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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 31442 / 03.04.2014

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 27.03.2014
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 27 martie 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.
LEONTE CONSTANTIN
16.
MATASARU PETRE DANIEL
17.
MELENCIUC GEORGIANA
18.
NAVODARU LAURENTIU
19.
NEDELCU VLAD NICOLAE
20.
OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
21.
PREDA ANCA
22.
RUDNIC ERICA
23.
SANDU VASILE
24.
SCRIPCARU CALIN
25.
SURDU GABRIELA MIHAI
26.
TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
27.
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. 195 din data de 21 martie 2014,
completata prin Dispozitia nr. 206 din data de 26 martie 2014, avand urmatoarele proiecte inscrise pe
ordinea de zi:
1. Proiect de hotarâre privind aprobarea contului de executie a bugetului si a situatiilor financiare anuale ale
Municipiului Iaşi la data 31.12.2013 ;
2. Proiect de hotarâre privind probarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Servicii Publice
Iaşi S.A.;
3. Proiect de hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome de
Transport Public Iaşi şi a estimarilor pentru anii 2015-2016;
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2013 al Regiei Autonome de Transport
Public Iaşi;
5. Proiect de hotarâre privind cererea de scutire la plata taxei pe cladiri conform art. 250 alin.(1) pct. 19/Titlul IX
din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare pentru Asociatia Nevazatorilor din România
Filiala Judeteana Iaşi;
6. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului european „Istoria minoritatilor – o abordare cultural artistica
a diversitatii” şi a cheltuielilor legate de proiect finantabil prin Programul PA17/RO13 Promovarea diversitatii în
cultura şi arta în cadrul patrimoniului cultural european, din cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic
European (SEE);
7. Proiect de hotarâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult din Municipiul Iaşi în anul
2014;
8. Proiect de hotarâre privind aprobarea reorganizarii Directiei Creşe, prin modificarea structurii posturilor,
aprobarea organigramei, statului de functii şi a regulamentului de organizare şi functionare a Directiei Creşe,
precum şi schimbarea denumirilor creşelor din subordine;
9. Proiect de hotarâre privind atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta catre Asociatia
Salvatii Copiii-Filiala Iaşi;
10. Proiect de hotarâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privata
a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi ;
11. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între
Municipiul Iaşi şi Uniunea Veteranilor de Razboi şi a Urmaşelor Veteranilor- Filiala Judeteana Iaşi;
12. Proiect de hotarâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 309 mp
situat în Iaşi, str. Nicolae Costin, lot 21, aflat în domeniul privat al Municipiului Iaşi ;
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13. Proiect de hotarâre aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 191,6 mp situat
în Iaşi, str. Sf. Andrei nr. 34, aflat în domeniul privat al Municipiului Iaşi ;
14. Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului, în suprafata de 614 mp, situat
în Iaşi, Calea Chişinaului, nr. cadastral 146049, carte funciara 146049 ;
15. Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, Bdul Nicolae Iorga nr. 8G în suprafata de 45
mp;
16. Proiect de hotarâre trecerea din administrarea Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon Iasi in administrarea
Institutului de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I. M. Georgescu Iasi, a terenului in suprafata de 60 mp,
proprietatea Municipiului Iasi precum şi aprobarea unor masuri pentru realizarea proiectului ‘’Neutralizarea
deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca’’ la Institutul de Boli Cardiovasculare Prof.
Dr. George I. M. Georgescu Iasi;
17. Proiect de hotarâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 28 mp,
proprietatea Municipiului Iasi, aflat in administrarea Spitalului Clinic de Recuperare;
18. Proiect de hotarâre privind modificarea HCL 94/2013 ;
19. Proiect de hotarâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenurilor din
anexele 1-3 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor detinute de catre Municipiul Iaşi;
20. Proiect de hotarâre privind prelungirea atribuirii în folosinta gratuita a unei suprafete de teren în piata
agroalimentara Alexandru cel Bun catre Fundatia Umanitara “Omenia”;
21. Proiect de hotarâre privind transmiterea în folosinta gratuita catre Uniunea Nationala pentru Progresul
Romaniei – Organizatia Judeteana Iasi, a terenului în suprafata de 0,50 mp situat in Bd. Stefan cel Mare si Sfant
nr.13 pentru amplasarea unui panou publicitar;
22. Proiect de hotarâre privind aprobarea transmiterii spre utilizare a unor materiale rezultate din casare, catre:
Regia Autonoma de Transport Public Iaşi; S.C. Salubris S.A. Iaşi; S.C. Citadin S.A. Iaşi; S.C. Servicii Publice Iaşi
S.A.; S.C. Ecopiata S.A. Iaşi;
23. Proiect de hotarâre privind aprobarea transmiterii de materiale scoase din uz, rezultate în urma lucrarilor de
investitii efectuate de catre Municipiul Iaşi, catre alte institutii publice sau unitati administrativ teritoriale;
24. Proiect de hotarâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi a
obiectivului „Fântâna arteziana bazin circular Piata Eminescu”, în vederea casarii;
25. Proiect de hotarâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA AVIONULUI
Nr.11B întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;
26. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MUZICII Nr. 1A întocmit
in vederea construirii unei cladiri de birouri pe teren proprietate privata persoana juridica ;
27. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu IASI, STDADA PODISULUI Nr. 106A,
numar cadastral 141811, întocmit in vederea construirii unei locuinte, foisor, fosa septica, parcare acoperita si
imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica ;
28. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ŞOSEAUA BUCIUM Nr. 80 A
întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica;
29. Proiect de hotarâre privind actualizarea Nomenclatorului de artere al Municipiului Iaşi;
Diverse: Raportul Primarului Municipiului Iaşi pe anul 2013;
1. Proiect de hotarâre privind incetarea mandatului de viceprimar al domnului Marius Sorin Danga si declararea
vacant a functie de viceprimar al Municipiului Iasi;
2. Proiect de hotarâre privind alegerea in functia de viceprimar al Municipiului Iasi ;
3. Intrebarea din adresa nr. 3073 din data de 14.01.2014 a Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi;
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
... la care ati fost convocati prin dispozitia Primarului muncipiului Iasi nr. 195 din 21 martie 2014, modificata si
completata prin dispozitia 206 din 26 martie 2014. Sedinta se desfasoara legal. Sunt prezenti toti cei 27 de
consilieri locali in functie. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 28
februarie 2014. Domnule presedinte, aveti cuvantul.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Sarut mana doamnelor, domnisoarelor, buna ziua domnilor. Va rog daca sunt interpelari vis-a-vis de ordinea de
zi? Da, va rog, domnul Ficu.
Domnul consilier Anghel Ficu
Buna ziua. De fapt, nu este o interpelare, este o rugaminte: am dori, daca se poate, de acum cand se da mapa
pentru ordinea de zi a urmatoarei sedintei, sa ne dati si procesul verbal ca sa nu fim nevoiti sa il rasfoim in timpul
sedintei.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog. Va rog.
Domnul consilier Bejan Victor
Sa amintim celor prezenti ca astazi este o zi importanta pentru Romania, pentru natia romana si anume, astazi
fiind 27 martie este o zi fundamentala repet pentru noi toti deoarece pe data de 27 martie 1918, Sfatul Tarii din
Basarabia a votat alipirea Basarabiei la tara muma, la Romania. Este prima provicie romaneasca care a votat
alipirea la Romania, astfel incat la 1.12.1918 Romania a devenit Romania dodoloata, Romania in granitele firesti.
Au fost mari personalitati basarabene, unioniste, cum a fost sau a fost Pan Halippa sau Inculet, care prin
demersurile facute au putut sa duca acest deziderat la finalizare. Intr-adevar daca dupa 1989 au fost acele poduri
de flori, in momentul de fata prin guvernul Ponta s-au luat si se iau o serie de masuri economice si politice pentru
sprijinirea Republicii Moldova. Va multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc si eu. Daca mai sunt alte interpelari?
Supun votului dumneavoastra ordinea de zi.
Cine este pentru?
Abtineri?
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Impotriviri?
Multumesc tare mult.
Proiect nr. 1
Proiect de hotarâre privind aprobarea contului de executie a bugetului si a situatiilor financiare anuale ale
Municipiului Iaşi la data 31.12.2013 ;
Va rog, daca sunt interventii ?
Cine este pentru ?
Abtineri ? 2 abtineri.
Impotriva ?
Va multumesc tare mult.
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarâre privind probarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Servicii Publice Iaşi
S.A.;
Daca sunt interventii ?
Cine este pentru ?
Abtineri ? 2 abtineri.
Impotriva ?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome de
Transport Public Iaşi şi a estimarilor pentru anii 2015-2016;
Daca sunt interventii ?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ? 2 voturi impotriva.
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotarâre privind aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2013 al Regiei Autonome de Transport Public
Iaşi;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ? 2 voturi impotriva.
Cu 2 voturi impotriva proiectul de hotarare a fost aprobat.
Va rog.
Domnul viceprimar Danga Marius Sorin
O scurta interventie, constat ca la proiectele 3 si 4, o parte dintre noi si-ar fi dorit sa fie in opozitie si déjà opozitia
este la putere.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Proiect nr. 5
Proiect de hotarâre privind cererea de scutire la plata taxei pe cladiri conform art. 250 alin.(1) pct. 19/Titlul IX din
Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare pentru Asociatia Nevazatorilor din România Filiala
Judeteana Iaşi;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 6
Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului european „Istoria minoritatilor – o abordare cultural artistica a
diversitatii” şi a cheltuielilor legate de proiect finantabil prin Programul PA17/RO13 Promovarea diversitatii în
cultura şi arta în cadrul patrimoniului cultural european, din cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic
European (SEE);
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 7
Proiect de hotarâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult din Municipiul Iaşi în anul 2014;
Interventii? Va rog, domnul viceprimar.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Interventia se refera la faptul ca solicitam completarea anexei, sa includem si Episcopia Catolica care a trimis si
aceasta solicitari privind ajutor financiar pe anul 2014. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc si eu. Alte interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ? 2 abtineri
Impotriva ?
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotarâre privind atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta catre Asociatia Salvatii
Copiii-Filiala Iaşi;
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Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 9
Proiect de hotarâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privata a
Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi ;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între
Municipiul Iaşi şi Uniunea Veteranilor de Razboi şi a Urmaşelor Veteranilor- Filiala Judeteana Iaşi;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 11
Proiect de hotarâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 309 mp situat
în Iaşi, str. Nicolae Costin, lot 21, aflat în domeniul privat al Municipiului Iaşi ;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotarâre aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 191,6 mp situat în
Iaşi, str. Sf. Andrei nr. 34, aflat în domeniul privat al Municipiului Iaşi ;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului, în suprafata de 614 mp, situat în
Iaşi, Calea Chişinaului, nr. cadastral 146049, carte funciara 146049 ;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 14
Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, Bdul Nicolae Iorga nr. 8G în suprafata de 45 mp;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 15
Proiect de hotarâre trecerea din administrarea Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon Iasi in administrarea Institutului de
Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I. M. Georgescu Iasi, a terenului in suprafata de 60 mp, proprietatea
Municipiului Iasi precum şi aprobarea unor masuri pentru realizarea proiectului ‘’Neutralizarea deseurilor medicale
periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca’’ la Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I. M.
Georgescu Iasi;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotarâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 28 mp,
proprietatea Municipiului Iasi, aflat in administrarea Spitalului Clinic de Recuperare;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotarâre privind modificarea HCL 94/2013 ;
Interventii?
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Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 18
Proiect de hotarâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenurilor din anexele
1-3 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor detinute de catre Municipiul Iaşi;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 19
Proiect de hotarâre privind prelungirea atribuirii în folosinta gratuita a unei suprafete de teren în piata
agroalimentara Alexandru cel Bun catre Fundatia Umanitara “Omenia”;
Interventii? Omenia. Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 20
Proiect de hotarâre privind aprobarea transmiterii spre utilizare a unor materiale rezultate din casare, catre: Regia
Autonoma de Transport Public Iaşi; S.C. Salubris S.A. Iaşi; S.C. Citadin S.A. Iaşi; S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.;
S.C. Ecopiata S.A. Iaşi;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ? Multumesc.
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 21
Proiect de hotarâre privind aprobarea transmiterii de materiale scoase din uz, rezultate în urma lucrarilor de
investitii efectuate de catre Municipiul Iaşi, catre alte institutii publice sau unitati administrativ teritoriale;
Daca sunt interventii? Domnule viceprimar, va rog.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Sunt interventii si solicitam si in analiza care a fost la comisia reunita juridica si economica, retragerea de pe
ordinea de zi a acestui proiect, motivat de faptul ca in momentul de fata din cauza sezonului rece nu s-au
acumulat materiale care ar putea fi transferate catre comunele propuse in proiectul de hotarare. Ulterior, dupa ce
aceste materiale vor exista si toate elementele legate de scoaterea din gestiune vor fi facute, o sa reanalizam
oportunitatea. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc si eu.
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat. RETRAS. A fost retras.
Proiect nr. 22
Proiect de hotarâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi a
obiectivului „Fântâna arteziana bazin circular Piata Eminescu”, în vederea casarii;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ? Multumesc.
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 23
Proiect de hotarâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA AVIONULUI Nr.11B
întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ? Multumesc.
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 24
Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MUZICII Nr. 1A întocmit in
vederea construirii unei cladiri de birouri pe teren proprietate privata persoana juridica ;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 25
Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu IASI, STDADA PODISULUI Nr. 106A, numar
cadastral 141811, întocmit in vederea construirii unei locuinte, foisor, fosa septica, parcare acoperita si
imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica ;
Interventii?
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Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 26
Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ŞOSEAUA BUCIUM Nr. 80 A întocmit
in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 27
Proiect de hotarâre privind actualizarea Nomenclatorului de artere al Municipiului Iaşi;
Interventii?
Cine este pentru ?
Abtineri ?
Impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Diverse: Raportul Primarului Municipiului Iaşi pe anul 2013;
Aveti in mapa raportul domnului Primar al Municipiului Iasi, raportul de pe anul trecut. Daca domnul primar mai
are de facut completari?
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu multumesc frumos. Cred ca raportul suprinde foarte bine activitatea noastra in 2013, si vreau sa va spun ca
nu este doar raportul meu ci si al Consiliului Local. Consililiul Local validandu-mi hotararile de consiliu nu a facut
altceva decat ca acest raport sa fie unul care sa fie intr-adevar impresionant pentru Iasi. Va multumesc foarte
mult.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc si eu. La diverse… conform … completarile conform dispozitiei numarul 206, proiectul de hotarare
numarul 1. Va rog, domnul viceprimar.
Domnul viceprimar Danga Marius Sorin
La proiectul numarul 1, as avea de adaugat cateva … Stimati colegi, pe 28 iunie 2012, 23 din 25 prezenti ati fost
de acord atunci sa votati propunerile pe care Uniunea Social Liberala la Iasi le-a facut, pentru a va reprezenta pe
dumneavoastra pe langa executiv, dar si pentru a sprijini Primarul Municipiului Iasi in activitatea pe care domnia
sa o face. Ne-ati ales atunci pe mine si pe colegul meu, Mihai Chirica, viceprimari. Intre timp, nu stim de ce sau
unii stiu anumite motive, alti alte motive, soarta a facut ca Uniunea Social Liberala sa nu mai existe şi mie mi s-a
parut ca pentru sanatatea politicii locale ar trebui ca efectele pe care Uniunea Social Liberala le-a avut atunci
când exista, cel putin la nivelul institutiilor unde numirile sunt pur politice, acele efecte ar trebui sa înceteze. Unul
dintre efecte a fost ca eu am fost unul din viceprimarii municipiului Iasi. Aveti la mapa demisia mea din aceasta
functie incepand cu maine, pentru ca astazi avand in vedere ca luna anterioara am fost consultat si mi s-au
prezentat proiecte de hotarare si am dezbatut ce e de pregatit pentru aceasta sedinta, a fost sanatos ca astazi
aceste proiecte de hotarare sa fie sprijinite de mine si de colegii mei. Ramane ca mai departe dumneavoastra sa
decideti care este noua majoritate a acestui consiliu, majoritate care va rezulta, sper eu, in urma votului de la
completarea numarul 2 de astazi de pe ordinea de zi. Eu vreau sa multumesc tuturor celor cu care am colaborat,
sa multumesc Primarului Municipiului Iasi pentru încrederea acordata şi pentru sustinere, sa multumesc tuturor
celor din aparatul Primariei Municipiului Iasi pentru rabdarea pe care au avut-o cu mine la inceput si pentru
sustinerea pe care am simtit-o realmente pe parcurs. Raman cu regretul ca lucruri pe care le-am inceput, nu am
reusit sa le duc mai departe, dar poate le va prelua Mihai sau noul viceprimar daca dumneavoastra il veti alege
astazi, astfel incat pentru binele iesenilor aceste proiecte sa fie duse la bun sfarsit. Atat am avut de adaugat la
proiectul numarul 1.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc frumos. Daca mai sunt interventii? Va rog, domnul consilier.
Domnul consilier Anghel Ficu
Vreau sa fac doar o completare. Avand in vedere ca de maine domnul Marius Danga nu mai este viceprimar, noi
grupul consilierilor locali am hotarat ca dumnealui sa fie liderul de grup. Adica de maine el va fi liderul de grup al
consilierilor PNL. Desi…
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc tare mult. Va rog, domnul primar.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Da si eu trebuie sa spun cateva cuvinte si de de data aceasta o sa spun cuvinte frumoase despre Marius Danga.
Marius, si eu iti mulţumesc foarte mult pentru colaborarea avută. Am spus-o si in alte ocazii, o spun şi acum si am
sa o spun ori de cate ori o sa fie nevoie despre oamenii care s-au dedicat proiectele Iasiului si care au inteles
atunci cand au ajuns in administratie sa faca echipa. Sigur ca despartirile sunt grele in clipa in care oamenii au
puncte comune de vedere si au proiecte comune si vreau sa spun ca imi pare rau astazi ca din anumite motive
politice care nu sunt depedente deloc de tine, esti nevoit sa faci acest pas. Sper in continuare sa ramai acelasi
om vertical in Consiliul Local si in viata politica din Iasi, si in viata publica din Iasi, pentru ca suntem la o alta etapa
a acestui oras in care oameni care au argumente pot sa faca politica, oamenii care au stiinta pot sa faca politica,
oameni care o profesie pot sa faca politica si oameni care au un cuvant de spus, si cred ca in continuare tu vei
avea un cuvant de spus in politica locala si nu numai. De asemenea imi doresc foarte mult ca modul in care am
colaborat de aici incolo sa fie, de ce nu, un model si pentru ceilalti. Dintre viceprimarii cu care am lucrat, tu esti
unul dintre cei care m-au inteles foarte bine, nu pentru ca ai ascultat ci pentru faptul ca ai ascultat forta si puterea
argumentelor. Au fost momente in care am discutat si in contradictoriu, dar a contat foarte mult argumentele
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fiecaruia. Vreau sa multumesc de asemenea consilierilor PNL, au fost foarte corecti in toata aceasta perioada si
nu numai in aceasta perioada de cand exista USl-ul ci inca din 2009. Am putut lucra la proiecte importante, am
spus intotdeauna ca acele proiecte la care am participat si se taie panglica, au fost si proiectele dumnevoastra si
asa mi se pare corect. In continuare, asa cum am laudat pe Cristian Catalin cand a revenit in Consiliul Local
pentru faptul cum s-a comportat in proiectele Iasiului in mandatul trecut, asa o sa fac cu toti cei care de fapt aduc
prin contributia lor in Consiliul Local, sa spunem, un plus, un plus care sa insemne binele orasului. Si sunt convins
ca in continuare vom putea face echipa foarte buna in Consiliul Local si sa dam o nota civilizata manifestarilor
politice, astfel incat sa fim mai mult constructivi. Inca o data iti multumesc, Marius si tie si consilierilor locali PNL
pentru etapa pe care am parcurs-o, imi pare rau ca ea inceteaza astazi, dar sa speram ca mai exista viitor si
putem colabora in viitor.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc. Daca mai sunt interventii? Proiectul de hotarare…Va rog, domnul Trandafirescu.
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
Scuze. As vrea sa imi exprim regretul pentru faptul ca prietenul si colegul meu de partid, Marius Danga, si-a dat
demisia astazi din functia de viceprimar. L-am apreciat intotdeauna ca pe un foarte bun profesionist, ca pe un om
care intelege foarte bine problemele orasului si stiu ca a lucrat foarte bine in administratia publica locala. Imi
doresc sa fac apel la dumneavoastra domnilor consilieri, la ratiunea dumneavoastra, la luciditatea, si nu in ultimul
rand la spiritul civic, sa nu uitati ca am fost alesi de catre cetatenii Iasiului pentru a rezolva problemele orasului,
pentru a rezolva problemele cetatenilor. As vrea sa ii spun domnului primar ca aceasta colaborare intre consilierii
PNL si administratia locala, nu va inceta. Noi suntem constienti pentru ce am fost alesi, vom lupta pentru binele
orasului si pentru interesele cetatenilor. Va multumesc tare mult.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca mai sunt interventi? Dau citire proiectului de hotarare numarul 1.
Proiect nr. 1
Proiect de hotarâre privind incetarea mandatului de viceprimar al domnului Marius Sorin Danga si declararea
vacant a functie de viceprimar al Municipiului Iasi;
Consiliul Local a luat act de demisia domnului viceprimar, domnului Marius Sorin Danga si supun votului
dumneavoastra.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? Va multumesc tare mult.
Proiectul de hotarare a fost apobat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarâre privind alegerea in functia de viceprimar al Municipiului Iasi ;
Daca sunt interventii ? Propuneri ? Va rog.
Domnul consilier Birhala Constantin
As vre sa il propun in aceasta functie pe domnul Surdu Gabriel.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Daca mai sunt alte propuneri ? Va rog, domnul primar, interventia.
Domnul primar Nichita Gheorghe
… la microfon. Bun, trebuia totusi cineva de la PNL sa … Da. E bine sa fac o precizare pentru opinia publica,
pentru ieseni si pentru Consiliul Local. PSD-ul poate sa aiba inca o propunere pentru viceprimar, dar nu o face,
dintr-un motiv foarte simplu. Am invatat in toti acesti ani de zile ca puterea trebuie sa fie impartita, ca puterea nu
apartine unui singur partid si ca celelalte partide sunt chemate si ele ca sa faca parte din executiv pentru ca sa...
Mi-a deschis microfonul special ca sa auziti cum stampileaza… Cum spuneam, doresc ca puterea sa o impartim,
vrem ca la aceasta, aceste responsabilitati publice sa participe si celelalte partide, astfel ca suntem total deschisi
si vom vota propunerile care vor fi puse pentru functia de viceprimar astfel incat sa avem un alt coleg de la un alt
partid in executivul primariei. Acest lucru il facem pentru a arata mai departe deschiderea de colaborare pentru
stabilitate politica in municipiul Iasi. Nu inseamna ca astazi se va naste o alta alianta politica, ci doar faptul ca un
alt partid va avea un viceprimar si va fi in executivul Primariei Municipiului Iasi, asa cum si la Consiliul Judetean sa intamplat acest lucru. Deci PSD-ul nu propune un candidat pentru faptul ca doreste intr-adevar sa atraga cat
mai multe partide politice in decizia publica si in decizia politica din Consiliul Local. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc si eu. Daca mai sunt alte propuneri? Supunem la vot propunerea ca domnul Surdu sa …
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Propunerea trebuie acceptata prin declaratie orala.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Votul este secret. Va vom inmana buletinele de vot.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Trebuie sa acceptati…
Domnul primar Nichita Gheorghe
Propunerea trebuie votata de Consiliul Local si apoi...
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Nu se voteaza, trebuie doar acceptata de catre candidat.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Deci numai candidatul, da? Va rog domnul Surdu.
Domnul Surdu Gabriel Mihai
Intrucat am girul organizatiei municipale si judetene pentru a candida la aceasta functie, multumesc increderii si
accept.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc tare mult.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Am o rugaminte, mai avem un proiect de hotarare la final si as vrea sa facem votul apoi sa …
Doamna consilier Gavrila Camelia
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De ce nu apare pe buletinul de vot si optiunea “nu”?
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Potrivit regulamentului, astfel se voteaza. Cine doreste ca …
Doamna consilier Gavrila Camelia
Adica cu da, da?
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Deci, asa este potrivit regulamentului. Va citesc din regulamentul Consiliului Local: “exercitarea votului se face
intr-o cabina special amenajata, conform acestei proceduri: intrand in cabina, pe buletinul de vot se scrie cuvantul
“DA” in dreptul numelui celui pe care il doriti”. Orice alta inscriere, mentiunea “nu” sau abtinere inseamna vot nul.
Doamna consilier Gavrila Camelia
Dar este o absurditate ceea ce se intampla.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu, taie da-ul si atunci inseamna ca e nu.
Doamna consilier Gavrila Camelia
Nu poate sa fie optiunea votului “da”. Votul poate sa aiba optiunea votului cu “da” sau “nu”, suntem in plin
nonsens.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Deci eu v-am citit din regulamentul Consiliului Local. Din regulamentul Consiliul Local, exact asa apare.
Mentionati “da” daca doriti…
Doamna consilier Gavrila Camelia
Va rog sa faceti precizarea atunci. Poate nu ne dorim sa fie votul anulat, poate vrem sa avem o alta optiune.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Mentionati in pix o alta optiune, iar votul va fi anulat oricum.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Stati un pic, haideti sa lamurim lucrurile. Deci, daca ar fi mai multe candidaturi, probabil ca in ordinea lor, ar trebui
sa opteze pentru cel care cu “da”, pentru cel pe care il doriti dumneavoasta, daca ar fi doua sau trei candidaturi.
Daca este o singura candidatura este “da”, unde nu doriti “da”, inseamana ca taiati “da” si atunci ramane “nu”,
adica votul respectiv nu este pentru persoana respectiva care este candidat. Ne cramponam in alte lucruri, nu
stiu, regulamentul daca prevede asa, il respectam, dar important este sa stim noi de ce e “da” si ce putem face ca
sa fie “nu”. Daca nu vreti sa votati, atunci taiati da-ul si atunci inseamna ca votul este pierdut.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
In concluzie daca nu veti completa nimic in dreptul, se anuleaza, votul este nul. Deci este…. Da.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Noi am modificat regulamentul si daca el e absurd, inseamna ca l-am modificat noi.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Votul se exercita in cabina de vot. Cum doriti…
Se voteaza.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Invitam membrii comisiei de validare la numarat voturile: domna Gavrila, doamna Melenciuc, doamna Vranceanu,
doamna Preda. Sunteti membri ai comisiei de validare pentru numarat voturile.
Se numara voturile.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Dupa numararea voturilor, cu 20 de voturi pentru a fost ales in functia de viceprimar, domnul consilier Gabriel
Surdu. Felicitari.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Dati-mi si mie voie sa spun cateva cuvinte acum. Stimati colegi, in ultima perioada am observat tot felul de
framantari pe scena politica. Se fac si se desfac aliante, se autonumesc pe functii unii sau altii si vreau sa profit
de aceasta ocazie pe care o am in sedinta Consiliului Local pentru a lamuri cateva lucruri atat pentru ieseni cat si
membrii Consiliul Local. Sunt un politician cu multa experienta si „filmul” acesta l-am mai vazut. In clipa in care
apare o campanie electorala la orizont déjà unii politicieni care stau mai subtire in electorat, adica nu au scoruri
foarte importante in electorat, cred ca daca creeaza razboi politic si public, reusesc sa aiba sanse mai mari pentru
viitor. Practic se creeaza un razboi artificial fara sa se tine seama de responsabilitatea pe care o avem fiecare visà-vis de oras sau de judet sau de tara. Avem, pe de o parte, PSD-ul care a luat in brate USL-ul ca proiect politic
pentru ca asa il doresc romanii si il tin mai departe in brate acest proiect politic, si suntem consecventi. Avem un
PSD care este consecvent principiilor pe care le-a promis iesenilor, atat la Iasi cat si la Bucuresti si in toata tara.
Pe de alta parte, avem cativa colegi, si aici imi pare rau ca vreau sa va spun ca nu sunt toti, avem o mare parte
din colegii de la PNL care doresc proiectul USL in continuare si o spun si ei cu subiect si predicat dar nu pot sa o
mai recunoasca acum pentru ca cativa dintre conducatorii dansilor au ales alta cale politica, au ales alt joc politic
pentu urmatoarele alegeri si europarlamentare si prezidentiale. Si sigur ca aici modelul lui Crin Atonescu a fost
imbratisat de domnul Adomnitei si in felul acesta la un moment dat era sa fim in instabilitate politica pe plan
judetean. Eu vreau sa va spun ca sunt un om consecvent si ce am spus in 2011, dar ceea ce am spus in 2011 sta
chezasie la ceea ce am spus in 2009 si am facut, acea forma de USL care a mers pana in 2012 foarte bine, si in
2011 la Iasi am spus ca acest proiect al USL-ul trebuie sa continue pentru ca asa vor iesenii si asa vor romanii. In
24 ianuarie noi am fost primii care am infiintat USL-ul, sa spunem, la Iasi, aici s-a infiintat USL-ul mai bine zis.
Sunt convins ca si anul asta acest proiect politic este foarte bun si sunt convins ca dupa ce vor trece aceste
interese personale in politica, proiectele importante pentru romani vor fi reluate. Cred ca dupa 25 ianuarie, este
posibil ca acest proiect politic, dupa 25, pardon, mai, dupa europarlamentare, acest proiect politic sa prinde
contur in continuare si sa aiba un viitor atat pentru Iasi cat si pentru tara. Noi pastram usa deschisa pentru ca ne
intereseaza sa avem o stabilitate politica si ne intereseaza sa raspundem cu fapte la ceea ce am promis iesenilor
si dorim foarte mult sa nu mai existe instabilitate politica in localitatea Iasi, in municipiul Iasi, in judetul Iasi sau in
Romania. In orice caz indiferent de tensiunile artificiale create de unii, proiectele Iasiului nu pot astepta si din
acest motiv au aparut noi majoritati si la Consiliul Judetean si la Consiliul Local. Nu sunt aliante, sunt majoritati
politice pentru ca sa putem merge mai departe cu proiectele importante ale orasului. Are un grad de absortie
important al fondurilor europene, trebuie sa terminam ceea ce am inceput si mai mult trebuie sa depunem alte
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proiecte pentru a fi finante cu bani europeni. Procedurile sunt mult mai complicate decat cele care le-am avut
pana acum din cauza faptului ca va fi si competitie pe aceste proiecte, va fi competitie pe toata regiunea pe
proiectele finantate cu bani europeni si atunci trebuie sa fim din timp cu toate documentele aprobate in Consiliul
Local, sa le putem depune si sa putem castiga puncte necesare si sa putem obtine finantare. Orice instabilitate
politica nu face altceva decat toti cei care avizeaza, decat toti cei care te judeca, sa stagneze, sa mai stea un pic
in judecata lor si in felul acesta sa blocam orasul si judetul. Am vazut foarte multi politiceni care din interese
personale politice au pus mai presus interesul lor decat interesul orasului si al judetului. Unde sunt acei politiceni
astazi? Unii sunt la pensie, din politica iesiti fara sa mai stie lumea de ei, altii sunt istorie si sunt foarte tineri, sau
altii isi gasesc pe ici pe colo cate un fel de, sa spunem, cate o sinecura. Dar oamenii care au fost consecventi cu
Iasiul, sa stiti ca sunt putini, reusesc sa mearga mai departe chiar daca se unesc altii impotriva lor. Sper si doresc
foarte mult ca in jurul acestor lucruri importante pentru Iasi sa ne strangem cu totii si sa lasam deoparte disputa
politica si sa dam votul atunci cand este nevoie. Pe de alta parte, astept de la dumnevoastra o colaborare foarte
deschisa si corecta legate chiar de a critica proiectele, chiar de a le, sa spunem, de a fi nevoie sa le modificam
dar cu lucruri constructive, cu lucruri importante. E deschisa aceasta competitie, e deschisa aceasta sustinere
pentru a imbunatati proiectele, in acelasi timp vreau sa intelegeti foarte bine ca inteleg si batalia politica, numai ca
ea nu mai trebuie sa exceada cadrului civilizat si cadrului normal a unei comunitati cum este Iasiul si din contra
trebuie sa aratam cu totii ca am invatat din trecut si ca incetul cu incetul putem face o echipa pentru Iasi. Vreau sa
ii urez bun venit in executivul primariei domnului Gabriel Surdu, ne cunoastem foarte, foarte, foarte bine. Am avut
foarte multe lucruri in comun si foarte multe lucruri care ne-au despartit in decursul anilor,am fost si colegi, am
fost si adversari. Sigur ceea ce pot sa spun despre Gabriel Surdu e ca nu am fost dusmani, dar si prieteni si
adversari am fost. Probabil ca vom fi in continuare in echipa la Primaria Municipiului Iasi si vom adversari politici
pentru ca este presedinte de partid si trebuie sa scoata si el un scor pentru partidul sau, asta nu ne impiedica sa
colaboram pe proiectele pe care le avem de aici incolo de discutat in Consiliul Local si de ce nu ii doresc sa aiba
acelasi, sa fie primit la fel ca si Marius Danga in echipa noastra de conducere a primariei, cu bratele deschise, cu
foarte multa transparenta in tot ceea ce vrem sa facem si cu foarte multa dorinta de a se integra in echipa si de a
face lucruri bune pentru oras. Acestea sunt lucrurile pe care vroiam sa vi le spun si sper ca ele au fost corect
receptate cum de asemenea inca o data repet, sper sa colaborez foarte bine cu consilierii PNL-ul si chiar daca
vor fi sageti dintr-o parte sau din alta, le inteleg, important este ca ii cunosc pe foarte multi dintre ei si ii respect
foarte mult. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc tare mult. Daca mai sunt alte interventii? Va rog, domnul Surdu.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
In primul rand as vrea sa aduc cateva multumiri iesenilor pentru ca au votat PDL-ul si pentru ca au trimis o echipa
de consilieri in Consiliul Muncipal, colegilor consilieri care astazi si-au dat votul, colegilor mei de partid care m-au
sustinut in acest demers si vreau sa asigur pe aceasta cale pe toti cei care se asteapta ca lucrurile sa stea altfel
decat sa sprijinim proiectele Iasiului, nu vor sta altfel decat vom sprijini proiectele Iasului. In ceea ce priveste
partidele din care provenim, organizati PDL Iasi va avea in continuare acelasi statut de partid de opozitie, in
Consiliul Local vom avea o atitudine care sa fie constructiva asa cum am avut-o intotdeauna si consider ca
colaborarea pe care astazi o incepem in Primaria Iasi este de bun agur pentru toate proiectele pe care atat noi cat
si PSD-ul, cat si liberalii, le-au dorit si le-au votat la fiecare sedinta in care importanta acestora i-a indemnat sa le
dea votul. Eu vreau sa va multumesc pentru incredere, ii multumesc domnului primar, de asemenea vreau sa ii
multumesc domnului viceprimar care si-a dat demisia. Am avut o colaborare, am avut o colaborare…
Domnul viceprimar Danga Marius Sorin
Cu placere. Placerea a fost de partea mea.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Da, stiu. Dar trecand peste ironie, vreau sa va spun ca am avut colaborare eleganta cu dumnealui, chiar daca are
o alta optiune politica, reprezinta o persoana distinsa si nu intotdeauna incap mai multi, asa ca cu scuzele de
rigoare pentru momentul pe care il traiti astazi, este destul de incomod si destul de greu de trecut. Inca o data
multumesc si voi avea o activitate sustinuta si care, fiecare iesean la apelul facut voi raspunde prezent.
Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc si eu. Daca mai sunt interventii? Ultimul punct de pe ordinea de zi
Proiect nr. 3
Intrebarea din adresa nr. 3073 din data de 14.01.2014 a Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi;
Va rog, daca sunt interventii? Va rog, domnul Ficu.
Domnul consilier Anghel Ficu
Dupa cum stiti la ultima sedinta am solicitat dezbaterea acestei solicitari in cadrul comisiei juridice. In cadrul
comisiei juridice au fost doua puncte de vedere vis-a-vis de modul in care ne exprimam pe solicitarea Parchetului.
Un punct de vedere era ca da ar trebui un proiect de hotarare, un punct de vedere era ca am putea sa ne
exprimam pe un vot pe aceasta solicitare. Nu am reusit sa luam o decizie sau s-a luat o decizie printr-o majoritate
ca plenul sa hotarasca modalitatea in care raspundem Parchetului. Asta este punctul de vedere al comisiei.
Punctul de vedere al consilierilor locali PNL e ca noi ne vom abtine la acest vot dar nu pe vot ci pe modalitatea de
manifestare. Noi am sustinut un alt mod de manifestare, respectiv un proiect de hotarare si in cazul asta noi o sa
ne abtinem la vot.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog. Va rog, domnul consilier.
Domnul consilier Cristian Catalin
In ultimul paragraf al informarii, am vazut ca este o data de 25.03.2014, deci aceasta data a trecut. Se poate
cumva actualiza ca sa stim ce s-a intamplat?
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
S-a respins recursul.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog, doamna Preda.
Doamna consilier Preda Anca
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Da, aceasta precizare doream sa o fac eu. M-am uitat pe portalul instantelor chiar in aceasta dimineata pentru ca
ieri nu aparea nimic, se pare ca a fost respins ca tardiv recursul Primariei pe cale de cosecinta in civil aceasta
suma nu se poate recupera. Deci atentie maxima la modalitatea in care vom raspunde daca ne constituim parte
civila. Ati vazut adresa de inaintare a Parchetului, actiunea acesta poate fi in interesul colectivitatii locale pe care
o reprezentati. Deci atentie maxima. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc si eu. Daca mai sunt alte interventii? Supun la vot. Supunem la vot abtinerea ... da pai ... altceva nu
avem ...
Domnul consilier Anghel Ficu
Nu, haideti sa... Comisia juridica...
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Deci asta a fost singura propunere.
Domnul consilier Anghel Ficu
Domnul presedinte.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul consilier Anghel Ficu
In comisia juridica s-a discutat cele doua variante: daca ne exprimam printr-un proiect de hotarare sau daca ne
exprimam printr-un vot pe solicitare. Comisia juridica a inaintat spre plen decizia de a ne exprima noi, Consiliul
Local, prin ...
Doamna consilier Preda Anca
Domnul Ficu... domnul Ficu, daca imi permiteti...
Domnul consilier Anghel Ficu
... prin solicitare si intrebare
Domnul primar Nichita Gheoghe
Rog pe doamna secretar al Consiliul Local sa faca precizarea cum trebuie sa fie luata mai departe decizia.
Doamna consilier Preda Anca
... s-a discutat, nu putem prin hotarare de consiliul local, ne-a spus doamna secretar in cadrul comisiei juridice ca
nu avem posibilitatea printr-o hotarare de consiliul local, insa optiunea trebuie sa ne o exprimam.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Reiau pentru clarificari.
Domnul consilier Axinia Constantin
... acum ma intrebam ce se va intampla si cu celelalte comunitati locale, a se vedea unele orase mai mici decat
Iasiul care nu au o capacitate asa de mare de a sustine sportul, in special sportul fotbalul care este cel mai
reprezentativ, sa se intample lucrul acesta pentru ca se creaza un precedent foarte periculos. Inseamna ca
oricine in tara asta chiar daca e o comunitate locala si echipa apartine comunitati locale si reprezinta Iasul, ca se
numeste Poli Iasi, CSMS Iasi sau cum se va mai numi in continuare, este obligatia noastra morala, datoria
noastra de cetateni. Ganditi-va ca si inainte de ‘89 ca se sprijinea sportul si nimeni nu a intrebat si pe alte cai, si
acum ne trezim ca trebuie sa raspundem pentru ca am sustinut sportul iesean. Altii au votat pentru, altii au votat
impotriva, altii s-au abtinut, poate din alte motive dar nu chiar ca nu a sprijinit sportul iesean si suntem trimisi in
judecata. Poate, da vom, instanta daca, instanta daca va decide sa recupereze banii de la noi ii vom da catre
CSMS Iasi si ii vom solicita domnului primar sa ne dea un abonament pe viata si asta o sa fie. Dar este, va zic un
precedent periculos pentru tot ce se intampla, adica sa fim trimisi in judecata ca am sprijinit sportul iesean. Cei
care au facut aceasta sesizare la Parchet, imi pare rau pentru lucrul asta, dar justitia trebuie sa isi faca datoria si
nici intr-un moment nu ma voi opune deciziilor pe care le va lua justitia. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc tare mult. Va rog, domnul Ostaficiuc.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius
Asa cum a precizat si domnul Ficu, dumnealor se abtin la modalitatea de vointa. Dumnealor au considerat in
cadrul sedintei comisiei juridice ca ar trebui facut un proiect de hotarare. Majoritatea consilierilor prezenti la
comisia juridica, au apreciat bine inteles si dupa consultari cu executivul si respectiv, cu doamna Denisa Ionascu
care este secretarul Municipiului Iasi, ca nu este necesar un astfel de proiect de hotarare, drept pentru care
majoritatea consilierilor au hotarat ca exprimarea vointei trebuie sa fie in plenul Consiliului Local. La intrebarea
Parchetului noi trebuie sa raspundem, bine inteles cu cele trei variante de raspuns: ne constituim, nu ne
constituim sau ne abtinem. Toti consilierii prezenti isi pot exprima acest act de vointa in plenul Consiliului Local.
Acest lucru il votam astazi. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca mai sunt interventii?
Domnul consilier Ostaficiuc Marius
Raspuns la intrebare.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog, domnul
Domnul viceprimar Danga Marius Sorin
Doua aspecte, vroiam sa spun domnului Axinia sau tuturor partidelor, mai mare atentie cand sprijiniti oameni
pentru a fi prefecti si vedeti cine a facut plangerea de care discutati, ca va pare rau ca a fost facuta. Doi, referitor
la proiectul de hotarare, exista posibitatea din partea aparatului secretarului sau secretarul Consiliului Local, de a
inainta un proiect de hotarare fara propunere. Deci sa spuna: stimati colegi, consilieri locali avem aceasta
intrebare va rugam sa va exprimati. Am vazut astfel de proiecte. In fundamentarea pozitiei noastre am cautat si
exista astfel de proiecte de hotarare fara a se face o propunere pe o directie sau alta, ca asta inteleg ca era
dubiul doamnei secretar al Consiliului - ca eu ce propun, va propun voua sa fiti de acord sa va constituiti sa nu.
Nu, ne informati si propuneti sa se exprime ...
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Daca imi dati voie sa fac o clarificare vis-a-vis de ceea ce ati spus... nu am avut niciun dubiu nicio clipa.
Domnul viceprimar Danga Marius Sorin
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... de asta ne vom abtine pentru ca consideram ca...
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Da. Nu am avut niciun dubiu nicio clipa, potrivit regulamentului, art. 49 din regulamentul Consiliului Local: “ordinea
de zi a sedintelor poate sa cuprinda proiecte de hotarare, atunci cand exista initiativa executivului sau a
consilierilor locali, conform legii, sau intrebari, interpelari si orice alte probleme care se supun dezbaterii plenului”.
Prin urmare si o intrebare poate fi adresata Consiliului Local, iar consilierii locali raspund prin vot. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc si eu. Aici scrie negru pe alb: Consiliul Local trebuie sa isi manifeste vointa de a se constitui parte
civila in procesul penal cu suma ramasa nerecuperata, actiune ce poate fi in interesul colectivitatii locale pe care
o reprezentam.
Supunem votului, alta solutie nu mai vad in acest moment. Va rog.
Domnul consilier Axinia Constantin
In aceasta sala sunt trei, mi se pare, din fostul Consiliului Local care suntem implicati in aceasta, in acest proces
si atunci, eu unul ma abtin pentru ca nu are rost.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Am inteles. Va rog.
Cine este pentru? Pentru constituirea partii civile in procesul penal. Cine este, cine este pentru? 2 voturi pentru
(doamna consilier Preda Anca si domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae).
Cine se abtine? Multumesc.
Cine este impotriva? Deci 25.
Va multumesc tare mult. Dau cuvantul domnului primar.
Doamna consilier Preda Anca
Va rog frumos daca puteti sa consemnati in procesul verbal de sedinta, persoanele care au fost “pentru”.
Apreciez ca este oportuna chestiunea asta. Multumesc. Conform regulamentului si a legii. Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheoghe
Da. Consemnati persoanele. Nu am vrut sa intervin pana nu faceti votul, din mai multe motive. Stimati colegi, nu
va mai fie atat de multa frica in tara asta, fratilor, ca orice facem noi poate fi oricand rastalmacit. Puneti-va in locul
celor care au votat atunci sa aloce bani pentru sport si o parte dintre noi am fost atunci in sala. Daca nu eram
primar eu si era primar altcineva dintre dumneavoastra, la fel faceam, pentru ca ati propus atunci cu toti ca
sustineti sportul. Nu am vazut partid politic pana acum la Iasi sa candideze, ca sa nu ia legatura cu asociatiile
sportive, inclusiv domnul Oprea, care era la stadion meci de meci, etapa de etapa si spunea ca duce echipa in
cupele europene. Nu am vazut pana acum responsabil politic care sa nu sustina. A, ca Simirad a sustinut doar
sporturile legate de fiu-su si de fiica, de nora sa, este altceva, dar a sustinut si sportul. Haideti sa nu ne facem ca
nu e asa. In acelasi timp in care noi dadeam bani la sportul iesean, Boc dadea dublu la Cluj, dublu, si ne acuzau
cei care tineau sportul la Iasi ca noi suntem mai putini darnici decat cei de la Cluj, si da si acum. Ba mai mult a
facut si un stadion important al orasului, foarte, foarte mare, nu? De ce acolo in Ardeal se poate si la noi aici tot
timpul trebuie sa ne tremure toate celelalte pe noi cand facem ceva? Un oras nu inseamna numai cultura, numai
strazi spalate, numai salubritate, s.a.m.d. Inseamna o viata sociala foarte importanta din care face parte sportul si
ne-am propus sa il sustinem in totalitate, fara niciun fel de teama, fara niciun fel de frica. Adversarii politicii, unii
dintre ei niste neghiobi, au ajuns in niste functii pusi de partide. Unul dintre ei se cheama Tomaseschi. Nu este
greu sa vorbim despre ce mare om este dansul, ce sa faca altceva? decat sa faca plangeri. Alte posturi de
televiziune care voiau sa santajeze primarul sa le dea pamanturi si terenuri, au facut plangeri si stim care el acel
post de televiziune. Ei, toate astea au dat curs mai departe la niste urmariri care sunt normale ca institutiile
statului sa te verifice. Si au dat-o de la stanga la dreapta, au plimbat-o de la DNA la Parchet, de la Parchet la
DNA, pe la politie, nu stiu cum sa iasa ei din ce a inceput acum un an de procurori, care avea o chestiune pusa
clar politic pentru ca sa o instrumenteze. Cand veti fi in functii de asemenea dimensiune vizati si tintiti, aceeasi
soarta veti avea. Daca ... de pe acum sa fim impetuosi, sa fim hotarati, sa fim convinsi, nu, asemenea afacerii nu
trebuie sa se mai continue, atunci nu o sa facem altceva decat o sa facem o Romaniei formata numai de cei care
se cunosc unii pe altii. Eu cred ca nu am facut nimic ilegal si sa stiti ca tot timpul ne-am consultat cand am luat o
decizie pe domeniul acesta a alocarii de fonduri, inclusiv cu experti din zona Curtii de Conturi, de la directiile de
Finante publice, am incercat sa luam de la ministere. Deci am luat puncte de vedere tot timpul, inclusiv de la
ceilalti primari din tara si drept dovada ca atunci inca noi eram cei care cautam formule pe care le aplica Boc si
alti primari si nu au probleme. Am gasit formula cu Fundatia Sportului Iesean care si aia a fost atacata dar vad ca
nu a mai reusit sa o mai intoarca niciun procuror inapoi pentru ca este legala, e ratificata in instanta si nu mai sunt
probleme de genul asta. Ma astept totusi la responsabilitate, iar daca avem si cunostinte juridice si suntem
consilieri, atunci inseama ca trebuie sa ajutam mai mult Consiliul Local sa ia decizia cea corecta, nu una politica
si tot timpul cu pistolul la tampla si cu cutitul la spate. Asta mi se pare o porcarie si mi se pare ca suntem mici ca
oameni cand incercam doar acest lucru sa il facem. Hai sa pasim cu pieptul inainte si sa nu ne mai fie frica de tot
ceea ce facem in Consiliul Local, ca nu furam niciunul de aici si tot ce am facut pana acum in Consiliul Local se
vede foarte clar, orasul este deschis, lumea vine il apreciaza, se modernizeaza, e alt oras si nu e numai meritul
meu e si meritul dumneavoastra este pentru ca ati dat votul tot timpul in Consiliul Local, si al viceprimarilor, si al
directorilor din primarie, a celor care sustin proiectele, si a presei care sustine o serie de partide platite, chiar daca
ne mai critica din cand cand, dar a celor care fac santaj, nu. Si santajul TeleM-ului il stim foarte bine de ani de
zile. Santajul lui Tomaseschi il stim bine de ani de zile. Ce e asa de greu de spus? Ca ne cer toti tot felul de bani,
s.a.m.d. sa le dam ca sa ne scrie de bine. Nu mai merge asa in Romania... Ei, mai merge poate pe ici pe colo,
dar nu in totalitate, vocea vine din partea presei. Haideti sa fim curajosi si sa fim hotarati in ceea ce facem, tot asa
ne ferim, oricand putem fi acuzati si la proiectele europene sunt in clipa de fata verificat. Arhitectul care, sau
arheologul care ne-a dat noua descarcare de gestiune la Fundatie, este anchetat, dar nu e al nostru, nu e al
primariei. Omul si-a facut datoria. Noi mergem acum acolo sa explicam tot felul de lucruri pentru ca facem ceva in
targul asta. Am ajuns ca atunci cand faci sa fii tot timpul acuzat, cand nu faci dai vina pe guvern si pe altii pentru
ca nu ti-au dat ceva de facut. De nepriceputi in administratia publica locala nu mai am nevoie, mai bine mergem
cu curaj inainte, dam cu subsemnatul, important e ca lucrurile functioneaza. Toti ne mandrim cu Palas-ul astazi.
Toti ne mandrim. Cat au tras-o cativa din consilieri? Cati au albit din cauza unor anchete facute de DNA? Care
sunt cei care, lumea stie cine a facut Palas-ul, nu stie cine a reclamat. Cine mai stie de Schrotter si de domnul
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Ionescu Sorin? Mai nimeni. Cei care au falimentat in propriile lor afaceri au vrut sa falimenteze si Iasiul si nu au
resusit. Ne este frica iarasi? Mie nu imi este frica, merg inainte. Pana la urma urmei lucrurile se vad ca se
intampla si lucrurile sunt bune pentru Iasi, iar cei care stau tot timpul cu frica, sa stea la ei acasa ca nu reusesc
nici ... sa faca o gospodarie ca lumea. Va multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca mai sunt interventii? Sedinta s-a incheiat. Va multumesc tare mult.

PRESEDINTE DE SEDINTA
LAURENTIU NAVODARU

SECRETAR MUNCIPIUL IAŞI
DENISA LILIANA IONASCU
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