bld. Stefan cel Mare si Sfant. Printr-un abuz fara precedent, in luna decembrie sa reziliat contractul pentru spatiul pe care il detin. Obiectul hotararii nr. 18 este acest spatiu si am
intervenit pentru ca voi actiona in instanta Consiliul Local pentru faptul ca nu imi confera, nu imi atribuie
conform legislatiei in vigoare un spatiu pentru desfasurarea activitatii de cabinet parlamentar. Asta nu
inseamna ca sunt impotriva ca Partidul Democrat Liberal sa aiba spatiul si sa isi extinda activitatea.
Vreau sa precizez cateva momente, sunt parlamentarul de Iasi care a initiat proiectul Smurd impreuna
cu Dan Carlan, comisia de ancheta Antibiotice, sunt parlamentarul care a realizat, a demarat infratirea
intre Iasi si Chisinau, sunt parlamentarul care a initiat impreuna cu Dan Carlan, Relu Fenechiu si
Varujan Vosganian proiectul, a demarat proiectul Institutul Oncologic, de asemenea sunt parlamentarul
de la putere care in 2011 s-a implicat in criza gazului la Iasi si care a beneficiat nu de putine ori de
multumirile municipalitatii. Un parlamentar care nu participa la nici un fel de troc politic, are reguli, are
valori si am venit sa va spun acest lucru, sa va informez ca voi actiona in instanta Consiliul Local si
sunt convins ca voi castiga in conditiile in care legea nu a fost aplicata cu buna credinta. Va multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Doamna directoare Palaga, te rog sa spui exact care e situatia contractului si ce s-a intamplat cu
contractul.
Doamna director Palaga Letitia
Conform contractului de inchiriere, termenul de valabilitate este 1 ianuarie - 31 decembrie. In contract
este o prevedere prin care se stabileste cu 30 de zile inainte de finalizarea contractului, contractantul
trebuie sa faca cerere de prelungire. In aceasta situatie nu era facuta cerere de prelungire si se
inregistra un debit de 2 luni.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Fa precizarea legala daca suntem obligati expres sa dam spatiul unui parlamentar sau daca putem.
Doamna director Palaga Letitia
In aceasta situatie nu suntem obligati sa prelungim contractul de inchiriere avand in vedere ca erau
incalcate clauze contractuale.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Bun, multumesc frumos. Ca sa nu lungim foarte mult vorba si eu sunt in politica de ceva ani buni si stiu
exact situatia spatiului de la PD, chiar foarte bine. Exista un principiu si o cutuma pe care noi in Iasi am
respectat-o, in clipa in care un spatiu aferent sau spatiile aferente partidelor politice au fost gestionate
de catre partid in favoarea unui parlamentar sau a altuia, noi am fost de acord dar cu acceptul
partidului. Deci daca la Partidul Social Democrat am avut spatiu dat catre senatorul Ion Solcanu, spre
exemplu, PSD a fost de acord ca acest spatiu sa fie la cabinetul parlamentar, din niste motive, pentru
ca parlamentarul putea sa aiba spatiul acolo si putea sa suporte o serie de cheltuieli de intretinere cu
spatiul partidului inclusiv pentru cabinetul sau. La Partidul Democrat, spatiul acesta a fost tot timpul la
Partidul Democrat si a fost inchiriat cu acordul partidului la diversi parlamentari. Imi aduc aminte de
Mihai Baciu care era presedinte de filiala si parlamentar si spatiul a fost inchiriat dansului dar cu
acceptul filialei Partidului Democrat. Cand domnul Baciu a devenit membru al PSD-ului, noi nu am
intrat acolo in spatiu respectiv, ca puteam intra noi in spatiul respctiv pentru ca era deputatul nostru de
acum si am avut bunul simt, fiind si primar, fiind si in Consiliul Local sa redam spatiul Partidului
Democrat. Cand domnul deputat Movila a venit si m-a rugat, noi in Consiliul Local sa punem pe ordinea
de zi si sa ii cedem acest spatiu parlamentar, i-am zis ca nu putem sa facem decat daca Partidul
Democrat accepta acest lucru, pentru ca e parlamentarul lor si doi daca ar fi sa aiba vreun spatiu in
municipiul Iasi nu i l-am putea da pentru ca nu avem spatii suficiente si pentru ca el este parlamentar
intr-un colegiu care nu este in municipiul Iasi. Avem 17 parlamentari in judetul Iasi, nu au acei
parlamentari care sunt in colegiile rurale, nu au spatii parlamentare in municipiul Iasi decat daca isi
inchiriaza dansii de la privat. Nu facem fata, inclusiv am fost foarte eleganti cu spatiul domnului Oprea
pentru ca spatiul respectiv era dat pentru doi parlamentari ai PD-ului, domnul Oprea si domnul Spanu,
domnul Spanu nemaifiind parlamentar, nu am incercat sa introducem pe domnul Iacoban care era din
acelasi colegiu si avea tot dreptul, nu? Noi am inteles acest aspect si am lasat spatiul numai domnului
Oprea. Omul a inteles, ne-a rugat frumos, a facut solicitarea, Iacoban si-a gasit un alt spatiu, e alta
problema. La fel, am cuplat parlamentari in Dacia la un moment dat, cei care sunt de Iasi si am incercat
parlamentarii de Iasi sa ii multumim, inclusiv am avut dispute foarte mari in ceilalti cu Mihaela Popa, cu
spatiul parlamentar. Dar de la Tibanesti sa ne mutam la Iasi si sa impunem Consiliului Local neaparat
spatiul, mi se pare un pic aberant. Doi, mi se pare o minciuna sfruntata ca sa incepi sa iti aloci tot felul
de merite pe proiecte care nu tin in totalitate de un parlamentar. Activitate pe zona Moldovei au avut
multi parlamentari, dar nu inseamna ca infratirea Iasi – Chisinau s-a facut prin domnul deputat Movila,
infratirea s-a facut intre cei doi primari care au avut determinarea politica sa faca aceasta infratire,
Dorin Chirtoaca si Nichita Gheorghe. Hai sa fim obiectivi. Cand ati avut interventie cu Smurdul am
recunoscut-o si v-am dat si diploma de excelenta in Sala Mare a Primariei, dar nu incepeti acum sa
spuneti ca tot ce misca in Iasiul asta, gata vi se cuvine. Nu, sunteti parlamentar intr-un colegiu din
judet, in colegiul 3, pe zona cu domnul Adascalitei. Adascalitei care este parlamentar tot de colegiul 3 si
este PSD, nu are cabinet parlamentar dat de Consiliul Local. Are? Are, atunci ii luam si lui, poftim. Nu
facem acum din asta o tragedie, dar daca aveti un alt spatiu, puteti sa inchiriati in Iasi, in schimb spatiul
care este aferent unui partid politic nu incercam sa ne punem noi intr-o disputa pe care o aveti
dumneavoastra in interior si nu incercati sa ne trageti acolo pe noi, pentru ca noi am respectat ca daca
este spatiu al PDL sa lasam al PDL-ului. Vreti sa repartizam unei alte asociatii? Si domnul Movila, tineti
foarte bine minte ca acel spatiu era cu aeroclubul nu stiu care, cu aeronavele nu stiu care, dat la
Registrul Naval. Vreti sa bagam Registul Naval inapoi acolo in sediul PD-ului? Sau vreti sa bagam vreo
asociatie de asta care nu are spatiu, in sediul PD-ul? Nu am facut treaba asta noi Consiliul Local si nici
Primaria. Daca aveti o problema, eu cred ca dumneavoastra la partid puteti mai usor sa gestionati
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spatiul. PD-ul poate sa aiba spatiul, are parlamentari, parlamentarii pot sa activeze acolo. Nu am nici o
problema. De ce aduceti batalia interna de partid la noi in Consiliul Local, pentru ca nu merita lucru asta
facut. Noi am respectat tot timpul partidul. Partidul poate sa hotarasca daca spatiul respectiv se aloca.
Doi, in ultima ordine de idei, eu nu cred ca un parlamentar care primeste bani destui de multi de la
bugetul de stat sa nu poata sa isi achite darile la un cabinet parlamentar, mai ales daca este in Iasi si
nu cred ca un parlamentar care are si personal calificat in cadrul cabinetului nu gaseste timpul necesar
sa faca o notificare de prelungire a unui contract care mi se pare efectiv un element de bun simt. De ce
ne acuzati degeaba? Noi trebuie sa respectam un contract, respectam legea, dar in afara de lege pe
care o respectam noi trebuie neaparat sa respectam si situatia partidului. De la PNL au fost bataliile
duse in decursul anilor cu spatiul de acolo in continuu. Am venit noi in Consiliul Local sa taiem spatiul
PNL-ului de acolo si sa dam la privati sau la parlamentari? Nu. PNL-ul si a gestionat spatiul. La fiecare
partid politic am respectat decizia partidului. Aici trebuie sa intelegeti ca spatiul respectiv a fost dat
intotdeauna PD-ului. Daca PD-ul vrea sa il subinchirieze, sa ii dea destinatie de cabinet parlamentar,
poate sa o faca in orice moment. Nu cred ca trebuie sa intram noi Consiliul Local intr-o chestiune
interna de partid cum nici la noi la PSD nu a intrat nimeni. Avem si noi parlamentari, destui de multi si
importanti, care au activitatea in cadrul sediului partidului.
Domnul deputat Movila Petru
Domnule presedinte, un minut si cateva precizari. In primul rand, domnul primar nu este bine informat
ce parlamentari au cabinete in municipiul Iasi de la Consiliul Local. In al doilea rand, eu nu am venit sa
discut problemele PDL-ul in Consiliul Local, domnule primar. Va informez ca Parlamentul si Partidul
Democrat sunt doua institutii distincte, cu personalitate juridica distincta, iar sediul pentru cabinetul
parlamentar l-am primit in 2005 printr-o hotarare de Consiliul Local fara a exista vreun document sau
vreun aviz verbal din partea cuiva. Fac aceste precizari pentru ca dumneavoastra incercati sa lansati
teme diferite decat tema de baza. Sigur documentele pe care le detin vor arata acest lucru. In ceea ce
priveste datoria, pentru ca nu sunteti informat, am fost in termenii contractuali si datoria a fost achitata
la zi conform contractului. A plecat o notificare in luna noiembrie care nu a ajuns la DAPPP, in luna
decembrie am inregistrat personal la registratura o alta notificare si vreau sa va mai informez ceva, ca
urmare a legii electorale, colegiul pe care il detin este jumatate la nord de Iasi si jumatate la sud de Iasi
si parlamentarii, cu exceptia lui Florin Constantinescu, Neculai Ratoi, Sorin Lazar si Vasile Mocanu
care sunt in zona de vest, toti parlamentarii, fie ca sunt din municipiul Iasi sau din judetul Iasi, au
cabinete atribuite de Consiliul Local. Va multumesc si vreau sa inchidem discutia, voi proceda in
consecinta. Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu vreau sa fac polemica cu un parlamentar mai ales ca are vechime in Parlamentul Romaniei. Vreau
sa inteleaga tot Consiliul Local ca nu faramitam spatiile partidelor politice. Ce ar insemna ca la nivelul
tarii, astazi, prin faptul ca astazi este parlamentar pe lista unui partid, o anumita persoana si
beneficiaza de faptul ca partidul ii incredinteaza un spatiu, dupa aceea sa ajungem ca spatiul partidului
sa fie separat si sa fie faramitat din cauza ca parlamentarul nu mai vrea sa fie la partidul respectiv. Se
poate intampla oricarui partid politic. Si eu cred ca partidele politice, noi avem obligatia sa le asiguram
spatiul, am facut-o cu toate partidele politice si cred ca trebuie sa respectam acest lucru, aceasta
cutuma in continuare pentru ca persoanele vin si pleaca dar partidele raman si ele ne asigura noua
efectiv democratia in aceasta tara. Unele persoane se pot supara pe partid, sa fie sanatoase, se
intampla si la mine la PSD, nu inseamna de aici incolo ca faramitam spatiul de partid pentru ca pleaca
o persoana din partid, iar celelalte chestiuni sunt doar lucruri subiective. Va multumesc.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Domnul consilier Anghel Ficu, va rog.
Domnul consilier Anghel Ficu
Buna ziua. Vad ca este pana la urma o problema si interna si de partid la PDL, rog si eu colegii de la
PDL sa dea un punct de vedere, sa ne spuna, ca sa vedem si noi care este situatia, cum ne
pozitionam. In principiu cred ca daca spatiul este la partid nu ar trebui sa fie o problema, dar as dori sa
ne spuna si colegii PDL care este situatia.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Daca stiam ca asta este problema, eu déjà ridicasem mana sa iau cuvantul. In primul rand spatiul
respectiv, atat timp cat a fost disponibilizat de catre primarie, optiunea noastra era corecta si fireasca
fiind in incinta unde isi desfasoara activitatea Organizatia Judeteana a Partidului Democrat Liberal, sa
optam pentru pastrarea acestui spatiu pentru partid. Noi avem spatii restranse acolo si am optat cu toti
colegii pentru pastrarea acestui spatiu pentru partid. Asta nu inseamna ca domnul deputat Movila, care
este unul dintre cei mai buni parlamentari ai nostri si chiar si la nivel de parlament si de tara, are
rezultate pe care i le recunoastem si care este un activist de seama al partidului nostru, nu isi gaseste
locul in aceste locuri si nu s-a pus problema vreodata ca domnul deputat sa nu poata sa isi desfasoare
activitatea parlamentara in sediul partidului. Cred ca trebuie sa incheiem aceasta discutie. Dumnealui
are tot dreptul sa faca demersurile de care a facut vorbire, nu facem decat sa fim alaturi de dumnealui,
pentru ca va dati seama nu pot sa fiu decat cu dorinta de a-si rezolva problema unui cabinet parlament
al dumnealui, iar astazi daca aceasta hotarare se va da, ca spatiul sa ramana in folosinta partidului, fiti
siguri ca toata activitatea in cadrul partidului va avea aceeasi continuitate. Noi nu avem nici o problema
in partid. Va multumesc.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Domnul viceprimar Danga, va rog.
Domnul viceprimar Danga Marius Sorin
Buna ziua. Si din punct de vedere administrativ este mult mai eficient sa avem un singur contract acolo
unde exista sedii de partid, pentru ca inchipuiti-va daca facem pe bucati sediul unui partid pentru
fiecare parlamentar pe care il are, in momentul in care mandatele inceteaza noi trebuie sa venim cu
cate o hotarare de Consiliul Local sa constatam incetarea la ala si sa vedem daca partidul ar vrea sa
mai primeasca o camera, doua, trei din cate se disponibilizeaza. Si la PNL avem doua cabinete de
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parlamentar in cadrul sediului judetean, dar e discutia noastra interna, asa am stabilit, mai departe
platim si gestionam un singur contract, un singur contract de pe PNL. Cred ca asa e normal sa se
intample. Cred ca in familia dumneavoastra sa gasiti si intelegere ca lucrurile sa mearga bine astfel
incat sa nu devina la un moment dat incompatibila institutia Parlamentului de care vorbea domnul
deputat cu institutia PDL. Noi ne dorim ca in continuare sa fie compatibile si sa se inteleaga.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Si eu cred la fel, dar cred ca e subiect de presa si ii face bine domnului deputat, si-a gasit el un subiect
de presa. Chiar nu are nici un sens. La PSD vin cei din teritoriu, vin toti, fac conferinta de presa,
parlamentari si spatiul este al Partidului Social Democrat. Noi nu tinem spatiul ala pentru alti activisti,
dansii au acces acolo. Sunt convins ca si la PD e aceeasi situatie. Stau si ma gandesc mai tarziu daca
incepem sa avem nu stiu cate zeci de contracte pe fiecare spatiu al partidului, ce facem dupa aceea? O
sa vina partidele sa ne ceara noua dupa aceea iarasi din nou spatiu pentru ca nu fac fata acolo unde
sunt si au reprezentare in Consiliul Local destul de importanta, nu? Deci e un subiect care i-a placut
domnului deputat, de fapt din lipsa de alte activitati, ii place asta sa il rostogoleasca.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Mi-ar fi placut si mie sa fi ramas pana la final domnul deputat daca tot a ridicat o problema, faptul ca a
iesit imediat dupa ce a spus ce a avut de spus si nu l-a mai interesat raspunsul Consiliului Local, cred
ca e totusi un act putin bizar. Va rog frumos daca sunteti de acord sa supunem la vot.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
Cu doua abtineri proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 19
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Iaşi a terenului în
suprafaţă de 200 mp localizat în bulevardul Poitiers nr.27 (în vecinătatea B I7, sc.B), indentificat
cadastral în CV 45, parcela CAT 2416/1, fiind destinat amenajării unui spaţiu de joacă pentru copii, şi a
terenului în suprafaţă de 2932 mp indentificat cadastral în CV 45, parcela CAT 2416/2, cale de acces
adiacentă conform anexei A.;
Daca sunt discutii? 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 hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în
suprafaţă de 8379 mp situat pe malul drept al râului Bahlui, T41, parcela P1771/1 şi transmiterea în
folosinţă gratuită a acestuia către Administraţia Naţională ”Apele Române” – Direcţia Apelor Prut în
vederea realizării obiectivului ”Regularizarea râului Bahlui în Municipiul Iaşi” din cadrul programului
PHARE 2005/017 – 690.01.05 ”Sprijin acordat MMGA pentru pregătirea de proiecte în vederea
realizării de lucrări pentru protecţia impotriva inundaţiilor” pe durata de viaţă a construcţiei;
Daca sunt discutii? 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 transmiterii din administrarea Direcţiei Tehnice şi de Investiţii în
administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a spaţiului cu suprafaţa de
107,26 mp din incinta punctului termic PT 14 Dimitrie Cantemir ;
Daca sunt discutii? 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 închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul
public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ;
Daca sunt discutii? 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 aprobarea Organigramei, a Statului de functii şi a Regulamentului de
Organizare si Functionare ale Politiei Locale, pentru anul 2014;
Daca sunt discutii? 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 repartizarea sumelor pentru cofinanţarea proiectelor si programelor de
dezvoltare locală ;
Daca sunt discutii? Daca nu sunt, supun la vot.
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Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 25
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T 145,
numar cadastral 145376, întocmit în vederea construirii unei de locuinte si imprejmuire pe teren
proprietate privata persoana fizica;
Daca sunt discutii? 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 aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, ZONA GALATA T 45, numar
cadastral 141140, 141142, 142537 întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial pe teren
proprietate privată persoană juridică;
Daca sunt discutii? 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 aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T 176, numere
cadastrale: 11012/4/1, 11012/4/2, 11012/5/1, 11012/5/2, 11012/5/3, 11012/5/4, 11012/6/1, 11012/6/2,
11012/2/7 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren
proprietate privată persoană fizică ;
Daca sunt discutii? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 28
Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 316 din 20 decembrie 2013 pentru
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-IASI, FUNDAC PAUN NR. 5 întocmit in vederea construirii
unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
Daca sunt discutii? Daca nu sunt, supun la vot.
Bine ati venit doamna consilier Gavrila, mai avem alegerea presedintelui de sedinta si va asteptam si
pe dumneavoastra sa participati. … Slava Domnului.
Domnul consilier Ficu, va rog.
Domnul consilier Anghel Ficu
Noi propunem pe domnul Laurentiu Navodaru ca presedinte de sedinta.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Stati un pic ca am ajuns la 28. Nu am supus la vot. Nu am supus la vot.
Supun la vot proiectul de hotarare nr. 28
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 29
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Domnul consilier Ficu, va rog aveti cuvantul.
Domnul consilier Anghel Ficu
Propunem pe domnul Laurentiu Navodaru ca presedinte de sedinta.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Da. Supun la vot.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Doua anunturi, joi sedinta extraordinara va avea loc incepand cu ora 12 nu cu ora 10 cum era stabilit
initial, daca sunteti de acord bineinteles. Sunt probleme, exista cineva care are o problema?
Domnul primar Nichita Gheorghe
Deci putem sa facem sedinta de buget joi la 12? In loc de ora 10? Sunt consilieri care mi-au spus ca e
mai bine la 12 pentru ca in prima parte a zilei mai au treaba si atunci... deci ora 12 ramane pentru joi.
Multumesc.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Iar cel de al doilea anunt, colegii de la comisia economica daca vor sa ramana pentru sedinta de
comisie dupa aceste lucrari. In sala 23. Multumesc. O zi buna tuturor. Va rog.
Doamna consilier Gavrila Camelia
Vreau sa termin precizarea legata de scoli si pentru ca este si presa aici. Maine cred ca este singura zi
in care vor mai putea sa se desfasoare cursuri in zona noastra, daca asa cum se aude viscolul va
ajunge joi si spre aceasta zona. Deci rugamintea este catre executivul primariei pentru oras de a se lua
masurile care se pot lua poate si joi reusim sa mergem la scoala sa incheiem situatia, pentru ca in judet
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nu stim care va fi situatia. Deci clar maine facem scoala dar dupa aceea viscolul este destul de ... daca
dumneavoastra aveti si alte informatii.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Noi si azi-noapte ne-am pregatim pentru ca scolile sa inceapa astazi, asa ca am stat pana la 2 si ceva
in strada. Noi suntem pregatiti.
Doamna consilier Gavrila Camelia
Punctul de vedere al ministerului este chiar si in cod galben sa stea acasa copiii, dar stiti sunt si parinti
care vor sa ii duca la gradinita, la scoala, mediile trebuie incheiate. Am incercat sa luam o decizie
tinand cont de zona Iasiului, care acum nu este foarte afectata.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Multumim. O zi buna tuturor.

PRESEDINTE DE SEDINTA
MATASARU PETRE DANIEL

SECRETAR
DENISA LILIANA IONASCU
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