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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 21701 / 07.03.2014

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2014
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 28 februarie 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.
AXINIA CONSTANTIN
5.
BEJAN VICTOR
6.
BIRHALA CONSTANTIN
7.
BOCA ADRIAN FLORIN
8.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
9.
BULGARIU CATALIN
10. CHIRICA MIHAI
11. CRISTIAN CATALIN
12. DANGA MARIUS SORIN
13. GAVRILA CAMELIA
14. HARABAGIU GABRIEL
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. 124 din data de 21
februarie 2014, completată prin Dispozitia nr. 129 din data de 24 fiebruarie 2014, avand urmatoarele
proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al S.C.
Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2015 – 2016;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Salubris
S.A;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Citadin
S.A;
4. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, conform art. 286 alin. 1-3 din Legea
571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul prevăzut în Anexa
nr. 1,(Mateiaş Maria);
5. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, conform art. 286 alin. 1-3 din Legea
571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul prevăzut în Anexa
nr. 1,(Cuzic Mariea);
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “ Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a
blocurilor de locuinţe din municipiul Iaşi pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună ”, a cererii de
finanţare şi a cheltuielilor aferente;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico- economici pentru investiţia
modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere;
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia
Amenajare trecere de pietoni pe DN 28 la intersectia cu str. Petre Culianu;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Iaşi ;
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2014--2015;
11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit
pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2014;
12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului “Servicii specializate de îngrijire la
domiciliu a vârstnicilor” derulat de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi în parteneriat cu Asociaţia Filantropică
„Trup şi Suflet”, perioada martie – decembrie 2014;
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului “Servicii specializate de îngrijire la
13.
domiciliu a vârstnicilor” derulat de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi în parteneriat cu Fundaţia Solidaritate şi
Speranţă, perioada martie – decembrie 2014;
14.
Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru
Mame şi Copii” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”;
15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat în faza de
sustenabilitate „Educaţia înseamnă viitor” în cadrul Domeniului major de intervenţie 2.2 – Nu abandona şcoala! –
pentru anul 2014;
16.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, şos.Păcurari nr. 63, bl.549 în
suprafaţă de 34,40 mp;
17.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spaţii comerciale proprietate privată a statului
şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi, conform Legii nr.550/2002;
18.
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008
încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Comunitatea Evreilor Iaşi;
19.
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011
încheiat între Municipiul Iaşi şi Instituţia Avocatului Poporului –Biroul Teritorial Iaşi;
20.
Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere, din proprietatea publică a statului
român şi administrarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie
“Cantacuzino” Bucureşti, în proprietatea publică a Municipiului Iaşi şi administrarea Spitalului Clinic Dr.
I.C.Parhon, a unor bunuri;
21.
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea proiectului Neutralizarea
deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească la Spitalul Clinic Dr. I.C.Parhon;
22.
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea proiectului Neutralizarea
deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi;
23.
Proiect de hotărâre privind atribuirea unei locuinţe disponibile construite prin Anl, destinată
tinerilor spre închiriere;
Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi,
24.
reactualizat ;
25.
Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi,
reactualizat ;
26.
Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Asociere nr. 8329/2005 şi constituirea
unui drept de superficie în favoarea S.C.Palas International Resort S.R.L. pentru loturile de teren situate în Iaşi,
Str. Palat nr. cadastrale 145335, 145330, 145300, 145261 ;
27.
Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute de trecere în beneficiul S.C.Palas
Resort S.R.L. pe terenul situat în Iaşi-Str. Palat în suprafaţă de 196 mp ;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a
28.
terenurilor din anexele 1 si 2 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de catre Municipiul Iasi;
29.
Proiect de hotărare privind atestarea apartenenţei la domeniul privat a Municipiului Iaşi a terenului
în suprafaţă de 405 mp situat în str. Pinului f.n., indentificat cadastral în CV 54, parcela CAT 1875/1, în vederea
amenajării unei parcări temporare şi atribuirea în folosinţă gratuită a acestuia pe durata existenţei construcţiei
catre Institutul Regional de Oncologie ;
30.
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Iaşi a
suprafeţei S1 = 194 mp din T 27, parcela CC 882/1 în vederea constituirii unei căi de acces publice precum şi
atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a suprafeţelor S2 = 143 mp din T 27, parcela CC 882/2 şi S3 =
223 mp, din T 27, parcela VH 883;
31.
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către: Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă; Primăria Comunei Rediu; Primăria Comunei Popricani; Primăria Comunei Ciurea şi Primăria Comunei
Valea Lupului, a unor bunuri scoase din uz;
32.
Proiect de hotărâre aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TRANTOMIR NR.5A
întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
33.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HLINCEA
(VECHE) NR. 5 cvartal 69, numar cadastral 16333, întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren
proprietate privata persoana fizica ;
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34.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, T42, numar
cadastral 19377/1 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unui ansamblu
rezidential pe teren proprietate privata persoane fizice;
35.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ALEEA MIHAIL
SADOVEANU NR. 44P întocmit în vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
36.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T155
NUMERE CADASTRALE 142963, 142964, 142965, 142966, 142967, 142968, 142971, 142972, 142973, 141965,
9269, 142773, intocmit în vederea extinderii intravilanului municipiul Iasi pentru construire locuinţe şi funcţiuni
anexe pe teren proprietate privată persoane fizice;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, FUNDAC LASCAR
37.
CATARGI NR. 3 întocmit in vederea extinderii si mansardării unui imobil existent pe teren proprietate privata
persoana fizica;
38.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA,numar
cadastral 143397 întocmit in vederea construirii unei anexe si unui garaj pe teren proprietate privata persoane
fizice ;
39.
Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiunilor de conducere executivă ale societăţilor
comerciale şi Regiei Autonome de Transport Public Iaşi;
Diverse: Adresa Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi nr.3073 din 14.01.2014;
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU
NR. 87, întocmit in vederea construirii unei platforme de cercetare pentru integrarea resurselor regenerabile in
instalatii autonome pe teren proprietate privata persoana juridica ;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul « Construire
extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil » ;
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata, va rog sa luati loc in sala pentru a putea deschide sedinta, multumesc. Deschidem
sedinta ordinara a Consiliului Local, la care ati fost convocati prin dispozitia Primarului muncipiului Iasi nr. 124 din
21 februarie 2014, completata prin dispozitia 129 din 24 februarie 2014. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza
motivat domnul Leonte Constantin. Va supun votului procesele verbale ale sedintei extraordinare a Consiliului
Local din 30 ianuarie 2014, precum si procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 28 ianuarie
2014. Domnule presedinte, aveti cuvantul.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Sarut mana doamnelor, domnisoarelor, buna ziua domnilor. Daca sunt interpelari? Va rog, domnul
consilier.
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae
Domnule primar, domnilor viceprimari, stimati consilieri locali. As vrea sa readuc in atentia domniilor
voastre trei proiecte culturale pe care eu consider ca ar trebui sa fie prioritizate. In primul rand, legat de cladirile
de patrimoniu din municipiul Iasi, vreau sa salut demersurile care au avut loc privind Palatul Braunstein si
restaurarea Muzeului Municipiului, insa consider ca, chiar daca au fost piedici privind accesarea fondurilor
europene in ceea ce privesc imobile de patrimoniu de pe Cuza Voda, propun sa ne intrunim la o masa rotunda si
sa incercam sa gasim solutii pentru accesarea fondurilor sau nu stiu a unor granturi pentru ca aceste cladiri sunt
foarte importante pentru muncipiul Iasi. Un alt aspect pe care as vrea sa vi-l aduc in atentia dumneavoastra este
importanta unei pinacoteci a Primariei Muncipiului Iasi. In urma discutiilor pe care le-am avut cu oameni de cultura
si cu societatea civila, consider ca Primaria Muncipiului Iasi merita sa aiba o galerie de arta si sunt foarte multi
pictori si colectionari care sunt dispusi sa doneze lucrari. Eu insumi sunt dispus sa donez lucrari din colectia mea
personala pentru crearea acestei galerii de arta. Si un ultim aspect pe care as vrea sa vi-l aduc la cunostiinta
daca nu il cunoasteti, este vorba despre o donatie importanta care a avut loc zilele acestea la Muzeul Unirii din
Lapusneanu 14. Vernisajul va avea loc maine la ora 11 si acolo practic familia de profesori universitari doctori
Adrian si Rodica Aldea au donat 22 de opere de arta de o valoare considerabila, practic le-au donat iesenilor
pentru ca ne bucuram de aceste lucrari. Propun si la initiativa domniilor voastre, sa gasim o solutie sa
recunoastem aceste merite pe care trebuie sa le acordam acestei familii extraordinare, cetateni ai orasului Iasi,
pentru ca este un demers laudabil aceasta generozitate din partea domniilor lor. Va multumesc mult si va astept
maine la vernisaj.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc, domnul consilier. Daca mai sunt alte interpelarii? Va rog, domnul Surdu.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Buna ziua. Acum cateva sedinte mai in urma am prevestit falimentul USL-ului si am starnit cateva
zambete in sala pe care astazi nu cer sa fie retrase, dar in schimb am satisfactia ca am avut dreptate. Era clar, o
asemenea constructie nu avea cum sa mearga, nu avea cum sa functioneze, pentru ca sunt doua partide care au
alte viziuni. Un partid care se dorea de dreapta si un partid care se dorea de stanga, ori civilizat este ca politica in
momentul cand o castigam, sa mergem sa facem o politica de stanga temeinica sau o politica de dreapta
temeinica si restul sa ramanem intr-o opozitie contructiva. Ca cel mai puternic partid de opozitie PDL-ul, va avea
in continuare o atitudine echilibrata fata de ceea ce merge inainte, tot ceea ce este constructiv ca sa nu intram
intr-o polemica pe care a inceput-o unul dintre presedintii care a desfiintat aceasta asociere si care spre regretul
nostru niciunul nici celalalt nu a discutat despre oameni in toata polemica care a fost in ultimele trei luni, nu s-4/17
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a discutat despre oameni, iar incheierea pe care a facut-o unul din presedinti si sunt sigur ca va dati seama cine
este, a spus ca “partidul dumnealui intra in post”. Asta m-a dus cu gandul ca membrii lui de partid, intr-adevar
cand sunt la guvernare sunt la ciolan, pentru ca a intra in post si a si spus perioadele cand acest partid a fost in
post. Foarte urat, foarte urat. Noi cand ne ducem si cerem votul oameniilor, il cerem pentru a face ceva pentru ei,
nu pentru noi ci a face ceva pentru ei, ori daca partidul si membrii sai intra in post, asta e un lucru foarte urat.
Consider ca acea declaratie reprezinta un faliment pentru un partid care se considera de dreapta, consider ca
acea declaratie este un faliment pentru un partid care a trecut in opozitie si care vrea sa faca si o motiune de
cenzura. Trecand la locul nostru si la consiliul local care trebuie sa fie un motor de dezvoltare al orasului si la care
toti punem umarul, unii incepand de la taxe si impozite si terminand prin votul pe care il dam in Consiliul Local si
prin ajutorul direct pe care il acordam orasului, as vrea sa fac un apel pentru toti cei care facem parte din Consiliul
Local, sa nu privim intr-un mod partinic, neaparat, ideea de Consiliu Local si sa fim criticati daca am votat un
proiect ci sa taxam acele proiecte care sunt cu hibe, care au probleme, sa taxam acele proiecte unde sumele
prevazute pentru a fi investite depasesc o norma pe care toti o cunoastem si care avem experienta in domeniu
putem sa ne spunem cuvantul. Sunt convins ca in continuare in Consiliu Local nu va apare o lipsa totala de a ne
duce spre accesarea a cat se mai poate din fondurile europene, ca asta ne a mai ramas, ca investitiile din banii
locali sunt foarte putini. Cred ca trebuie sa facem tot ce ne sta in putinta pentru a lua prin proiecte si programe
acesti bani. In momentul in care discutam de o alta culoare, de o alta proportionalitate a fortelor in Consiliul Local,
bineinteles ca ne vom spune cuvantul. Va multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca mai doreste cineva? Domnul viceprimar Danga.
Domnul viceprimar Danga Marius – Sorin
Pe doua subiecte as vrea sa raspund eu, vis-à-vis de cladirile de patrimoniu, domnule consilier stiti
foarte bine ca una dintre preocuparile noastre a fost aceasta de a le reda urbei asa cum aratau ele la inceputurile
lor. Intr-adevar la Braustein suntem pe finalizare cu proiectarea, vom avea o destinatie frumoasa aici, nu vor mai
fi locuinte sociale pentru ca nu locuinte sociale se fac in centul orasului, si de asemenea pe Cuza Voda prioritatea
noastra este ca intr-adevar acolo unde avem 100% proprietate asupra cladirilor, ele sa se elibereze de chiriasi si
facem eforturi in comisia dedicata acestui subiect, de a recaza chiriasii nostrii de acolo si sa intram in programul
de reabilitare. Va asiguram ca aceasta este una dintre prioritatile noastre.
Pe celelalte doua subiecte poate va raspunde altcineva. Referitor la post, domnul presedinte Surdu, imi
pare rau ca dumneavoastra vedeti in post doar raportarea la indestularea stomAcului. Postul este, stimate coleg,
si o perioada de introspectie, o perioada de raportare la sine si la cei din jur. Daca dumneavoastra in viata
dumneavoastra duhovniceasca atat ati inteles de la post, imi pare rau.
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog tare mult inscrieti-va la cuvant. Da. Deci nu facem o conversatie. Va rog tare mult. Va inscieti la
cuvant?
Domnul consilier Axinia Constantin
Doua probleme legate, in urma unor discutii pe care le-am avut cu niste cetateni din cartierul, din
Decebal, din strada Decebal si nu aleea Decebal, mi-au adus la cunostiinta faptul ca anul trecut s-au reabilitat si
sunt multumiti pentru ca s-au reabilitat instalatiile de canalizare, dar au ramas multe lucruri care nu s-au terminat
si in special asfaltarea. Mai mult decat atat ei mai propun o “chestie”, sunt multe spatii care se numesc in
momentul de fata spatii verzii, dar ele sunt intr-o stare de degradare, nu au fost ingrijite. Ei propun ca unele sa fie
reamenajate, reconfigurate si transformate in spatii de parcare, la fel si pe strada Romana care este paralela cu
strada Decebal. O alta problema este strada Barnova care niciodata nu a fost asfaltata, de aproximativ 14 ani nu
s-a pus asfalt, nu s-a intervenit pe strada cu nimic. Daca se are in vedere ca sa se faca canalizarea pe strada
Barnova, atunci este logic ca nu se face niciun trotuar sau nu se pune asfalt. In numele acestor cetateni doresc
sa avem un raspuns din partea primariei cat mai concret si pentru ca vremea se imbunatateste si ar fi pacat ca
noi sa nu profitam de acest lucru astfel incat sa intram in vara cu aceste lucrari spre finalizare. Va multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Multumesc. Referitor la prima interpelare pe care ati facut-o, intr-adevar si pe strada Decebal, pe strada
Romana am reusit sa facem interventiile acolo la sfarsitul anului trecut, investitia este derulata de colegii de la
ApaVital. Este adevarat nu numai strada Decabal sufera din acest punct de vedere, cam peste tot pe unde s-au
facut interventii, acum in primavara se observa o degradare accentuata a zonei in care ei au lucrat. Am facut
aceasta sesizare, saptamana trecuta am avut déjà o prima discutie cu colegii de la ApaVital si au promis ca
imediat ce vremea va fi buna vor trece la realibilitare. Referitor la posibilitatea de a reconfigura, este in analiza
noastra, déjà s-a si facut anul trecut in zona Decebal o reconfigurare pentru cateva spatii care au devenit parcari
si continuam acest proces si pe alte strazi. Strada Barnova este intr-adevar intr-un program de modernizare pe
retele, pe reteaua de apa in special pentru ca zona sufera foarte mult, dupa care putem discuta si de o
modernizare, dar in fiecare an, precizez ca in fiecare an intram pe soseaua Barnova pana la limita de localitate,
dupa care problema revine comunei Barnova. Multumesc.
Domnul consilier Axinia Constantin
O a treia problema tot legata de Decebal si ca un fel de reclamatie a cetatenilor din zona, este acel
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camin in care sunt cazati oameni cu posibilitati reduse de trai si care a ajuns intr-o stare ca si caminul acela din
spate, de pe strada Romana unde este intr-o stare …
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Probabil discutati despre caminul Decebal si despre blocul M2, nu ne apartine …
Domnul consilier Axinia Constantin
Si vreau… nu am putut face nimic si nu stiu daca vom face ceva cu M2, dar aici in acest camin care a
fost renovat inainte si care a fost foarte frumos si am avut gard viu, acum nu mai exista gard viu, acum exista
niste rufe aruncate asa pe o sarma, la strada, iar in spatele blocului si in lateralul blocului sunt niste mormane
imese de pet-uri stranse de catre locatarii de acolo, iar daca nu reusesc sa le depoziteze in lateral, le depoziteaza
in spate unde sunt garajele ale unor proprietari. Rugamintea celor de acolo, a locuitorilor din zona este sa se
intervina intr-un fel in “asanarea” zonei, salubrizarea zonei si poate introducerea acestui bloc, acestui camin intr-o
faza de reabilitare arhitectonica, pentru ca credeti-ma nimeni nu ar vrea sa locuiasca intr-o zona care de la
jumatatea strazii incolo e frumoasa dar pana acolo e dezastruoasa.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Domnul primar.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnule presedinte, am o rugaminte la dumneavoastra, de aici incolo daca sunt interpelari, hai sa fie
interpelari nu dialog sau monolog, pentru ca nimeni din consilieri desi au state vechi in Consiliul Local vad ca s-au
invatat sa aiba o tribuna aici si sa vorbeasca singuri, nu ii aude nimeni nicaieri in oras si vin aici sa se auda
singuri ca sunt televiziunile. Le recomand un post foarte bun, TeleM-ul, care le poate explica si da timp de antena
cat vor, sa se exprime acolo cat vor dumnealor. Ma bucur ca domnul presedinte Surdu de la PNL, PDL pardon, a
inceput intr-adevar sa imbrace haine de presedinte, sa fie consistent si sa fie explicit in declaratii pe care le face
in Consiliul Local. Sigur a trecut de la faza de vizionar al politicii romanesti la faza de bocitoare, in sfarsit au
aparut bocitoarele USL-ului, e neplacut si lucru asta, noi nu am bocit foarte mult dupa PDL si nu o sa bocim
niciodata. Pe de alta parte domnule consilier, in Europa exista cu succes in clipa de fata o legatura intre stanga si
dreapta care functioneaza foarte bine, in Germania, si in care interesul national si proiectele nationale sunt
deasupra ideologiilor si intereselor personale. Atunci cand facem politica si cred cu tarie, cand facem politica, ca
de obicei promitem ceva cetatenilor toti, si promitem cam aceasi lucru idiferent de ideologia pe care o avem, cam
aceleasi proiecte le promitem, dupa aceea devenim criticii propriilor noastre proiecte. Aici e povestea in Romania
ca nu am ajuns sa fim maturi in politica si chiar daca nu ridicati dumneavoastra problema, dar totusi nu pot sa nu
spun ca acum chestia cu postul, suntem in post ca si ei sunt in post, sunt in post de cateva ori pe an, nu e nicio
nenorocire ca suntem in post. Pe de alta parte altii au ales sa fie vegetarieni toata viata sau tot anul, trebuie sa ii
criticam in clipa de fata? Eu cred ca nu. Nu are sens. Dar si eu voiam sa fac o declaratie politica, sa spunem
avand in vedere schimbarile la nivel national, schimbarile politicii la nivelul Romaniei si sa spun foarte clar ca am
sustinut intotdeauna ca noi municipalitatea facem o singura politica. Este politica Iasiului, politica cetateanului
iesean si am crezut si am cerut tot timpul Consiliului Local ca aceasta politica sa o facem intotdeanuna. Am facut
apel la dumneavoastra de cand sunt primar de fiecare data la acest gen de politica, pentru ca proiectele Iasiului
nu au culoare politica. Atunci cand nu eram in USL si PNL-ul a votat proiectele Iasiului pentru ca sa putem accesa
fonduri europene, de fiecare data cand am inagurat un proiect am spus foarte clar care a fost contributia PNL.
Cand alti lideri PDL au venit si au adus proiecte pentru Iasi i-am laudat si au primit chiar in fata intregii comunitatii
distinctii de excelenta pentru acele proiecte si cred ca nu am fost un primar care sa spun - stiti a adus cutare
proiectul si ma laud eu cu el, nu, eu l-am apreciat ca reprezentant al acestei comunitatii locale. Cred ca nu votam
un proiect doar pentru un electorat PSD, PDL, PNL sau PP-DD, ci votam proiecte pentru ieseni si astept de la
dumneavoastra in continuare in Consiliul Local, acea maturitate necesara pentru ca in aceasta sala sa facem mai
mult administratie si mai putina politica. Sigur nu se pot separa complet pentru ca e nevoie de declaratii politice,
sunteti si dumneavoastra in niste partide si aveti raspundere in fata acelor partide, dar important este intai si intai
cum reusim sa ne insusim aceste proiecte si cum reusim sa le sustinem, intai si intai. Eu am fost unul din cei care
am spus la nivel national in calitatea mea de lider national dar si lider judetean ca USL trebuie sa ramana. Nu am
spus una in municipiul Iasi sau in judetul Iasi si alta la Bucuresti, si acolo si aici am spus foarte clar USL, si am
facut eforturi ca USL sa reziste si cred ca consecventa asta ne da castig de cauza pentru viitor. Nu poti la
Bucuresti sa spui USL-ul sa se desfiinteze si in plan local USL-ul sa ramana. Inteleg ca avem nevoie de sprijin in
anumite functii pe care le avem personale, dar important este sa fim consecventi in politica. Eu voi consecvent in
continuare, voi sustine cat se va putea USL-ul si la nivel national si la nivel local, ma refer aici chiar la programul
de guvernare care va fi in viitor program de guvernare tot USL si sustin in continuare ca acei oameni care sunt in
structurile nationale, deconcentrate, s.a.m.d sa ramana acolo unde sunt si sustin ca la nivelul local cetatenii ne-au
ales pe un proiect comun, USL, la care ii invit sa se racordeze si PDL-ul si PP-ul, atat cat pot fiecare din
dumnealor cu constiinta fiecaruia si cu maturiateta politica a fiecaruia. Sigur cu rugamintea ca sa imbunatiti
proiectele acolo unde pot fi imbunatatite si daca le puteti sa imbunatatiti in sedinte de Consiliul Local, in comisii
sau in discutii cu executivul, este foarte bine. Dar sa nu facem din dorinta aceasta politica o vendeta care sa fie in
detrimentul Iasiului si a iesenilor si sunt convins ca lucru acesta se va intampla pentru ca dumneavoastra foarte
multi din cei care sunteti in jurul acestei mese aveti experienta in viata publica si aveti experienta in viata politica.
Eu imi doresc foarte mult ca sa avem o armonie, sa spunem cat se poate ea sa fie, si la Consiliul Local si la
Consiliul Judetean. Va multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
6/17

FM.14.CIC.01/27.07.2009

Va multumim. Daca mai sunt interpelari? Va multumesc. Supun votului dumneavoastra ordinea de zi.
Cine este pentru?
Cine se abtine?
Impotriva?
In unanimitatea ordinea de zi a fost aprobata.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al S.C.
Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2015 – 2016;
Interventii? Va rog.
Domnul consilier Axinia Constantin
Nu am sa discut ceea ce am vorbit ieri in comisie care a fost pe alt subiect, este referitor la faptul ca
este o crestere salariala de 3 si ceva procente in noul buget si tot acolo ne uitam ca e si o reducere a numarului
de personal. Am dori sa vedem de ce s-a ales treaba asta, o crestere cu o reducere de personal? La bugetul, la
capitolul cheltuieli cu personalul, pentru ca ori crestem salariile si mentinem acelasi numar de personal ori daca
avem o eficientizare maxima, o productivitate pardon, la fiecare salariat se justifica, dar avem si crestere si
reducere de personal.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da, domnul viceprimar.
Domnul viceprimar Danga Marius – Sorin
Eu sunt putin contrariat, parca nu citim amandoi aceleasi documente, numar mediu de salariati, nivel
realizat 2013 – 107, nivel estimat 2014 – 110, 107 e mai mic decat 110, domnul consilier. Numar realizat 2013 –
107, numar estimat 2014 – 110, 110 e putin mai mare decat 107.
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumim frumos.
Cine este pentru?
Cine se abtine? 2 abtineri.
Impotriva?
Va mutumesc.
Cu 2 abtineri proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Salubris
S.A;
Daca sunt interventii? Va rog, domnul Surdu.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
SC Salubris ne-a obisnuit in cativa ani cu cresteri de tarife si am fi interesati daca populatia Iasiului ar fi
familiarizata cu ce se intampla in anul care vine pentru ca suntem intr-o perioada de criza si cresterea tarifelor
consider ca nu isi are locul atata timp cat noi le-am reactualizat. Daca are de gand sa creasca tarifele vom vota
impotriva, daca ramane la acelasi nivel vom vota pentru. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog domnule viceprimar.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
O sa imi permit sa raspund eu la aceasta intrebare. O discutie care avut loc si in comisia economica si
chiar prima intrebare a noastra este daca fundamentarea bugetului s-a petrecut pe o crestere de tarife.
Raspunsul este ca nu. Conducerea regiei, a societatii comerciale a spus ca nu va creste tariful in 2014 si tot
regimul de venituri prognozat se bazeaza pe imbunatatirea activitatii. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc tare mult. Supunem la vot.
Cine este pentru?
Cine se abtine? 2 abtineri.
Impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Citadin
S.A;
Va rog tare mult daca sunt interventii?
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? 2 abtineri.
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, conform art. 286 alin. 1-3 din
Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul prevăzut în
Anexa nr. 1,(Mateiaş Maria);
Va rog daca dunt interventii.
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Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?.
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, conform art. 286 alin. 1-3 din
Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul prevăzut în
Anexa nr. 1,(Cuzic Mariea);
Sunt interventii?
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Domnul Matasaru a plecat, doar 25 prezenti.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică
a blocurilor de locuinţe din municipiul Iaşi pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună ”, a cererii de
finanţare şi a cheltuielilor aferente;
Daca sunt interventii? Va rog domnul Surdu.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Noi am mai votat acest proiect si in 2013, am discutat intr-un studiu de fezabilitate si prin 2012, il purtam
prin primarie cred ca prea mult si discutiile referitoare la ceea ce asteapta cetatetii de la noi ar trebui sa fie sistate
si sa ne apucam de treaba pentru ca blocurile din Piata Unirii am inteles ca au iesit din discutie prin atitudinea pe
care au luat-o presedintii de asociatii si cei care au refuzat sa cofinanteze acest proiect. Consider ca ar trebui intai
facute discutii cu presedintii si dupa aceea fixate aceste investitii, unde si cum se fac, iar mai mult decat atat
consider ca pozitia noastra ar trebui sa fie, incepand de la sistematizare si arhitectura care trebuie sa rezulte din
aceste tratamente care se fac la blocuri pentru sporirea gradului de etanseitate si cresterea eficientei calorice,
economia la caldura de fapt si la frig si aceste blocuri, aceste strazi ar trebui sa aiba o arhitectura care sa fie
aprobata in Consiliul Local pentru ca daca vom avea o multitudine si o varietate de constructori care vor face cum
doresc ei aceste camasuiri, aceste avenlopari ale blocurilor, consider ca arhitectura oraului nostru va avea de
suferit. Va multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Domnul Chirica, va rog.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Am sa vin cu cateva precizari legate de acest proiect de hotarare. Procedura de accesare a fondurilor
europene a presupus in primul rand dorinta acelor asociatii de proprietari de a intra in program, lucru care s-a
facut atat in scris cat si prin intalniri care au fost chiar aici in Sala Mare a Primariei. Ulterior o parte din asociatiile
de proprietari au renuntat, in masura in care se finalizase si proiectarea la a mai apartine acelui proiect, iar regula
accesari acelor fonduri odata ce modificarea intervine din dorinta unui viitor beneficiar, trebuie sa reactualizam
proiectul astfel incat sa putem semna contractul de finantare. Noi credem ca este ultima interventie pe care o vom
face referitor la acest proiect. Blocurile din Piata Unirii au ramas in continuare si sunt nominalizate in lista anexa
la proiectul de hotarare. Valoarea s-a diminuat doar cu iesirea din acest proiect a blocului B3 Guliver. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc tare mult. Supunem la vot.
Cine este pentru?
Cine se abtine?
Impotriva?
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico- economici pentru
investiţia modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere;
Daca sunt interventii? Va rog, domnisoara Preda.
Doamna consilier Preda Anca
La comisiile reunite de acum doua zile am solicitat anexa la acest proiect de hotarare, pentru ca in
definitiv el cuprindea doar suma finala si am intrebat care sunt exact zonele care trebuie sa mai fie modernizate.
Domnule viceprimar, mi-ati pus diminieata la dispozitie acest document, eu apreciez ca ar trebui facut o copie si
inmanata tuturor consilierilor, dar chiar in acesta sedinta, pentru ca in definitiv aceste sume sunt cele pe care le
aprobam in aceasta forma, motiv pentru care va propun sa il lasati la sfarsit acest proiect pentu a putea fi anexat
si votat cu aceste costuri estimative pe cartiere si pe zone care vor fi modernizate. Va propun lasarea la sfarsitul
sedintei a discutarii acestui proiect pentru acest motiv. Doar eu am vazut aceasta anexa.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
V-am dat originalul ca sa …
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da, o sa amanam voturile pentru acest proiect.
Doamna consilier Preda Anca
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Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Mergem la proiectul numarul 8.
Proiect nr. 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia
Amenajare trecere de pietoni pe DN 28 la intersectia cu str. Petre Culianu;
Daca sunt interventii? Va rog.
Domnul consilier Axinia Constantin
La fel cum a zis si colega mea, acest proiect ar trebui si el totusi amanat in sensul ca o trecere de
pietoni la valoarea asta, este cam mare si nu avem nici macar niste indicatori foarte clari. Daca ne uitam bine
daca asta este, daca astia sunt indicatorii, cateva fraze aici sau nici fraze nu sunt si un referat de specialitate care
este la fel ca si indicatorii tehnico-economici, nu-i nicio diferenta intre ei. Referatul de specialitate si indicatorii
tehnico-economici care trebuie sa fie foarte clari pentru ca maine, poimaine ne trezim ca ne cheama undeva si
noi aprobam niste sume estimative, pe noi ne intreaba de sume exacte si mai ales ca sunt si niste declaratii aici,
datele sunt preluate din proiectul intocmit in luna decembrie 2013 de SC Horand Company SRL, ce o fi facut
aceasta companie, aceasta societate? Cand? Cine a antamat-o? Cum a antamat-o? Pai de asta as dori pe
aceeasi procedura…
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Domnule consilier, imi pare foarte rau, interventia colegii noastre de dinainte a fost foarte obiectiva, aici
deja depasim un pic. Aveti indicatorii tehnico-economici si ii aveti in anexa. Lungime inseamna indicator tehnic si
valoare inseamna indicator economic, deci ii puteti gasi foarte usor acolo si va puteti folosi de ei. Despre calitatea
proiectului, puteti studia in amanunt in masura in care si competenta va permite acest lucru, dar cred ca nu este
primul proiect de hotarare de aprobare a unor indicatori tehnico-economici. Ca urmare, nu puteti discuta ca este o
trecere de pietoni scumpa, este o trecere de pietoni care deriva din aplicarea unei HG 28 care arata exact cum se
constituie un deviz general pentru o lucrare. Stiti foarte bine ca traversam un drum european, nu poate fi traversat
oricum. Este o problema care vine de foarte multi ani in zona Petre Culianu, nu cred ca e nevoie sa condamnam
niste oameni la pericolul de moarte in fiecare zi pentru faptul ca dumneavoastra nu cititi niste indicatori tehnicoeconomici care sunt scrisi in anexa. Multumesc.
Domnul consilier Axinia Constantin
Cu toata stima si respectul, am mai citit indicatori tehnico-economici. Sa nu inteleaga cineva Domnul
primar Nichita Gheorghe
Domnule Axinia, am o rugaminte, inca o data repet: nu suntem la comisii.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Vi s-a rapsuns, da?
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu suntem la comisii.
Domnul consilier Axinia Constantin
Domnul primar…
Domnul primar Nichita Gheorghe
Aveti un pic de decenta si intelegeti ca suntem in Consiliul Local in sedinta. Daca nu stiti carte si nu stiti
meserie, stati acasa.
Domnul consilier Axinia Constantin
Domnul primar, ma jigniti domnul primar
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu incercati… ca nu stiti nimic
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog sa depasim
Domnul primar Nichita Gheorghe
Mai devreme la interpelare ati spus ca trebuie sa facem in Decebal, in cutare, in cutare, v-am inteles, vam ascultat, acum este un proiect concret.
Domnul consilier Axinia Constantin
Nu ma opun la el, domnul primar. Nu ma opun.
Domnul primar Nichita Gheorghe
O secunda, nu discutam… vorbim pe rand
Domnul consilier Axinia Constantin
Pe rand.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Aveti bunul simt si respectati Consiliul Local. Aveti un proiect, ati avut comisii trebuia sa spuneti punctul
de vedere acolo. Aici sunt indicatorii clar rezultati dintr-un proiect. Daca nu stii meserie, stai acasa tata, lasa-ne in
pace.
Domnul consilier Axinia Constantin
Domnul primar, eu …
Nu se vorbeste la micorfon.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Haideti, va rog eu tare mult sa ne pastram cumpatul
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Domnul consilier Axinia Constantin
E acelasi lucru pe care l-a zis colega mea inaintea mea.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Ti-a explicat viceprimarul cu subiect si predicat si ai macar buna intelegere sa respecti ce ti-a spus.
Domnul consilier Axinia Constantin
Eu am inteles.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Daca aveai ceva mai mult de spus trebuia spus la momentul cand ai facut amendamentul.
Domnul consilier Axinia Constantin
Am spus-o si atunci.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Acum in schimb ti-a raspuns. Comentezi tot timpul ce spunem noi doar de dragul de a te auzi.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog sa depasim momentul
Domnul primar Nichita Gheorghe
El tot timpul… ca nu este bun simt. Si cand nu este stiinta iara e foarte mult. Noi nu putem suporta tot
timpul doar politicianismul, suportam si oamenii care au niste cunostinte solide.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Supunem la vot. Mai sunt interventii, va rog? Supunem la vot.
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Abtineri? 5 abtineri.
Proiectul de hotarare a fost votat.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Pentru ceilalalti consilieri, proiectul tehnic va sta la dispozitie in orice moment. Daca indicatorii vi se par
ca sunt doar succinti, ca nu sunt suficienti, ca nu e o descriere amanuntita, proiectul tehnic va sta la dispozitie, il
puteti consulta.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Domnul primar, pentru toti consilierii, nu numai ceilalti ci si pentru domnul consilier.
Proiect nr. 9
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Iaşi ;
Daca sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2014--2015;
Interventii ?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 11
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru
beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2014;
Interventii ?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului “Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a
vârstnicilor” derulat de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi în parteneriat cu Asociaţia Filantropică „Trup şi
Suflet”, perioada martie – decembrie 2014;
Interventii ?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului “Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a
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vârstnicilor” derulat de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi în parteneriat cu Fundaţia Solidaritate şi Speranţă,
perioada martie – decembrie 2014;
Interventii ?
Nu se vorbeste la micorfon
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Am inteles, doamna inspector general. Va rog sa ma scuzati. Si eu.
Proiect nr. 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mame
şi Copii” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”;
Discutii?
Cine este pentru ?
Abtineri ? abtineri 2 ? 4 ? pentru 14. 4 abtineri. Va rog supunem din nou la vot.
Cine se abtine ? 3 abtineri. hotarati-va. Deci 3 abtineri.
Cine este impotriva ? 5 abtineri si 1 impotriva.
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Domnul primar Nichita Gheorghe
O secunda, iertati-ma. De ce sunteti doamna consilier impotriva mamelor si a copiilor in dificultate ca sa
fie finantate?
Doamna consilier Preda Anca
Catusi de putin, au fost niste discutii la comisie pe parte de sumele alocate si cum sunt distribuite. Nu
sunt impotiva proiectului in esenta sa ci in modalitatea in care acele sume au fost distribuite impreuna cu acea
fundatie sau asociatie ce este, fundatie, si nu am fost de acord cu modalitatea de distribuire a sumelor. Nu
suntem impotriva proiectului, dar ne abtinem, ma abtin pe partea aceasta.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Deci inteleg ca sunteti impotriva sa alocam fonduri pentru Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in
Dificultate.
Doamna consilier Preda Anca
Ma abtin. Imi cer scuze daca …
Domnul primar Nichita Gheorghe
Asta-i proiectul, bani pentru mame si copii aflati in dificultate, deci si dumneavoastra si cei de la PDL va
abtineti.
Doamna consilier Preda Anca
Da, cu privire la modalitatea la care sunt repartizate aceste fonduri.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da. Multumim foarte mult.
Proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 15
Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat în faza de sustenabilitate
„Educaţia înseamnă viitor” în cadrul Domeniului major de intervenţie 2.2 – Nu abandona şcoala! – pentru anul
2014;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineteri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, şos.Păcurari nr. 63, bl.549 în suprafaţă
de 34,40 mp;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineteri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spaţii comerciale proprietate privată a statului şi
aflate în administrarea Municipiului Iaşi, conform Legii nr.550/2002;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineteri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 18
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Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat
între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Comunitatea Evreilor Iaşi;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineteri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 19
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat
între Municipiul Iaşi şi Instituţia Avocatului Poporului –Biroul Teritorial Iaşi;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineteri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 20
Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere, din proprietatea publică a statului român şi
administrarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino”
Bucureşti, în proprietatea publică a Municipiului Iaşi şi administrarea Spitalului Clinic Dr. I.C.Parhon, a unor
bunuri;
Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Odata cu subiectul trecerea acestor bunuri in patrimoniul Primariei Municipiului Iasi, as vrea sa mai aduc
o data in discutie rezolvarea trecerilor cinematografelor in patrimoniul muncipiului Iasi, a terenurilor care stau
nefolosite si neutilizate ale unitatilor militare de pe raza municipiului Iasi, care au destule spatii. Eu sunt militar de
profesie, dar consider ca a venit timpul ca terenurile care sunt in interiorul administrativ al muncipiului Iasi, cu
exceptia comandamentului de pe Copou care este reprezentativ pentru armata romana, celelalte spatii si celelalte
terenuri pot fi foarte bine folosite in interesul comunitatii atata timp cat ele sunt cu lipsa de activitate datorita
reducerii activitatii militare in urma intrarii in NATO si as vrea sa intreb care va fi destinatia acestui patrimoniu pe
care noi il preluam. Ce se gandeste municipalitatea sa faca acolo pentru ca alaturi de ceea ce dorim noi pentru
municipiu mai sunt si alte cladiri care ar trebui preluate, care ar trebui, pentru ca sunt supuse degradarii si
consider ca este foarte important ca odata cu reorganizarea care stiti ca va fi un subiect principal privind
administrarea bunurilor primariei, consider ca trebuie sa stim ce destinatie vor avea aceste spatii atata timp cat
acest institut nu isi mai desfasoara activitatea, cu regret pentru ca normal trebuia ca aceste institutii sa reziste si
sa isi continue activitatea. Noi nu putem desfiinta treptat, treptat tot ce are Iasiul mai de prêt, pentru ca in
institutele de cercetare Iasiul statea foarte bine.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Domnul Chirica.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
As vrea doar sa punctez pe marginea proiectului de hotarare. Intr-adevar este o solicitare care a venit
din partea, s-a facut din partea Spitalului Parhon catre Ministerul Sanatatii pentru cedarea acelui spatiu, s-a
aprobat acest lucru prin reorganizarea institutului, iar spitalul tinteste, ca sa spun asa, dezvoltarea unui
laboratator de imagistica si un ambulatoriu care este absolut necesar mai ales in ceea ce inseamna
reorganizarea la nivelul spitalelor. Prin urmare facem primul pas, va fi emisa hotarare de guvern, dupa care se va
face un proiect care urmeaza a fi finantat, noi speram chiar pe fonduri europene, exista déjà o axa pentru
ambulatorii. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 21
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea proiectului Neutralizarea deşeurilor
medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească la Spitalul Clinic Dr. I.C.Parhon;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 22
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea proiectului Neutralizarea deseurilor
medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi;
Interventii?
Cine este pentru?
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Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 23
Proiect de hotărâre privind atribuirea unei locuinţe disponibile construite prin Anl, destinată tinerilor spre
închiriere;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 24
Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat ;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 25
Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat ;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 26
Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Asociere nr. 8329/2005 şi constituirea unui drept
de superficie în favoarea S.C.Palas International Resort S.R.L. pentru loturile de teren situate în Iaşi, Str. Palat nr.
cadastrale 145335, 145330, 145300, 145261 ;
Interventii ? va rog.
Doamna consilier Preda Anca
Tin sa precizez si pentru proiectul 26 si pentru proiectul 27 faptul ca voi vota impotriva, pentru ca sunt
fundamental impotriva oricarui proiect la ora actuala ce vizeaza vreo facilitate care o mai acordam Palas Holding.
Ar trebui cred lamurita situatia, si se va lamuri in data de 28 mai la Inalta Curte, acea problema a redeventei, desi
in discutia de mai devreme cu anumiti consilieri de aici din consiliu, mi-au spus ca sunt doua chestiuni distincte,
intr-adevar sunt doua chestiuni disctincte. Atata vreme cat exista pericolul ca primaria sa fie pusa sa plateasca nu
doar cheltuieli de judecata, dar mai ales taxa de timbru de 800 de milioane ca urmare a constatarii faptului ca nu
datoreaza Palas Holding redeventa de 8 miliarde pentru 2007-2010, pana la lamurirea acestei situatii si pana
cand vad ca efectiv primaria nu va avea de platit si toate aceste, pana la urma tot ea sa plateasca desi a acordat
aceste facilitati, eu sunt impotriva acestor proiecte de hotarari de consiliul local. Va multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Chiar am crezut ca in sedinta de miercuri ne-am lamurit.
Doamna consilier Preda Anca
Nu pun la indoiala legalitatea acestor proiecte, am discutat pe dreptul de superficie, pe concesiune, ce
se acorda, cum se acorda. Motivatia mea tocmai v-am expus-o, este de alta natura.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Sa inteleg ca sunteti avocatul cuiva, acuma ?
Doamna consilier Preda Anca
Da, al cetatenilor Iasilor. Da.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu se vede, pentru ca de aici vin niste bani pentru cetatenii Iasiului si nu opreste, sa spunem actiunea
noastra cu asociatul nostru legat de banii pe care trebuie sa ii primim. Ba din contra. Nu stiti foarte multe lucruri
despre acest proiect, iar noi astazi nu facem altceva decat sa ne batem pentru fiecare leu care vine la Primaria
Municipiului Iasi, iar asociatul nostru renunta la o parte din teren care de fapt nu aduce decat un spor de bani
municipiului Iasi. Daca am mai amana inseamna ca am mai pierde niste bani, 250 de euro/mp pentru 200 si ceva
de metri patrati, inca 100 si vreo nu stiu cate euro pentru nu stiu inca cat 150 mp si daca adunati luna de luna si
an de an, castigi niste banuti pe care ii putem folosi. Deci am inteles in clipa de fata ca sunteti avocata diavolului
si nu a cetatenilor.
Doamna consilier Preda Anca
Daca imi permiteti o replica ?
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc tare mult. Mai sunt interventii ? supunem la vot.
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
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Cu doua voturi impotriva proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 27
Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute de trecere în beneficiul S.C.Palas Resort
S.R.L. pe terenul situat în Iaşi-Str. Palat în suprafaţă de 196 mp ;
Mai sunt interventii ? va rog.
Domnul consilier Anghel Ficu
Voiam sa spun ca facilitatea consta tocmai in faptul daca am amana aceste proiecte de hotarare, daca
le votam nu facem decat sa incasam banii, daca nu le votam oferim o facilitate Palas.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da. Va multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Mai este o chestiune, iertati-ma. Daca la mame si la copii aflati in dificultate nu le dam banii, deci acolo
cum este ca logica ? Aici nu aducem banii, dincolo nu dam banii si atunci ce facem ? Nu facem nimic in orasul
asta.
Domnul consilier Anghel Ficu
Constructiile exista si sunt explotate, spatiul este folosit de ceva vreme, doar ca acum vrem sa il taxam.
Doamna consilier Preda Anca
Imi este foarte clar ca nu ati inteles motivatia mea pe aceste doua proiecte, dar ma rog.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Sigur. Haideti sa depasim momentul.
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
Cu doua voturi impotriva proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 28
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a terenurilor
din anexele 1 si 2 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de catre Municipiul Iasi;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 29
Proiect de hotărare privind atestarea apartenenţei la domeniul privat a Municipiului Iaşi a terenului în
suprafaţă de 405 mp situat în str. Pinului f.n., indentificat cadastral în CV 54, parcela CAT 1875/1, în vederea
amenajării unei parcări temporare şi atribuirea în folosinţă gratuită a acestuia pe durata existenţei construcţiei
catre Institutul Regional de Oncologie;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 30
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Iaşi a suprafeţei S1
= 194 mp din T 27, parcela CC 882/1 în vederea constituirii unei căi de acces publice precum şi atestarea la
domeniul privat al municipiului Iaşi a suprafeţelor S2 = 143 mp din T 27, parcela CC 882/2 şi S3 = 223 mp, din T
27, parcela VH 883;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 31
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către: Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă; Primăria Comunei Rediu; Primăria Comunei Popricani; Primăria Comunei Ciurea şi Primăria Comunei
Valea Lupului, a unor bunuri scoase din uz;
Interventii? Va rog.
Domnul viceprimar Danga Marius Sorin
Avand in vedere solicitarea venita din partea Primariei Comunei Tomesti, propun modificarea articolului
1, lit. c - Primaria Comunei Popricani, din 6500 de tone sa se reduca la 5000 si introducerea unei litere
suplimentare f - Primaria Comunei Tomesti, 1500 tone deseu tehnologic.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog, domnul Surdu.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
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Ne-am obisnuit cu corectitudinea in Consiliul Local si apelez la acest element esential care face ca
acest consiliu sa isi desfasoare cu succes activitatea si consider ca cele zece primarii, noua de comune si una de
oras pe care PDL-ul, in care PDL-ul are primari, nu cred ca e corect sa fie excluse permanent din preocuparea
dumneavoastra. Am solicitat acest lucru si data trecuta, sa includeti aceste primarii intr-o repartitie corecta si
uniforma. Consider ca nu numai USL are oameni in comune si consider ca odata cu depunerea acestei cereri pe
care noi o sa facem astazi sa ne aveti si pe noi in vedere cu acest material care rezulta din procesul tehnologic in
urma reabilitarii drumurilor, a pietelor, pentru ca si oamenii din aceste comune au nevoie, indiferent pe cine au
votat si cum au votat. Va multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da. Va multumesc si eu. Supunem la vot.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Trebuia sa stiti ca dam la Horlesti, o sa dam, nu, cam pe acolo vrem sa mai dam la Horlesti, la
Miroslava nu putem sa dam pentru ca e foarte bogata primaria. Haideti sa fim obiectivi, dam la primariile sarace,
necajite.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Nu ati pomenit nicio pomenire, nicio primarie, nicio primarie PDL, domnul primar.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc tare mult. Supunem la vot.
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 32
Proiect de hotărâre aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TRANTOMIR NR.5A întocmit in
vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 33
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HLINCEA (VECHE) NR.
5 cvartal 69, numar cadastral 16333, întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren proprietate
privata persoana fizica ;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 34
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, T42, numar
cadastral 19377/1 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unui ansamblu
rezidential pe teren proprietate privata persoane fizice;
Discutii? Va rog domnul Aur. Nu, nu?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 35
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU
NR. 44P întocmit în vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 36
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T155 NUMERE
CADASTRALE 142963, 142964, 142965, 142966, 142967, 142968, 142971, 142972, 142973, 141965, 9269,
142773, intocmit în vederea extinderii intravilanului municipiul Iasi pentru construire locuinţe şi funcţiuni anexe pe
teren proprietate privată persoane fizice;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
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In unanimitate proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 37
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, FUNDAC LASCAR CATARGI NR.
3 întocmit in vederea extinderii si mansardării unui imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 38
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA,numar
cadastral 143397 întocmit in vederea construirii unei anexe si unui garaj pe teren proprietate privata persoane
fizice ;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 39
Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiunilor de conducere executivă ale societăţilor comerciale şi
Regiei Autonome de Transport Public Iaşi;
Interventii? Va rog domnul consilier.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
As avea rugamintea intrucat aceasta societate are mari probleme economice si cred ca este corect ca la
incheierea activitatii, si aici ma refer la RATC, sa avem un raport al situatiei economice care exista acolo, sa
avem o motivare a situatiei economice care a existat acolo, pentru ca societatea banuiesc ca se indreapta spre
faliment si acest lucru consider ca ar fi corect sa ni se prezinte in sedinta urmatoare pentru a fi informati de ce am
facut, cum am facut si unde am ajuns, in asa fel incat toti cetatenii Iasiului sa cunoasca care a fost realitatea in
RATC. Va multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Ar mai fi o interventie referitor la modul de redactare, pentru a fi foarte explicit, la art. 1 as propune sa se
modifice: se aproba imputernicirea consiliilor de administratie ale societatilor comerciale si a Regiei Autonome de
Transport Public Iasi pentru delegarea organului de conducere unde sunt mai multi directori. Pentru ca aprobarea
delegarii duce mai mult spre concesiune decat spre imputernicirea delegarii organului de conducere. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc. In completarea dispozitiei 124, dispozitia nr. 129, mai avem inca doua proiecte de
hotarare.
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Domnul viceprimar, putem relua proiectul numarul 7? Deci reluam. Supun atentiei dumneavoastra
proiectul numarul 7.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico- economici pentru
investiţia modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere;
Daca sunt interventii pe aceasta tema?
Cine este pentru ?
Abtineri ? 2 abtineri.
Impotriva ?
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
In completarea dispozitiei 124, dispozitia nr. 129, mai avem inca doua proiecte de hotarare.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 87,
întocmit in vederea construirii unei platforme de cercetare pentru integrarea resurselor regenerabile in instalatii
autonome pe teren proprietate privata persoana juridica ;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 2
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Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul « Construire
extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil » ;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Revenim la diverse.
Diverse: Adresa Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi nr.3073 din 14.01.2014;
Discutii? Va rog domnul consilier
Domnul consilier Anghel Ficu
As propune liderilor de grup sa ne intalnim intr-o comisie juridica sa discutam problema asta pentru ca
din fostul consiliu din 2006, suntem cred ca doar 3 consilieri care am participat la acea hotarare de consiliu de
local si ceilalti colegi nu cunosc subiectul si cred ca ar fi bine sa ne intalnim sa il discutam la nivelul comisiei
juridice, urmand sa discutam in cadrul Consilului Local la urmatoarea sedinta, pentru ca altfel le-am dat un vot. Eu
cunosc, doamna Gavrila cunoaste, domnul Axinia era, cred ca nu mai era nimeni atunci si nu ar cunoaste votul,
asa ca asta este propunerea noastra, sa ne intalnim in comisie sa discutam.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog tare mult daca mai sunt interventii? Mai sunt interventii? Va rog domnul primar nu purtam
dialoguri, ori ne inscriem la cuvant sau ce facem. Mai sunt interventii? Nu. Va multumesc. Inainte de a incheia
domnule Surdu ati spus la inceputul sedintei ca aveti o satisfactie vis-à-vis de ce s-a intamplat cu USL-ul in
aceste zile, fiecare om cu satisfactiile lui. Ma bucura insa faptul ca este singura satisfactie pe care o mai puteti
avea dumneavoastra ca presedinte si PDL-ul ca partid. Va multumesc.

PRESEDINTE DE SEDINTA
LAURENTIU NAVODARU

SECRETAR MUNCIPIUL IAŞI
DENISA LILIANA IONASCU
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