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ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE
30.01.2014
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 30 ianuarie 2014 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
AUR MARIUS CATALIN
2.
BEJAN VICTOR
3.
BIRHALA CONSTANTIN
4.
BOCA ADRIAN FLORIN
5.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
6.
BULGARIU CATALIN
7.
CHIRICA MIHAI
8.
CRISTIAN CATALIN
9.
DANGA MARIUS SORIN
10.
GAVRILA CAMELIA
11.
HARABAGIU GABRIEL
12.
LEONTE CONSTANTIN
13.
MATASARU PETRE DANIEL
14.
MELENCIUC GEORGIANA
15.
NAVODARU LAURENTIU
16.
NEDELCU VLAD NICOLAE
17.
OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
18.
PREDA ANCA
19.
RUDNIC ERICA
20.
SANDU VASILE
21.
SCRIPCARU CALIN
22.
SURDU GABRIELA MIHAI
23.
VRANCEANU SIMONA ELENA
Participa la sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Gheorghe
Nichita - primarul Municipiului Iasi, domnul Mihai Chirica - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Marius
Danga - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi,
directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.
Lucrarile sedintei incep la orele 12,00, sunt conduse de domnul Matasaru Petre Daniel si sunt
inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 43 din data de 27
ianuarie 2014, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31
1.
decembrie 2013;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2014;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al
S.C.Tehnopolis S.R.L.;
4.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 179
din 28.09.2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent
proiectului Regenerare urbana zona Lapusneanu – Piata Unirii ;
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Buna ziua, doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati fost
convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 43 din data de 27 ianuarie 2014, modificata prin
Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 47 din data de 28 ianuarie 2014. Sedinta se desfasoara legal.
Absenteaza motivat urmatorii consilieri: domnul Anghel Ficu, doamna Antipa Gabriela, Axinia
Constantin si domnul Trandafirescu Sorin. Domnule presedinte, aveti cuvantul.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
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Buna ziua, stimati colegi. Fiind o sedinta extraordinara nu avem interpelari pe ordinea de zi, o sa intru
direct in votul acestei ordini de zi.
Cine este pentru?
Voturi imporiva?
Abtineri?
In unanimitate ordinea de zi a fost votata.
Intram in lucrarile sedintei de Consiliu Local.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2013;
Daca sunt discutii? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri? Impotriva sau abtineri?
Cu 2 voturi impotriva proiectul de hotarare a fost aprobar.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2014;
Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Surdu.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Buna ziua. Noi am avut aceeasi atitudine si anul trecut in momentul in care s-au marit taxele si
impozitele catre populatia municipiului Iasi si consideram ca continuarea acestei atitudini este
daunatoare si nu poate sa ajute oamenii sa treaca de momentul de criza profunda prin care trece
intreaga tara si intreaga omenire, astazi. Stiti foarte bine ca USL-ul a generat aceasta marire de taxe si
impozite si avem peste 30 de taxe si impozite astazi pe care le platim in plus. Este un lucru care ar
trebui sa ne dea de gandit in viitorul scrutin electoral. Nu vrem decat atat. As vrea sa fac cateva
propuneri cu privire la alcatuirea acestui buget si anume: sa constituim un capitol special pentru
sprijinirea investitorilor. Care sunt facilitatile pentru investitorii care vin si creeaza locuri de munca in
municipiul Iasi, ce pot ei sa beneficieze in primul rand in momentul in care stiu ca vor aduce si vor
creea locuri de munca in municipiul Iasi si cred ca daca vom face un capitol separat, cel care vine stie
din start care ii sunt avantajele si sa nu se duca in alt oras ci sa vina la noi. Alt capitol cred care ar
trebui sa cream facilitati, celor care platesc, si anume: ma gandesc ca pentru lunile ianuarie, februarie
sa aprobam 10% diminuarea din obligatiile fiscale pe care le au atat persoanele fizice cat si societatile
comerciale si pentru luna martie 5%. De ce spun si societati comerciale? Pentru ca acei care vor plati
in ianuarie si februarie taxele si impozitele catre primarie, nu riscam ca pana la sfarsitul anului sa intre
in insolventa, sa intre in incapacitate de plata si sa avem judecata fara sfarsit din care sa nu castigam
nimic. Asa daca la inceput de an, dumnealor isi platesc taxele si impozitele, indiferent de evolutia
fiscala ulterioara, primaria va incasa aceste taxe si impozite. Va multumesc.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Daca mai sunt discutii?...Va rog.
Domnul director Coman Cosmin
In ceea ce priveste facilitatile pentru investitori, nu exista niciun capitol bugetar in bugetul asa cum este
el stabilit la nivel national, nu la nivel local si in structura, prin care sa putem aloca bani pentru acesti
investitori. Mai mult decat atat, exista prevederi legale care impiedica Consiliul Local de a da facilitati in
bani pentru investitori in momentul in care investitia respectiva s-ar face pe teritoriul muncipiului Iasi.
Bineinteles ca facilitatile pentru investitori, pot fi cuantificate in cat de repede i se dau tot ceea ce
inseamna autorizatii pentru a-si face investitia respectiva, dar in bani, o suma de bani care sa poata fi
data investitorilor sau o reducere de taxe si impozite conform codului fiscal la momentul acesta, nu
poate fi facuta. In ceea ce priveste capitolul bugetar asa cum am spus, conform structurii aprobate de
Ministerul de Finante, nu exista un asemenea capitol in buget. Multumesc.
Doamna director Simionescu Maria
In ceea ce priveste bonificatiile acordate platitorilor de impozite si taxe, acestea sunt stabilite prin
hotararea de Consiliul Local in anul curent pentru anul urmator, ca atare bonificatia de 5% care poate fi
acordata celor care platesc impozitul sau taxa integral pana la sfarsitul anului datorata pe intregul an
pana la sfarsitul lunii martie, este stabilita prin hotararea de Consiliu Local din anul anterior … atat
pentru personae fizice cat si pentru persoane juridice.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Daca mai sunt interventii? Va rog, doamna Gavrila.
Doamna consilier Gavrila Camelia
Hai sa nu trecem prea repede, sa nu dezbatem, pentru ca totusi se simte nevoia si de discutii pe un
moment atat de important. In primul rand o intrebare pentru ca nu stiu daca se regaseste, poate3/6
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implicit se regaseste, dar nu implicit, Festivalul International de Educatie pentru anul urmator, pentru ca
trebuie sa il continuam efectiv, trebuie sa devina o traditie… a doua editie da, anul acesta, deci aici as
avea niste clarificari, daca sumele sunt concepute pe o anumita directie de investitie? A doua
chestiune, am discutat sigur si la nivel de comisie si cu domnul viceprimar care coordoneaza situatia
invatamantului din punct de vedere al infrastructurii, erau niste idei poate s-au regasit la alte capitole.
Cred ca trebuie sa ne gandim cu seriozitate la reabilitarea unor camine, internate incepute, era vorba
de Internatul de la Colegiul Leonida, pentru ca este pe trei sferturi facut si cred ca ar trebui gandita, nu
stiu daca a mai intrat in …, eu v-am facut propunerea respectiva. Mai exista Internatul de la Scoala
Normala, acolo si cladirea de patrimoniu si de mare avergura si intr-adevar foarte costisitoare pentru
finalizare, ar trebui sa fie in atentia dumneavoastra pentru ca e de mare importanta si de mare
relevanta si pentru istoria invatamantului iesean, poate face obiectul unor fonduri europene, daca este
mai costisitoare, dar Internatul are o anume pozitie si acesta. E si traditia, multi copii din mediul rural
vin la Scoala Normala, copii de invatatori, copii din lumea satului cei mai bine pregatiti, deci nu ar trebui
sa rupem atentia pentru acesta scoala. Si mai sugerasem domnului viceprimar si de fapt totdeauna
discutia aceasta a pornit pe ideea ca mai trebuie gradinite, exista situatia de nisa, intra gradinitele
particulare si preiau o parte din aceasta nevoie publica, dar pe de alta parte cred ca pe zona Pacurari
unde Gradinita cu Program Prelungit nr. 14 este foarte, extrem de aglomerata si este o zona cu multi
copii si cu multe blocuri, cred ca ar trebui gasit un spatiu daca Primaria il are cumva, municipalitatea, si
pentru o investitie noua acolo. Este chiar extrem de oportuna. As mai face o precizare ca acest nou
context legat de scoala profesionala va deschide multiple oportunitati pentru elevii din mediul rural, sa
vina spre scoli mai bune si cred ca va fi o noua miscare spre liceele tehnologice, exista si bursa
profesionala pe care o da guvernul si care este motivanta. Deci putem sa ne asteptam la o anumita
revenire a elevilor din rural spre urban pe scoli profesionale, deci nu trebuie sa neglijam nici zona
liceelor tehnologice. Multumesc.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Alte interventii?
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Da. Buna ziua. Referitor la propunerile aduse in discutie de doamna consilier, Camelia Gavrila, intradevar avem in vedere si pentru bugetul anului in curs, in special pentru problema cu gradinitele am
pus o suma in capitolul de proiectare pe investitii proprii pentru a demara procedurile de proiectare in
cartierul Pacurari, o gradinita cu zece sali de curs. In ceea ce priveste pe restul obiectivelor de investitii
pe invatamant, cea mai mare parte, nu in totalitate, sunt cuprinse exact in modalitatea in care
dumneavoastra le-ati exprimat inclusiv Liceul Vasile Lupu care este intr-o faza de proiectare a intregului
complex liceal.
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
… inclusiv internat, scoala, anexe, tot, o sa incercam sa atragem un fond european pe monument
istoric… Leonida este in analiza cu valabilitatea contractului. Multumesc. … e in analiza noastra.
Nu se vorbeste la microfon.
Doamna consilier Gavrila Camelia
… pe de alta parte cred ca e si util, adica e nevoie de locuri in internate.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Am inteles.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Da. Intai si intai o sa ii raspund domnului consilier Surdu pentru ca a facut un atac politic si sigur si
dumnealui era amuzat de faptul ca trebuie sa spuna ceva, e lider de partid si trebuie sa taxeze cumva
guvernarea actuala. Eu cred ca romanii nu au uitat inca cine a taiat… pensiile si salariile, cred ca nu au
uitat, iar marirea taxelor si impozitelor nu s-a facut de guvernul USL, ci s-a facut actualizarea la inflatie.
Doi, legat de facilitati pentru investitori, domnul consilier si eu as vrea sa retraiesc fervoarea anilor ’90
si ceva cand vestul tarii acorda facilitati inclusiv terenuri si nu s-a intamplat nimic cu nici un fel de
administratie publica. Astazi orice facilitate asigurata unui investitor inseamna DNA. Absolut, orice
vedeti, tin minte anul trecut cand discutam noi sa aranjam terenul din Nicolina ca sa faca acolo
magazinul, un mic spital privat si dupa aceea cat scandal a fost si cate reclamatii, inclusiv de la un
coleg de al dumneavoastra, prefectul de atunci care se numea Tomaseschi si era al PDL-ului. Tineti
minte cum a atacat el, om, invesititor mare si om de actiune in oras, acea facilitate, sa spunem prin
care Consiliul Local avea dreptul legal ca sa faca lucrul acesta. Deci aici trebuie sa fim foarte atenti si
vom fi foarte atenti si mie imi pare rau dar in schimb exista un cadru legal foarte bine reglementat. Cei
care vin si fac investitii strategice au sustinerea guvernului, a Ministerul de Finante, acolo se analizeaza
scutiri de impozite, esalonari s.a.m.d. Sunt investitori strategici pentru Romania care primesc si4/6
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bonificatii de la guvern, pentru mediu, pentru foarte multe alte plati care trebuie sa le faca si in felul
acesta se creeaza locuri de munca. Cand vom avea si noi o asemenea investitie strategica din nou,
cum a fost Delphi, cum a fost Continentalul, probabilul ca vom accesa la guvern, sa spunem, toate
aceste facilitati legale si vom obtine ceea ce e de obtinut.
Referitor la buget. Sigur ca sunt capitole care nu au cum sa fie niciodata multumite in totalitate, cred ca
daca o sa va fac o trecere in revista a bugetului si o sa vedeti ca nici o activitate nu poate in totalitate
sa fie sustinuta, dar pentru invatamant in mod special exista, stiu foarte clar o axa pe fonduri europene
pe POR, Programul Operational Regional, destinata invatamantului de data aceasta si va trebui sa
vedem efectiv cand se stabilesc moduri de accesare a fondurilor si ghidurile de finantare, sa vedem
efectiv care din aceste investitii in continuare pot sa obtina finantare si din cele noi care pot sa obtina
finantare. S-a discutat si la finalul anului trecut ca o parte din investitiile incepute in invatamant si in
special cele ale administratiei publice locale, ale primariilor sa li se aloce o parte din fondurile
europene. Va trebui sa ne batem pentru ca nu vom face fata doar cu bugetul actual pentru necesarul
de investitii in invatamant.
Vreau sa fac mentiunea de la bun inceput, acest buget nu cuprinde nici o marire de taxe si impozite
locale. Deci nu marim taxele si impozitele locale, la nici un capitol nu o sa vedeti ca veniturile sunt din
taxe si impozite locale marite, ca sa fie foarte clar de la bun inceput sa punem punctul pe „i”. Doi, au
fost facute o serie intreaga de comparatii ale bugetului 2014 cu 2013 in mass-media ieseana, total
ilegal si eronat. De ce? Comparatia bugetului care se supune aprobarii se face cu realizatul cu 2013 si
nu cu programatul, cu prognoza pe 2013, pentru ca in decursul anului sunt rectificari de la capitole la
capitole si o sa va dau eu niste exemple ca sa aveti imaginea foarte clara si spun si legal. Un sfert de
venituri vin de la Bruxelles, nu, 4% din venituri vin de la Bruxelles, 332 de milioane din 848 de milioane
cat este bugetul nostru. 200 de milioane spune ca se duc pe salarii, iarasi eronat, o sa creada lumea ca
platim 200 milioane de roni salariile din primarie, nu. 80% din salarii sunt in invatamantul
preuniversitar. Deci hai sa informam opinia publica corect daca tot ne apucam de analiza si daca avem
niste experti in analiza la anumite cotidiene locale care stiu pe unde isi duc veacul, pe la diverse partide
politice si sunt niste oameni care nu au ajuns nicaieri nicioadata, nici in Consiliul Local nu au facut o
figura foarte frumoasa cand discutam bugetul, acei mari experti si cand erau ei in functie pe aici pe
colo, in aceasta administratie publica locala, dadea faliment acea institutie, iar restul salariilor sunt
pentru invatamant si pentru asistentii persoanelor cu handicap care sunt obligatoriu de prins in buget.
Crestere cu 7% la cultura, recreere si religie, gresit. Comparatia se face cu suma din bugetul initial,
suma care a fost suplimentata prin rectificari. Exemplu la spatii verzi, initial au fost 8,4 milioane si s-au
cheltuit 20,4 milioane si daca vedem acum cat am prins noi, efectiv e suma care s-a realizat anul trecut.
La capitolul cultura se fac iarasi confuzii foarte mari, 10 milioane inseamna Muzeul Municipal,
inseamna investii pe fonduri europene, mai mult la cultura am prins alea 2 milioane care vor fi
insuficiente pentru Fundatia „Capitala Culturala Europeana” astfel si pentru evenimetele care le cream
pentru aceasta fundatie ca sa putem face si documentatia. Bani mai multi la crese, iarasi gresit. La
crese s-au alocat initial anul trecut 2,4 miloane de lei, s-au facut rectificari si s-a ajuns la 4,3 milioane
iar acum s-au alocat 4,8 milioane cu 550 de mii pentru reabilitari termice obligatorii si sunt investitii,
deci nu comparam una cu alta. 2 milioane si jumatate pentru un plus la Sfanta, iarasi gresit. Au fost
alocate anul trecut 2 milioane, s-a rectificat bugetul, s-a dat 4,5 milioane si s-a prins in bugetul 2014
suma realizata 4,5 milioane ca sa putem tine macar acele evenimente care sunt prinse si in Capitala
Culturala Europeana. Deci asta era nevoie ca sa informam corect opinia publica. Bugetul acestui an
este 909 milioane, de fapt el este 1102 milioane cu tot ceea ce inseamna unitatile publice finantate
integral sau partial din venituri proprii si s-au diminuat de aici transferurile din bugetul local, 154 de
milioane. La astea se adauga aproape 38,5 milioane de roni care inseamna credite interne, ce
inseamna acest lucru? 8,3 milioane de euro pe care le avem asigurati de banca BRD pentru
cofinantarea proiectelor europene. Cele doua capitole din buget, sectiunea de functionare si sectiunea
de dezvoltare, suntem orasul care avem la functionare 60% din bugetul alocat si la dezvoltare 40%.
Asta inseamna foarte multe fonduri europene, de aici vin 40%. Si inca un lucru, bugetul acestui an e
mai mic decat cel din 2013 pentru ca in 2013 au fost prinse la dezvoltare toate fondurilor europene care
erau alocate pentru proiectele noastre. O parte din proiecte au fost realizate, receptionate si suma a
fost diminuata si in felul acesta sigur bugetul este mai mic fata de celalalt an. Veniturile sunt in suma de
848, peste 848 de milioane, la care se adauga 60,5 milioane excedentul de anul trecut, asta inseamna
46 de milioane din fonduri europene si inca 13,8 milioane din venituri proprii care nu s-au putut cheltui
la finalul anului pentru ca efectiv trezoreria nu a mai primit platile care se faceau la finalul anului ca sa
faca intr-adevar deficitul pentru FMI. Ce este important, total venituri avem 848 de milioane, 330 de
milioane inseamna venituri proprii si 139%, iar restul sumelor atrase 517 milioane. Din 517 milioane,
vreau sa va spun ca 332 de milioane sunt fonduri europene. Deci fondurile europene suplimenteaza5/6
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bugetul municipiului Iasi cu 64% in acest an. Sa dea Dumnezeu sa si putem sa ii cheltuim asa cum ne
propunem la acest moment. TVA-ul vine intr-un cuantum de 185 de milioane, sigur el nu creste
substantial fata de anul trecut, creste doar cu 1,3 milioane fata de anul trecut in prognoza guvernului,
sigur in momenttul rectificarilor e posibil sa avem si alte cresteri, in mare parte e invatamantul acolo. La
venituri proprii avem o crestere fata de anul trecut de 15,1 milioane, el se regaseste din incasari din
IVG prognozate de catre Directia de Finante Publice Judetene, de aproape 6 milioane suplimentar si
restul sunt sume pe care trebuie sa le recuperam de la Ministerul Mediului si de la TH (temere) pentru
ca am castigat procesul cu TH (temere) de 2 milioane si ceva, trebuie sa luam inapoi bani. In schimb,
stimati colegi, avem o datorie suplimentara, cheltuiala suplimentara fata de anul trecut de 23 de
milioane care inseamna 25% asigurati banii pentru personalul cu handicap si trebuie sa asiguram 20%
noi din buget, plus de asta finantarea complementara a invatamantului preuniversitar este atributul in
clipa de fata dat catre municipalitate. 5000 mii de lei – bunuri si servicii, 9 milioane 200 – investitii, 600
mii lei – burse, 35 mii – recompensatii sportive pentru Liceul Sportiv. Din 909 milioane cat avem de
cheltuit, haideti sa va spun cum stam la momentul actual in procente, daca luam asa: fondurile
europene – inseamna 41,6% din tot bugetul, la ele adaugam cheltuielile de personal 21,7% invatamantul si personalul cu dizabilitati, asistentii personali si daca mai adaugam aici si garantiile,
banii pe trebuie sa ii rambursam, care inseamna 7,5 milioane, 7,5% ajugem la 81 din buget alocat deja,
deci 81% din buget este alocat, fonduri europene, salariile pentru invatamant si asitentii persoanelor cu
handicap si datoria externa care inseamna 7,49% din buget. Deci 81% din buget deja este alocat. Daca
luam inca un capitol, subventiile care inseamna 4,5% pentru energia termica si transport, acolo am
suplimentat la transport subventia 41 de milioane si luam si investitiile proprii si la spitale si invatamant
5,81% inca 10,3 %, mai raman 8% din bugetul de repartizat pentru tot ceea ce inseamna alte cheltuieli.
Astea sunt sumele din acest buget, deci practic destinatiile sunt foarte clare, nu ne putem juca de la un
capitol la altul foarte mult. Sectiunea de functionare are 52%, sectiunea de dezvoltare are 48% din
ceea ce am citit pana acum. Deci vedeti ca in principiu acest buget are destinatii foarte clare, foare
precise si vrem sa acoperim intr-adevar toate activitatile. Inca o data repet pentru Capitala Culturala
Europeana, pentru bugetul fundatiei, s-au alocat la acest moment 2 milioane, nu 250 de mii cum era
trecut si urmeaza de aici incolo pe parcursul anului in functie de evenimete si de ceea ce se va
intampla sa rectificam si sa alocam si alte fonduri pentru ca iarasi e un obiectiv foarte important al
nostru, cel de a ajunge capitala culturala europeana. Am facut toate aceste precizari pentru ca sa aveti
o imagine globala a bugetului. Va multumesc foarte mult.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel– presedinte de sedinta
Multumim frumos, domnule primar. Daca mai sunt alte interventii? Daca nu, am sa supun la vot.
Cine este pentru?
Voturi impotriva? 3,4,5 voturi impotriva. Da?
Abtineri?
Cu 5 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.Tehnopolis
S.R.L.;
Daca sunt discutii? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
Cu 2 voturi impotriva proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 179 din
28.09.2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici şi a bugetului aferent
proiectului Regenerare urbana zona Lapusneanu – Piata Unirii ;
Daca sunt discutii? Daca nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
Cu 2 voturi impotriva proiectul de hotarare a fost aprobat.
Ordinea de zi a fost epuizata. Va multumesc pentru participare. O zi buna tuturor.
PRESEDINTE DE SEDINTA
MATASARU PETRE DANIEL

SECRETAR
DENISA LILIANA IONASCU
FM.14.CIC.01/27.07.2009

6/6

