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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 41319 / 07.05.2014

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 30.04.2014
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 30 aprilie 2014 in cadrul sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
ANTIPA GABRIELA
2.
AUR MARIUS CATALIN
3.
AXINIA CONSTANTIN
4.
BEJAN VICTOR
5.
BIRHALA CONSTANTIN
6.
BOCA ADRIAN FLORIN
7.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
8.
BULGARIU CATALIN
9.
CHIRICA MIHAI
10. CRISTIAN CATALIN
11. DANGA MARIUS SORIN
12. HARABAGIU GABRIEL
13. LEONTE CONSTANTIN
14. MATASARU PETRE DANIEL
15. MELENCIUC GEORGIANA
16. NAVODARU LAURENTIU
17. NEDELCU VLAD NICOLAE
18. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
19. PREDA ANCA
20. RUDNIC ERICA
21. SANDU VASILE
22. SCRIPCARU CALIN
23. SURDU GABRIELA MIHAI
24. 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 Gabriel Mihai
Surdu - 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. 304 din data de 25
aprilie 2014, completata prin Dispozitia nr. 310 din data de 29 aprilie 2014, avand urmatoarele
proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31 martie
2014;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului Municipiului Iasi pe anul 2014;
3. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 286
alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.
30/2011, pentru contribuabilii prevăzuţi în ANEXA;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului CL 5 din Şos Arcu nr. 53 ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului CL 6 din Şos Arcu nr. 33 ;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului A din Bld.Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 8 ;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului nr. 350 din Str. Hanciuc nr. 12 ;
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului 6 Martie din Str. Grigore Ureche nr. 2 ;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului CL 10 din Str. Străpungerii Silvestru nr. 42 ;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului H 1 din Str. Socola nr. 18 ;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului nr.261 din Aleea Sucidava nr. 7 ;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului B2 din Str. Cloşca nr. 4 ;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului nr. 257 din Str. Tabacului nr. 1C ;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului SA3 din Bld.Dacia nr. 8-10 ;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului SB3 din Bld.Dacia nr. 14 ;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local
nr.300/21.11.2013;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Direcției Creșe, prin modificarea structurii
posturilor, aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a
Direcției Creșe, precum și schimbarea denumirilor creșelor din subordine;
18. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Institutul Regional de Oncologie Iaşi
a terenului în suprafaţă de 3508 mp, situat în Iaşi, str. General Berthelot nr. 2;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii, proprietatea
Municipiului Iasi, aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi;
20. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Contractul de concesiune prin incredintare
directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul
public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ;
22. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 57/2014 privind însuşirea inventarului domeniului
public al Municipiului Iaşi, reactualizat;
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate
tinerilor spre închiriere;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în
condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din 26.03.2014;
25. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 17/2014;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, FUNDAC URSULEA NR. 4,
întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte pe teren proprietate privata
persoane fizice;
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T137 numere
cadastrale : 15913/14, 15913/15, 15913/16, 15913/17, 15913/18, 15913/21, 15913/22, 15913/23,
15913/24, 15913/25, 15913/30, 15913/31, 15913/32, 15913/33, 15913/34, 15913/35, 15913/36,
15913/37, 15913/43, 15913/44, 15913/45, 15913/46, 15913/47, 15913/49, 15913/50, 15913/52,
15913/54, 15913/55, 15913/53, 15490, 15491, 15492, 15493, 15494, 15526, 15514, 15527, 15913/48/1,
15913/48/2, 15557, (15486-15487)1, (15486-15487)2, 15488, 15558, 15525, 15515, 15516, 15517, 15518,
15519, 15520, întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construirea unui
ansamblu rezidential pe teren proprietate privata persoane fizice;
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BD.SOCOLA NR.33, întocmit
in vederea construirii unui imobil sediu firma pe teren proprietate privata persoana fizică;
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA STROICI NR. 5
NUMAR CADASTRAL 144463, întocmit in vederea etajarii unei constructii existente pe teren proprietate
privata persoana fizică;
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, TRECATOAREA IANCU
BACALU NR. 1, întocmit in vederea consolidarii, extinderii si mansardarii locuintei pe teren proprietate
privata persoana fizică;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RACHITI NR. 26A /
STR. VASILE LUPU NR. 35 întocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren
proprietate privata persoana juridică ;
32. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 507/2009;
33. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a
terenurilor din Anexele A si B;
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34. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului
în suprafaţă de 704 mp, indentificat cadastral în CV 4, parcela CC 181 (Anexa A), şi aprobarea schimbului
de terenuri echivalent între municipalitate şi terenul din str. Gheorghe Doja Nr.18, proprietate privată în
suprafaţă de 700 mp (Anexa C);
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.
4/28.01.2014.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ISLAZ NR.
37Intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte colective si spatii comerciale pe teren proprietate
privata persoana fizica;
37. Proiect de hotărâre privind alegerea in funcţia de preşedinte de şedinţă;
Completare - dispozitia nr. 310/29.04.2014
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2014;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr 140/2012 privind organizarea
Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iasi, precum
si privind organizarea comisiilor specifice activităţii Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat
precum si a comisiilor constituite conform unor legi speciale;
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost invitati prin dispozitia
Primarului muncipiului Iasi nr. 304 din 25 aprilie 2014, completata prin dispozitia nr. 310 din 28 aprilie 2014.
Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri: Anghel Ficu, Gavrila Camelia si
Trandafirescu Sorin. Va supun aprobarii procesele verbale ale sedintei ordinare a Consiliului Local din 27
martie 2014 si a sedintei extraordinare a Consiliului Local din 15 aprilie 2014. Domnule presedinte, aveti
cuvantul.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Sarut mana doamnelor, domnisoarelor, buna ziua domnilor. Va rog daca sunt interpelari ? Va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Nu, interventie la aceasta supunere la vot. Buna dimineata. Hristos a inviat! Daca studiati cu atentie
procesul verbal al sedintei din 27.03.2014, domnul Anghel Ficu a rugat ca atunci cand se trasminte ordinea
de zi sa se transmita si procesele verbale pentru a fi studiate. A ruga seamana cu va rog frumos. Astazi ne
abtinem. Stiu ca e publicat pe site, dar poate nu toata lumea s-a uitat pe site aseara, alaltaieri. Doamna
secretar, va rog si eu de data asta.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Toate procesele verbale au fost, in copie, depuse la secretariatul Consiliului Local spre consultare...
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Atunci ii spuneti domnului Ovidiu sa ni le si dea atunci cand ne da...
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
... in momentul in care ati fost invitati si pentru sedintele comisiilor le ati avut la dispozitie.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Bine. Ne vom abtine, aia e ideea.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Pe ordinea de zi avem 37 si cu 2 proiecte in completare, 39 de proiecte.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Ati supus la vot.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Daca sunt interpelari in ceea ce priveste ordinea de zi? Proiectul de hotarare numarul 1...
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Domnul profesor.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Domnul profesor ati spus interpelari in ceea ce priveste ordinea de zi.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Sigur.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Alte interpelarii daca sunt.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da. Supun la vot ordinea de zi cu cele doua proiecte in completare.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
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Impotriva? Multumesc.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31 martie 2014;
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Domnul profesor nu facem interpelari?
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Pai am spus daca are…
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Alte interpelari decat ordinea de zi.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog, alte interpelari decat ordinea de zi, daca…
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Se poate? Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Nu suntem atat de organizati, muncim la asta.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Alte interpelari decat ordinea de zi?
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Stimati colegi va dati seama ca sunt nevorbit si …
Domnul primar Nichita Gheorghe
Dar si ragusit.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Da, am repetat ceea ce urma sa zic si dupa ce repeti de vreo trei ori, sper sa imi iasa a patra oara.
Bun. Un prim subiect in atentia domnului viceprimar Chirica, dar si a Directiei de Proiecte, as dori in numele
consilierilor liberali, daca se poate si este facut si eu stiu ca este facut, un raport care sa se depuna in scris
la secretariat, cand vom putea sa il ridicam o data cu procesul verbal, eventual, un raport al implementari
Planului Integral de Dezvoltare al Polului de Crestere, al PIDPC, evidentiind, evident sume, termene de
executie pe fiecare proiect in parte, termenele actuale finalizate, estimate de finalizare s.a.m.d. Repet, un
raport scris ca sa nu intram aici in mai multe. De asemenea as ruga, daca se poate si este buget pentru
asta, sa suplimentati materialele de informare la fata locului la toate proiectele pe care primaria le
implementeaza. Din cate am vazut este un material in Super Copou pe un afisaj stradal frumos, un material
in Piata Palatului, as dori asa cum este normal si noi consideram normal asa, ca mesajul primarului,
descrierea proiectelor sa apara la toate proiectele, si la Fundatie, si la Pasajul Octav Bancila, si la Centrul
Tehnologic Regional ca toti iesenii sa constietizeze cine a fost, cine este responsabil cu aceste
implementari si daca pe langa fotografia primarului si mesajul primarului mai scrieti si ceva de bine de
Consiliul Local actual dar mai ales cel trecut, pentru ca lor mai degraba li se datoreaza asta, va ramanem
recunoscutori. Si daca tot discutam de PIDPC aflat in implementare, suntem deja in 2014, aproape de
jumatatea lui, a inceput exercitiul financiar 2014-2020, daca se poate si nu cer prea mult, as dori o
implicare a grupurilor de consilieri locali in pregatirea si dezbaterea viitoarelor proiecte propuse de
municipalitate pentru urmatorul exercitiu financiar. Nu cred ca ar fi profilica punerea Consiliului Local in fata
unui document la care pe parcursul dezbaterii sale consilierii nu au fost implicati. Pana acum nu stiu sa fi
avut loc o asemenea discutie, am vazut franturi de proiecte precizate ba de mine cand am fost viceprimar,
ba de domnul viceprimar Chirica.
De asemenea un alt subiect dupa PIDPC, am constatat cu neplacuta surprindere lansarea in spatiul
public a unei propuneri de amplasare a unui bust in spatiul sacru al Parcului Copou, al bardului lui
Ceausescu, Adrian Paunescu, tinand cont ca aceasta propunere nu a venit dintre aceste ziduri, nu ar fi fost
o problema. Fiecare intr-un stat liber este liber sa spuna ce vrea, dar in momentul in care domnul
viceprimar Mihai Cirica preia aceasta propunere si o introduce intre aceste ziduri, avem o problema pentru
ca avem o comisie de cultura care ar fi putut sa dezbata asta inainte de a iesi in spatiul public atunci cand
diversi oameni de cultura ne ataca pe acest subiect, nu il ataca doar pe viceprimar sau pe primar, ataca
intregul Consiliul Local pentru ca foarte putini ieseni constientizeaza diferentele dintre executiv si
deliberativ. Haideti sa aducem mai intai astfel de propuneri in comisii si dupa dezbateri sa lansam public
daca ne intelegem si ajungem la o majoritate la astfel de propuneri. Ne face rau tuturor si primarului, si
viceprimarului, si Consiliului Local si nu este in regula. Am vazut, apropo de comisii, luni o unda de iritare
generata de absenta fortuita, si repet fortuita, a consilierilor liberali de la cele patru sedinte intr-una singura.
Desi nu s-a vrut a fi o actiune concentrata, pur si simplu asa s-a intamplat, cel putin in cazul meu. Nu as
vrea ca nimeni dintre dumneavoastra sa treaca prin ce am trecut eu luni la ora 12 si nu am putut sa ajung.
Desi nu s-a vrut a fi o actiune concentrata, o puteti vedea astazi si ca o forma de protest daca alegeti lucrul
asta, fata de transformarea acestor intalniri in simple intalniri formale. Sa va dau cateva exemple, de cand
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avem …
Domnul primar Nichita Gheorghe
La ce fel de intalniri va referiti domnul consilier?
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Poftiti?
Domnul primar Nichita Gheorghe
La ce fel de intalniri?
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Aceste sedinte de comisii, unele se tin …
Domnul primar Nichita Gheorghe
Acolo nu ne dam intalnire, acolo sunt sedinte stabilite la care se participa, nu sunt intalniri.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Asa este. Va invitam chiar sa participati si dumneavoastra la unele dintre ele …
Domnul primar Nichita Gheorghe
Vin cu mare placere.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
… sa vedeti formalitatea acestor comisii, multe dintre ele, si o sa vedeti nu cele economica si juridica
dar noi avem mai mult decat economica si juridica si urbanism, in care intr-adevar au loc dezbateri. Va dau
cateva exemple ca sa intelegeti, de cand de finantarea sportului se ocupa Fundatia Sportul Iesean, comisia
de sport a ramas fara obiectul muncii. Fundatia nu a cerut nicioadata macar un aviz de principiu de la
aceasta comisie pe planul de finantare, ca sa nu mai vorbesc despre prezentarea vreunui raport aici in
aceasta comisie de sport. Va reamintesc ca Consiliul Local nu primarul sau altcineva este membru
fondator in aceasta fundatie. De cand de gestionarea programelor de cultura se ocupa executivul prin
serviciul specializat, comisia de cultura nu are habar despre proiectele culturale ale muncipalitatii. Poate nu
ar fi rau ca macar la finalul procesului de evaluare a proiectelor venite pentru finantarea proiectelor
culturale, aceasta propunere de finantare sa isi ia un aviz si de la comisia de cultura. Programul FIE de
anul trecut si probabil nici cel de anul asta, nu a ajuns macar spre informare in comisiile de educatie si
cultura. Avem o noua fundatie pe care o finantam anul asta cu 2 milioane de lei pentru a ne sprijini sa
devenim capitala culturala europeana, credeti ca a ajuns pana la momentul de fata la comisia de
specialitate vreo schita, vreo idee, vreo dezbatere asupra acestei strategii? Nu, nu a ajuns. Avem o comisie
de mediu, m-a informat domnul presedinte Harabagiu ca s-a tinut tot luni, nu am fost chemat. S-a ajuns
macar in vreo clipa in aceasta comisie cu vreun raport privind impactul asupra mediului si efectele asupra
zonelor asupra verzi a implementarii proiectelor propuse presupuse de PIDPC? Din pacate nu.
Reamenajarea pietonalului Stefan cel Mare prin diminuarea spatiului verde, daca ar fi fost avizata in urma
dezbaterilor de catre comisiile de mediu, de cultura, de urbanism, v-ar fi usurat domnule primar povara de
pe umerii dumneavoastra. Asa ca intreb si eu ca Seneca „quid prodest?”
Domnul primar Nichita Gheorghe
Aveti interpelare sau aveti conferinta de presa?
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Am terminat.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Pai eu cred ca fiind viceprimar, fost viceprimar si ati fost un viceprimar pe care l-am laudat, stiti foarte
bine diferenta dintre intrepelare si conferinta de presa. Nu avem sediul PNL aici.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Este interpelare. Rog executivul sa incerce sa aduca in comisii cat mai multe dintre lucrurile pentru
care raspundem impreuna, domnule primar. Asta e ideea.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Va rog foarte mult sa faceti interpelare.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Interpelare am facut. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc si eu. Daca mai sunt alti colegi? Alte interpelari? Domnul primar?
Domnul primar Nichita Gheorghe
Raspundeti cat mai multi ca sa vada ca executivul e viu si participa la toate sedintele de comisii
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Dar eu stiu asta.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Si nu e ragusit executivul de loc.
Domnul director Coman Cosmin
Referitor la interpelarile domnului Danga, in primul rand PIDPC este, stiti foarte bine, un document
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care se actualizeaza anual si a carui raport se prezinta anual. Fiind un document care in cadrul si facut sub
egida Asociatiei Zona Metropolitana, el este prezentat in fiecare an in cadrul acestei asociatii. Nu e nici un
fel de problema de a va prezenta si dumneavoastra e un document public, nu e nici un fel de problema de
a prezenta oricui acest raport cu ceea ce s-a intamplat, cu proiectele din PIDPC. De asemenea cu ceea ce
ne propunem sa facem pentru urmatoarea perioada de programare, sunt documente care acum se
schiteaza. Nu s-a luat nicio decizie, dar cu siguranta asa cum s-a intamplat si in anterioara perioada de
programe, va exista o larga consultare colectiva cu toate partidele implicate, cu orice cetatean al Iasiului
vom face dezbateri publice. Prin urmare oricine este asteptat sa vina cu propuneri de idei sau sa isi
exprime parerile despre proiectele pe care noi le vom propune. Repet, la acest moment asa cum stim cu
totii, suntem in perioada in care gandim acordul de parteneriat care a fost trimis catre comisia europeana si
apoi programele subsecvente, respectiv operational regional care ne intereseaza pe noi in special.
Referitor la avizele, celelalte pe care dumneavoastra le cereati prin comisiile de cultura, educatie, etc.,
incerc sa raspund tot eu pentru ca Biroul Cultura, Culte e in directia mea, asa cum stim noi avem,
functionam pe baza unui buget care a fost aprobat initial de catre Consiliul Local. Atata vreme cat Consiliul
Local a aprobat acest buget si a alocat o suma de bani, executivul primariei, prin directia mea in cazul
culturii si cultelor, duce la indeplinire executia acestui buget. Asta este motivul pentru care nu e nevoie ca
si in cazul asociatiei sau fundatiei „Iasi Capitala Culturala Europeana”, decat de o informare ,asta da a
comisiei fara nicicun fel de problema, dar nici un caz de avizul comisiei. Fundatia „Iasi Capitala Culturala
Europeana” are in bordul ei reprezentati ai tuturor partidelor politice, prin urmare la nivelul acestui bord se
cunoaste foarte bine activitatea fundatiei, reprezentantul dumneavoastra ar putea sa va informeze din
acest punct de vedere, dar iarasi e o suma alocata pentru fundatie. Fundatia este o persoana juridica de
sine statatoare care isi conduce activitatea in concordanta cu prevederile legale din Romania la momentul
asta. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc si eu. Daca mai sunt alte interpelari?
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Daca imi permiteti domnul presedinte. Tot referitor la interpelarile colegului nostru Marius Danga,
care de fapt au fost un comunicat de presa, recunosc in continutul lor. Referitor la modalitatea de informare
suplimentara avem in vedere pe bugetul anului in curs, de altfel in bugetul aprobat a fost prevazut un
capitol separat si scria materiale informare. Recunoastem ca nu vom copia modelul aeroport si vom
incerca sa facem o informare obiectiva, echidistanta si pe intelesul tuturor cetatenilor municipiului Iasi.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Deci luati modelul aeroportului.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Multumim tare mult. Pentru statuia scriitorului Adrian Paunescu, nu a omului de curte Adrian
Paunescu, adresa este indreptata catre comisia de cultura acolo unde sunteti si dumneavoastra membru.
Decizia publica a fost facuta intr-o intalnire la prefectura judetului Iasi, asa cum a reliefat si presa prezenta
acolo de catre unul dintre subprefecti, de catre singurul subprefect de altfel in momentul de fata. Aceeasi
cerere a fost facuta de un cetatean al municipiului Iasi cu drepturile pe care i le confera legea, dar
dezbaterea si analiza si decizia va fi facuta dupa ce se trece prin comisia de cultura a Consiliului Local Iasi
si acest lucru s-a petrecut. Aceasta adresa este inregistrata din data de 9 aprilie anul curent cu apostila
domnului primar si cu trimitere expresa catre comisia de cultura. Adresa care a fost fotografiata de colegii
de la presa intr-o conferinta.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
A avut loc o sedinta a comisiei de cultura in care sa se discute asta?
Domnul viceprimar Chirica Mihai
De altfel toate deciziile legate de busturi, statui si denumiri de strazi sunt in comisia de cultura.
Sedintele au fost boicotate de colegii nostrii liberali prin demisiile nejustificate pe care si le-au facut in luna
aprilie. Multumim.
Domnul consilier Axinia Constantin
Pentru ca ma asteptam ca ceilalti colegi sa aiba si ei o opinie, facand parte din doua comisii din
Consiliul Local la care au participat de fiecare data cei doi viceprimari, a fost o interpelare, nu una chiar mai
multe din partea domnului Birhala, colegul nostru, prin care se opunea ca aceste comisii sa nu fie 3 in 1.
Uimitor este faptul ca cel ne-a dat raspunsul ca e bine sa fie 3 in 1 pentru ca sa fim mai eficienti au fost
atunci domnul viceprimar Danga, care efectiv avea un raspuns pentru oricine. Noi am considerat si
consider in continuare ca este eficient aceasta acitivitate comuna, sa luam decizii comune in acelasi timp
pentru ca ar trebui sa fie chemat un reprezentat de la alta comisie sau presedintele comisiei ca sa explice
la alta comisie ce hotarari s-au luat si raman uimit ca dupa atata timp de tacere dumnealui s-a gasit sa
spuna ca nu sunt eficiente 3 in 1. Iata si cafeaua 3 in 1 nu este buna, asa cum si comisiile sunt bune cand
sunt in comun pentru ca sunt probleme legate, chiar nu poate sa fie o comisie sa lucreze fara celalalta. Sa
dam un exemplu: economica si juridica sau urbanism si economica si putem continua. E bine, dar e bine sa
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ne respectam cuvantul pe care l-am dat si nu trebuie sa il intoarcem. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da, va rog domnul primar.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Sigur ca eu incerc sa citesc printre cuvintele domnul consilier Danga, fostul viceprimar. Misiunea
dansului nu este usoara, este o misiune dificila, trebuie sa faca pe plac presedintelui PNL-ului din judetul
Iasi, dar imi place foarte mult ca totusi vocea lui este una civilizata si spune foarte mult, cata stingherala
are in sufletul lui ca trebuie sa faca ceea ce face. Pe de alta parte, eu cred ca anumite lucruri care se
intampla in alta institutie publica din judetul Iasi nu trebuie sa o luam deja sa se intample, nu trebuie sa
luam acele actiuni si la Primaria Municipiului Iasi, pentru ca sunt de prost gust unele dintre ele si chiar lipsa
de bun simt fata de cetateni. Nu ati vazut poza mea pe niciun fel de proiect european, pe niciun fel de
pancarta care semnalizeaza aceste proiecte europene. Acolo vedeti foarte clar doar informatiile strict
necesare impuse chiar de catre Uniunea Europeana pentru promovarea finantarii acestor proiecte. Nu
vedeti nici poza viceprimarului, nici a primarului, asa ca eu cred ca dumneavoastra nu trebuie sa va ganditi
ca imi face cineva rau, decat cei care de fapt nu incearca sa vada efectiv cat de bune sunt aceste proiecte.
Pe de alta parte, sa ajungem acum si sa discutam ca aceste comisii ale Consiliului Local nu functioneaza si
de cand nu functioneaza? De cand nu mai sunteti la masa asta si sunteti la cealalta masa? E ridicol si este
chiar penibil pentru ca stim foarte bine comisiile au o serie de presedinti care sunt chiar de la PNL inca in
functiune si noi am incercat sa respectam munca fiecarui consilier iar comisiile de foarte multe ori s-au
reunit impreuna mai multe comisii pentru ca sa ia decizii pe anumite proiecte. Despre anumite ONG-uri, de
anumite fundatii pe care le are primaria si functioneaza intr-un cadru legal, stiti foarte bine ca nu sunt
conduse doar de primar, acolo sunt membri sau presedintii din comisie fac parte ca si membri deplini sau
fondatori, iar daca dumneavoastra spuneti de festivalul educatiei ca nu aveti pe nimeni acolo. Doamna
Camelia Gavrila faca parte in totalitate din aceasta fundatie, din acest bord, face parte si a luat decizii, a
votat, avem procese verbale, avem documente, asa ca nu mai stiu ce vreti sa inventam astazi: apa calda,
discursul fara fond. Sigur si Maiorescu spunea ca avem forme fara fond in Romania. Haideti sa nu ne
gandim ca Iasiul este un oras cu forma fara fond sau cu consilieri care au o forma fara fond. Eu cred ca ar
fi jignitor pentru cei care incearca sa tina o forma in mana fara sa ii puna si fondul necesar. Raportul
PIDPC, chiar e ridicol si nu ma asteptam la asemenea atitudine, este raport public. Suntem obligati, chiar
daca noi nu am vrea, suntem obligati ca asa e procedura europeana si noi o respectam, altfel nu am fi atat
de bine primiti la toate AM-urilor, la toti din management, pentru ca acolo se vede foarte clar ca Iasiul este
campion la absorbtia de fonduri europene si suntem un oras dat exemplu. Culmea ne dau exemplu ceilalti
si incercam sa ne legam pietre de moara noi insine cei din interior. Iarasi nu este in regula. Si sigur ca legat
de cele trei statui, sa stiti ca cetateanul Anton care intamplator este si judecator, a facut o scrisoare catre
mine, catre primar si Consiliul Local. Ce aveam de gand sa fac, sa scriu acolo eu ca o rezolutie, daca
dumneavoastra erati liberal si erati primar in locul meu, nu se aproba, nu, am dat mai departe la comisii,
am dat la viceprimari, am dat la toata lumea sa faca analiza si propuneri. In tot ceea ce inseamna cultura si
monumentele istorice din acest oras niciodata nu m-am pronuntat de unul singur, ca nu e normal sa fac
treaba asta. Am incercat sa aducem langa noi specialisti, sa aducem langa noi cei mai buni in acest
domeniu, fie ca sunt din zona artelor plastice, fie ca sunt din zona celorlalte activitati culturale, dar oamenii
sa isi puna punctul de vedere, intai si intai in acel nucleu, dupa aceea am lasat ca discutia sa fie la nivelul
orasului. Sunt impartite parerile dumneavoastra, sunt de acord, adica ati gasit din treaba asta un subiect
politic. Dar vreau sa va zic ca primesc mesaje si vi le dau daca vreti, primesc sms-uri de la oameni care
spun - da, nu va lasati intimidat, faceti o statuie. Si nu e vorba de o singura statuie, e vorba de mai multe
statui a mai multor personalitati, deci nu au propus oameni numai lucru asta. Deci eu cred ca ar trebui sa
judecam aceste aspecte mai lasand la o parte campania electorala. Nu cred ca o sa castigati mai multe
voturi la europarlamentare daca vom avea subiectul doar despre Paunescu. Nu cred. Ci va trebui sa
vedem efectiv cum reusim sa aducem oamenii la vot pentru ca … (fara micorfon)… Pe de alta parte, sigur
colegul meu de acolo mai …, vreau sa inchei acest raspuns la interpelare si sa va spun ca ieri am
participat la vizita premierilor Victor Ponta si Iurie Leanca la Sculeni. Cred sincer ca dincolo de evenimentul
festiv care a avut loc acolo, a fost un moment istoric, atat pentru Republica Moldova cat si pentru noi
romanii in general. A fost un evenimet incarcat foarte tare spiritual si foarte emotional pentru ca intr-adevar
dupa atatia si atatia ani de zile in sfarsit cei de acolo pot sa treaca granita fara viza, asa cum am trecut si
noi daca nu ma insel din 2002 pana in 2007 si e un lucru foarte important. Ce e foarte importat, iarasi noi
suntem infratiti cu Chisinaul, probabil ca va trebui sa ne infratim si cu alte localitati din zona Republicii
Moldova in special de pe malul Prutului pentru ca sa putem sa ii ajutam mai mult. Este foarte important ca
dansii doresc si ca rolul Iasiului creste … (nu se aude la microfon) … a marilor orase la granita Uniunii
Europene si va dati seama ca rolul Iasiului geostrategic, geopolitic e foarte important la acest moment atat
pentru Chisinau, pentru Republica Moldova cat si pentru Cernauti, ma refer la orasele cu care suntem
infratiti. Din acest motiv sa stiti ca actiunile pe care le vom face vor fi de alta anvergura in acest an in cadrul
Festivalului International al Educatiei si vom incerca sa facem multe evenimente si la Chisinau si la
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Cernauti, vom face un material, sa vedem daca cei doi premieri si de la Bucuresti si de la Chisinau, vor dori
sa acorde patronajul pentru acest festival al eudcatiei astfel incat sa intensificam evenimentele in aceasta
zona. Nu uitati un lucru care e foarte important si cred ca daca Dumnezeu ne ajuta se va si intanpla. In
2019, Romania trebuie sa preia presidentia Uniunii Europene, iar in 2019 trebuie sa devina cu drepturi
depline Republica Moldova membru al Uniunii Europene, si cred ca pentru cei care cunosc istoria acestui
popor si care inteleg patriotismul de care trebuie sa dam dovada si unitatea nationala pe care trebuie sa o
pastram in continuare este un moment foarte important si din acest motiv o sa va rog in Consiliul Local si in
comisii sa urgentam o serie intreaga de proiecte astfel incat sa putem veni in sprijinul celor de pe malul
stang al Prutului pentru ca au nevoie in aceasta perioada de sprijinul nostru. Ma refer la gradinite, la scoli,
ma refer la tot felul de evenimente pe care sa le creem impreuna. Discutam ieri cu primarul din Ungheni si
cu seful raionului din Ungheni ca doresc foarte mult sa aiba un sprijin din partea Consiliului Local la Iasi, o
sa facem o comisie care sa mearga pana acolo si eventual sa facem o infratire cu Ungheniul chiar daca e
un oras mai mic, astfel incat sa putem da un sprijin important. Sa stiti ca si guvernul in continuare acorda
spirjin foarte important pentru Republica Moldova mai ales ca aceasta optiune este foarte importanta
geopolitic pentru viitorul nostru. Mai multe nu pot sa spun dar cred ca de lucru acesta sunteti si
dumneavoastra constienti si sunt convins ca aici vom avea cu totii un punct de vedere comun. Va
multumesc tare mult.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va multumesc si eu. Daca mai sunt? Va rog.
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae
Hristos a inviat! Domnul primar as vrea sa va rog frumos sa readuceti in atentia consilierilor locali,
adica sa urgentati cumva acele proiecte pe care le-am depus pe cultura, pentru ca in acele proiecte am
vizat si o alee a celebritatilor cu busturi ale oamenilor de cultura si as vrea sa va rog frumos ca stiu ca aveti
un cuvant foarte important de spus in ceea ce priveste majoritatea din cadrul Consiliului Local si sa vedem
o solutie prin care sa ne intrunim cumva si sa gasim o rezolvare a problemelor culturale. Asta este tot ce as
vrea sa spun.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Aleea personalitatilor deja este inagurata in Parcul Copou. Nu vreau sa fac alte afirmatii acum si nici
nu vreau sa fiu nici ironic macar, dar aleea a fost deja inagurata cu bustul lui Grigore Vieru si acolo oamenii
de cultura cei care gestioneaza aceasta zona au in clipa de fata o serie intreaga de prioritati pentru a putea
intr-adevar sa facem busturile celor care trebuie sa fie acolo, sa fie montate. Deci avem deja proiectul e
inceput de acum 5-4 ani de zile, ramane de aici incolo sa vedem efectiv in ce ordine facem pentru ca exista
puncte de vedere diferite si la scriitori si la artistii plastici, dar proiectul nu este asa ca nu incercati sa va
luati paternitatea lui pentru ca el exista, sunt scrisuri, inscrisuri care arata efectiv ca el functioneaza si va fi
in continuare. Daca aduceti un supliment de plus, un supliment in plus, sunt total de acord sau o idee in
plus e foarte bine, dar acest proiect exista cu aleea celebritatilor.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da, va multumesc. Daca mai sunt? Va rog domnul Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
A fost pronuntat cumva numele meu dar nu o sa indraznesc sa ii raspund domnului primar pentru ca
nu se cade, domnia sa are dreptate intotdeauna si o sa ii raspund domnului primar de rezerva, domnului
Mihai Chirica. Mie mi-e greu sa inteleg dedublarea asta la care faceti referire, ca o sa facem o statuie cu
scriitorul dar nu cu omul de curte. Victor Ponta s-a mai dedublat asa, deputatul era de acord, dar premierul
era impotriva. Nu imi este proprie aceasta operatiune destul de fantastica. Apelul meu era doar atat sa
masuram de 10 ori si sa taiem o data. Deci daca acea adresa exista si inteleg ca exista am vazut-o si eu la
presa, haideti sa o trimitem intai la comisii la fel ca toate celelalte, o dezbatem si dupa aia iesim in massmedia. Asta era singurul apel. Domnului viceprimar de rezerva Axinia ii spun ca eu nu am zis ca am ceva
cu comisiile reunite, chiar va rog sa facem 8 comisii in una pe modelul Consiliului Judetean, adica ne
vedem toti consilierii cu trei zile inainte, ca suntem toate comisiile, dezbatem toate proiectele astfel incat
aici intr-un sfert de ora sa le terminam. Nu am nimic impotriva cu aceasta practica, chiar mi s-a parut una
esentiala. Eu voiam doar sa incercam sa ajutam executivul sa faca un exercitiu de transparenta sa aiba loc
in comisii acolo unde aveti majoritate lejera. Nu vad de ce am ocoli comisiile. Eu cunosc calitatea
executivului, pun ramasag oricand pe calitatea acestor oameni, dar incercarea este, haideti sa intram si in
comisii cu niste decizii macar ca informare, nu vreau sa dam avize.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Haideti sa depasim momentul
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnule presedinte imi permiteti?
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul primar Nichita Gheorghe
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Nu mai insistati foarte mult. Nu o sa desfiintez cele doua usi dintre viceprimari. Imi dau seama acum
ca trebuia cand ati fost viceprimar sa desfiintez usile si sa fiti amandoi in acelasi birou, dumneavoastra si
domnul Chirica. Doi, nu exista nici un primar de rezerva si nici un viceprimar de rezerva asa ca incercati sa
fiti intr-o nota demna. Comisiile din Consiliul Local functioneaza, nu inventati apa calda ca nu aveti de ce,
nu manipulati opinia publica in aceasta campanie, nu transformati consiliul Local intr-o tribuna, tribuna
PNL-ului. Va rog foarte frumos, aveti decenta necesara fata de cetatenii Iasiului.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da, va multumesc. Va rog. Va rog.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
Ma vad obligat sa intervin aici. Colegul nostru Marius Danga care ca viceprimar a participat de cele
mai multe ori la toate comisiile reunite sau individuale ale Consiliului Local, de a tine ca lider de grup sa
informeze si pe colegii liberali ca participarea la comisii nu este facultativa. Din respect pentru ceilalti colegi
consilieri care participa la aceste comisii si care fac posibil ca intrunirea sa fie statutara, as ruga pe domnul
coleg consilier Marius Danga, sa transmita colegilor liberali ca ceilalti consilieri, fie ei de la PP-DD, fie de la
PDL sau de la PSD, fac posibila intrunirea acestor comisii. De ce spun asta? Pentru ca de cele mai multe
ori, si dam aici exemplu domnului Trandafirescu si alte exemple ale colegilor liberali care nu participa in
mod frecvent la aceste comisii. Rolul comisiei este de informare, dezbare. S-a solicitat la un moment dat de
catre alt partid ca aceste comisii sa fie cu 2-3 zile inainte de sedinta de Consiliul Local, de sedinta de plen,
s-a facut acest lucru, dar in continuare consilierii liberali nu participa la aceste sedinte. Drept pentru care
numai prin vocea domnului Marius Danga nu putem spune ca comisiile nu functioneaza, ca dumnealui nu
face parte din toate comisiile Consiliului Local. Da, va rog frumos domnul consilier.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Aveti promisiunea mea ca veti vedea o schimbare. Sunt doar de o luna lider, incerc si eu sa imi…
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
Multumesc frumos.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog. Domnul Bulgariu, va rog.
Domnul consilier Bulgariu Catalin
S-a facut vorbire aici foare mult despre comisa de cultura. Comisia de cultura a avut sedinta luni si
comisia de cultura face obiectul unei hotarari astazi. S-a schimbat presedintele comisiei de cultura. S-a
discutat si adresa domnului judecator in aceasta comisie, ba mai mult pentru a face o dezbatere cat mai
ampla in ceea ce priveste amplasarea bustului s-a luat decizia ca sa nu dam un aviz acum in aceasta
sedinta ci sa amanam pentru ca nici colegii liberali nu au fost si atunci sa poata sa isi manifeste si ei opinia
si atunci am stabilit ca vom lua din nou in dezbaterea comisiei in urmatoarea sedinta adresa privind bustul.
Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da, multumesc. Daca mai sunt alte interpelari? Va rog doamna Preda
Doamna consilier Preda Anca
As vrea sa spun doar ca nu stiu cand a fost comisia de cultura. Acum nu vreau sa iau apararea
nimanui, dar nici macar pe email nu exista o convocare pentru comisia de cultura ci doar pentru juridica,
economica si urbanism. Eu pentru cultura nu am vazut si luni la ora 12 nu s-a tinut nicio comisie de cultura.
Domnul consilier Bulgariu Catalin
Dupa comisia economica am ramas si am votat.
Doamna consilier Preda Anca
Dupa comisia ecomonica si juridica, toata lumea s-a ridicat, a plecat, iar domnul Chirica a spus ca cei
PSD sa mearga sa vorbeasca separat, eu nu am mai vazut nicio comisie
Domnul consilier Bulgariu Catalin
Comisia de cultura s-a intrunit in sala 23 dupa sedinta de comisie economica.
Doamna consilier Preda Anca
Ma rog, cum spuneti dumenavoastra.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
E adevarat nu a avut cvorum, are dreptate doamna consilier Preda si a ramas sa o refacem si cu
cvorum.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Ei, daca tot vreti sa facem tot felul de declaratii si informari ale populatiei, vreau sa va spun ca
comisia de cultura e condusa de doamna Camelia Gavrila. Asa ca daca nu va convocati dumneavoastra
domnul Danga…
Domnul consilier Bulgariu Catalin
De aceea nu a fost convocata de multe ori in cursul timpului pana acum.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
10/23

FM.14.CIC.01/27.07.2009

Convocarile la comisii le face secretarul si nu presedintele.
Domnul consilier Bulgariu Catalin
Presedintele de comisii, corect.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da. Haideti sa lasam intepaturile astea ieftine.
Domnul consilier Harabagiu Gabriel
Domnul presedinte, si daca secretarul nu a venit la comisie doi ani de zile…
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Un pic, un pic. V-ati inscris la cuvant?
Domnul consilier Harabagiu Gabriel
… nu a venit la nicio comisie secretarul. Nu va suparati, cine convoaca daca secretarul nu vine?
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Hai sa ne oprim, astea sunt intepaturi ieftine care nu isi au locul aici.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Haideti sa ne oprim. Mai fratilor, voi chiar muscati din capcana care v-a inaintat-o.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Noi am fost colegi si inainte si dupa si vom fi colegi si in continuare.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Harabagiu, muscati din momeala care v-a dat-o? Las-o pe doamna Anca Preda sa muste.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog, mai sunt interventii? Trecem la ordinea de zi, da? Ca sa fac o completare, imi permit sa fac
aceasta completare. Domnule viceprimar Chirica sunteti un om deosebit, ati fost si ati ramas acelasi om
deosebit, m-ati ajutat intotdeauna si la scoala si peste tot. Va respect cel mai mult pe dumneavoastra din
tot ceea ce inseamna primarie, si primar si toti cei celalti de aici, dar sa stiti ca Partidul National Liberal nu
a boicotat si nu va boicota niciodata sedintele comisiilor si nici Consiliul Local.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Mutumim domnul presedinte. Sa trecem la ordinea de zi.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Asa. Proiectul de hotarare numarul 1.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31 martie
2014
Daca sunt interventii ? Va rog, domnul Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Vom vota executia, evident ar fi absurd sa nu votam o fotografie. Executia la primul trimiestru este
o fotografie al realizarilor, dar o sa fac o observatie la sectiunea functionare, pagina 1 si 2 din raport,
observam la realizarea veniturilor in procent de 87% din previzionat si a cheltuielilor in procent de 69%,
aproape 69%, din previzionat, rezultand practic un excedent, o economie de 30 milioane de lei. Asta e
partea buna, sa zicem, din executie. O sa raspundeti domnul primar. Totusi, la aceeasi sectiune la
cheltuieli, la capitolul transporturi vedem o cheltuiala de doar 13,5 milioane din aproape 24 programate.
Tinand cont ca la acest capitol pe langa bunuri si servicii si rambursarea creditelor, avem si banii pusi
pentru subventiile de transport, rezulta, fara a avea cifrele exacte, ca in primul trimestru s-au platit
subventie de transport doar jumatate din cat ne-am angajat ca vom plati. Intreb, au calatorit in acest
trimestru doar jumatate din beneficiarii subventilor de transport? Desi s-au facut economii nu s-au platit
toate bilete de tramvai cumparate de primarie pentru persoanele defavorizate. Practic am mers fara bilet.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Da, am sa imi permit sa raspund cu ajutorul colegilor de la Directia Economica. Cu siguranta stiti
foarte bine, echilibrul dintre venituri si cheltuieli mai are o impartire trimestriala. Chiar daca primul trimestru
a adus un excedent de venituri, echilibrul in cheltuieli se face prin impartirea pe trimestre. Multumesc.
Celalalt aspect legat de transport, sumele necesare acoperirii necesarului de transport, m-am repetat, pe
fiecare luna este de cca 2,7 milioane de lei ori 3, inseamna aproximativ 8,1 milioane de lei si s-au platit
peste 10 milioane. Deci s-au acoperit si parte din platile aferente anului.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Plus 6,2 esalonarea, stim foarte bine din 2011
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Sigur ca da, si s-a platit si parte din acea esalonare. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da, va multumesc. Daca mai sunt si alte interventii? Va rog.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Vreau sa va spun ca in aceste trei luni de zile cat timp, noi prezentam aceasta executie bugetara,
viceprimarul responsabil cu transportul a fost domnul Danga.
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Domnul consilier Danga Marius Sorin
Cu RATP-ul, domnul primar, cu RATP-ul, nu cu transportul, cu transportul se ocupa BRTU care e in
alta parte.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da, va multumesc. Deci supun la vot proiectul de hotarare numarul 1.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Impotriva? 2 abtineri.
Cu 2 abtineri proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului Municipiului Iasi pe anul 2014;
Daca sunt interventii?
Cine este pentru?
Abtineri? 2 abtineri.
Impotriva?
Proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 286 alin
(8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.
30/2011, pentru contribuabilii prevăzuţi în ANEXA;
Daca sunt interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului CL 5 din Şos Arcu nr. 53 ;
Interventii ? va rog, domnul primar.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Vreau sa va spun ca avem un numar de proiecte de hotarare legate de absorbtia de fonduri
europene, mai bine zis de incercarea de a aduce fonduri europene pentru independenta energetica. In
afara de reabilitarea termica a blocurilor, aici avem si am reusit la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale,
sa modificam ghidul solicitantului. Sigur Liviu Dragnea fiind un om de administratie a inteles foarte rapid
acest lucru si am reusit intr-adevar sa prindem ca si cheltuiala eligibila si modificarea sau inlocuirea totala a
instalatiilor de apa calda si caldura astfel incat sa putem face contorizarea pe orizontala la fiecare
apartament. Lucrul acesta este foarte bun intrucat vom putea intr-adevar, cetateanul va putea sa plateasca
efectiv cat a consumat si doi, cei care de fapt sunt rau platnici pot dansii sa fie debransati si nu tot blocul si
nu ceilalti care sunt buni platnici. Avand in vedere aceasta realizare care am reusit sa o obtinem la nivelul
guvernului, de a modifica ghidul solicintantului, pentru ca intr-adevar in 20.03.2014, Autoritatea de
Management ne-a aprobat aceasta corijare a ghidului, vreau sa va spun ca vom incepe un proiect pilot la
Iasi cu Dalkia pentru trei blocuri astfel incat sa facem noi pilotul si sa putem arata, sa putem arata efectiv
care sunt beneficiile acestei contorizari pe orizontala. Sper sa putem face acest lucrul cat mai rapid si
presedintii de asociatii sa ne dea tot concursul pentru a putea implementa acest proiect. Cred ca este o
initiativa unica in Romania, cea de la Iasi, si care va avea un rasunet foarte tare in toata Romania pentru ca
acest sistem de cogenerare trebuie mai departe sustinut, el va deveni cel mai eficient si cel mai ieftin pentu
cetateni. Asa ca multumesc Consiliului Local pentru ca a fost de acord pana acum cu toate aceste
propuneri si sper in continuare sa fiti de acord cu proiectele de hotarare pe care le avem. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc si eu. Supun la vot proiectul de hotarare numarul 4.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
Proiectul a fost aprobat in unanimitate.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului CL 6 din Şos Arcu nr. 33 ;
Interventii ?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
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In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
termică a blocului A din Bld.Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 8 ;
Interventii ?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
termică a blocului nr. 350 din Str. Hanciuc nr. 12 ;
Interventii ?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
termică a blocului 6 Martie din Str. Grigore Ureche nr. 2 ;
Interventii ?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 9
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
termică a blocului CL 10 din Str. Străpungerii Silvestru nr. 42 ;
Interventii ?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
termică a blocului H 1 din Str. Socola nr. 18 ;
Interventii ?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 11
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
termică a blocului nr.261 din Aleea Sucidava nr. 7 ;
Interventii ?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
termică a blocului B2 din Str. Cloşca nr. 4 ;
Interventii ?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
termică a blocului nr. 257 din Str. Tabacului nr. 1C ;
Interventii ?

pentru obiectivul Reabilitare

pentru obiectivul Reabilitare

pentru obiectivul Reabilitare

pentru obiectivul Reabilitare

pentru obiectivul Reabilitare

pentru obiectivul Reabilitare

pentru obiectivul Reabilitare

pentru obiectivul Reabilitare
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Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului SA3 din Bld.Dacia nr. 8-10 ;
Interventii ?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 15
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare
termică a blocului SB3 din Bld.Dacia nr. 14 ;
Interventii ?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local
nr.300/21.11.2013;
Interventii? Va rog, domnul Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Da, o mica interventie. Salut aceasta initiativa, modificarile erau necesare din practica. As fi facut
aceasta precizare la comisii daca as fi putut sa ajung. As vrea ca la articolul 10, indice 1, alin. 1, lit. a, care
descrie contraventiile, sa spunem, sa inlocuim formularea de acolo la lit. a: „ocuparea fara drept a unui loc
de parcare de resedinta semnalizat corespunzator”, sa spunem: ocuparea fara drept a unui loc de
resedinta semnalizat corespunzator, in intervalul precizat la art. 1, alin. 2, lit. h. Pentru ca, sa ma explic, la
art. 1, alin. 2, lit. h, se precizeaza ca contractul de inchiriere a parcarii de resedinta garanteaza eliberarea
locului de parcare in intervalul 16 dupa amiaza - 8 dimineata. Am deja trei cazuri semnalizate in care
politistii locali nu stiau acest lucru, ori atunci cand se uita pe lista cu contraventii sa le fie si lor clar, ma
daca l-ai prins la ora 12 la pranz pe un alt cetatean pe locul pe care cineva are un contract este in regula,
nu ii lua masina, nu ii da amenda pentru ca cetateanul care a platit contractul conform regulamentului are
garantat locul de parcare cand vine de la serviciu la ora 16, pentru unii mai fericiti, pana dimineata cand
pleaca de la serviciu. Atat e.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog, domnul viceprimar.
Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai
Noi am stabilit in cadrul comisiei aceasta procedura, iar inscriptionarea va fi unica in cadrul
municipiului pe tot arealul de parcari care se inchiriaza catre beneficiari. Va aparea o eticheta unica care va
reglementa regimul parcarilor respective. Eticheta va fi sau stiu eu autocolantul care va fi inmanat
beneficarului va fi odata cu contractul de inchiriere.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
E buna si solutia asta. Atunci, daca e asa imi retrag propunerea de formulare.
Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai
Propunerea e buna, daca erati la comisie era perfect.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Repet, imi pare rau ca nu am ajuns. Nu as vrea sa treceti si dumneavoastra luni la ora 12 prin ce am
trecut eu. Nu vreau sa detaliez, dar am vrut sa ajung. Ovidiu imi este martor, la ora 11 am venit sa imi iau
mapa pregatindu-ma pentru ora 12. Va rog nu mai insinuati ca nu am vrut sa ajungem, nimeni nu a dat
niciun ordin.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da, te rog Anca.
Doamna consilier Preda Anca
In legatura cu acest regulament al parcarilor si cu modificarea propusa de dumneavoastra, intrucat
mi-am insusit critica din sedintele trecute, de la sedintele trecute, ca anumite chestiuni se discuta exclusiv
la comisie. Ei, trebuie sa stiti ca la comisie eu am avut interventii si am propus cateva modificari raportat si
la plangerea prealabila pe care am facut-o la municipiul Iasi cu privire la regulamentul parcarilor. O serie
din observatiile mele de atunci au fost acoperite prin aceste modificari, prin acest proiect de hotarare si
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oarecum le salut, anexa 8 care din punctul meu de vedere era total nelegala la momentul respectiv si am
semnalat-o, vad ca a fost inlocuita numai ca si in aceasta dimineata am avut o discutie cu domnul
Tomorug, propunandu-i ca limitele de amenda sa fie cele in conformitate cu legea de la 0 la 2500 de lei
raportat la gravitatea faptei. Ori in contextul in care, si va dau un exemplu si inchei, stationarea fara
achitarea taxelor prevazute, ceea ce inseamna 2 lei pentru locul de parcare, se sanctioneaza cu minim
1000 lei plus tarif de parcare plus ridicarea masinii. Daca dumneavoastra vi se pare ca raportat la numarul
de parcari existente in Iasi si raportat si coroborat cu nivelul de trai al cetatenilor, 1000 de lei este normal
ca amenda? Atunci sa isi asume toti ceilalti consilieri care voteaza, eu nu pot sa votez in aceasta forma nici
aceasta modificare. Prevederea din O.G. 2/2001 spune clar: de la 0 la 2500, atunci sa nu lasam pe agentul
constatator sa spuna - nu am cadrul legal si trebuie sa dau 1000 de lei pentru ca dumneata ai platit numai
2 lei si ai intarziat jumatate de ora deci nu ai mai platit inca 2 lei. Este abuziva domnilor. Imi pare rau.
Aceasta a fost o singura dintre observatii.
Domnul primar Nichita Gheorghe
In clipa in care, sunt de acord sa discutam acest aspect, dar in clipa in care pui zero automat toti cei
care vor controla vor lua zero.
Doamna consilier Preda Anca
Nu, nu, nu este asa.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu, ca asa este de obicei.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Si jumatate din minim ar insemna zero impartit la 2 in 48 de ore.
Doamna consilier Preda Anca
Exista sanctiunea avertisment, o stiu si eu si dumneavoastra foarte bine. Iata, de la 25 la 2500 de lei,
nu se poate propune asa? Nu vi se pare ca este abuziv? Ca sa nu mai spun de alte chestiuni pe care leam discutat la comisie cu dumneavoastra si vad ca nu au fost propuse ca modificari pe proiectul de
hotarare desi avem situatii in care cu jumatate de ora de sedinta ne vine o modificare de proiect.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Ati discutat la comisii si la comisii nu ati ajuns la un consens?
Doamna consilier Preda Anca
Am discutat. Au fost cateva chestiuni semnalate pe care nu le vad modificate, inclusiv chestiunea cu,
uitati facem chestiune de comisie juridica, chestiunea prevazuta la art. 10, pct. 3, am explicat ca este un
recurs in interesul legii acolo, pe juridic s-a discutat chestiunea asta si nu s-a facut nicio modificare.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog, domnul viceprimar Chirica.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Da, la comisie s-a facut aceasta precizare privind aplicarea sanctiunilor sa fie facuta in conformitate
cu prevederile legii de imputerniciti ai primarului si agenti constatori, Politia Locala, Politia Municipiului Iasi,
amendament pe care doamna consilier a promis ca il face in sedinta de plen si presupun ca la acest lucru
ati facut trimitere acum, iar referitor la limitele minime si maxime de aplicare a acelor sanctiuni, consideram
ca este oportuna prevederea propusa de dumneavoastra sa fie intre 25 si 2500 de lei. Multumim.
Doamna consilier Preda Anca
Am mai facut inca o propunere la comisie si nu ati discutat. Da nu, de ce, eu v-am ascultat pe
dumneavoastra domnul Danga, imi pare foarte rau, cu tot respectul.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog, domnisoara Preda.
Doamna consilier Preda Anca
Am mai propus ca din regulament sa fie extrasa sintagma: „controlorii operatorului de parcare au
posibilitatea sa incheie procese verbale”.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Asa am precizat eu, sa dispara sintagma de operator ci de imputernicit.
Doamna consilier Preda Anca
Nu de operator, de controlor al operatorului de parcare si nu a disparut. Daca tot votam o modificare,
haideti sa o votam in forma in care am propus-o eu.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Nu a disparut pentru ca precizarea urma sa o facem in plen, asta am spus si eu ca sa nu modificam
proiectele de hotarare toate 35.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu a vrut sa va ia painea de la gura.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da, deci cu modificarile stabilite, va rog supunem la vot proiectul numarul 16.
Cine este pentru?
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Abtineri?
Impotriva?
Cu 2 abtineri proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Direcției Creșe, prin modificarea structurii
posturilor, aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a
Direcției Creșe, precum și schimbarea denumirilor creșelor din subordine;
Interventii? Va rog, domnul Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
O interventie foarte scurta. Directia de Crese a fost una dintre cele aflate in coordonarea mea cat am
fost viceprimar si cred ca la plecare am uitat sa o felicit pe doamna noua director pentru activitatea pe care
a facut-o in timpul foarte scurt. Stiu care au fost problemele de acolo, imense probleme, iar materialul a
ajuns in fata noastra, un material complet cu regulament, cu noul stat de functii s.a.m.d. este unul bun si
vreau sa o felicit si pe aceasta cale. Aveam inainte sa plec o ultima recomandare, vad ca nu a preluat-o dar
sa vedem poate gasesc acordul consilierilor locali. Am vazut redenumirea creselor, e interesant ca
instrument de marketing, asa va fi frumos, copilul meu e la “Curcubeul Veseliei”, al tau e la “Primii Pasi”
s.a.m.d., poate nu ar fi rau ca pe langa aceasta denumire totusi sa le si renumerotam, adica cea de
“Univesul Copiilor” sa se cheme cresa numarul 1 “Univesul Copiilor”. Eu stiu ca e mai usor pentru multi sa
se refere la numarul cresei ca si la numarul scolii, sa ramana aceasta denumire care suna frumos, dar
cresa numarul 1, numarul 2, numarul 11 si cu numele propuse. E un lucru foarte mic dar m-am mai
consulutat si eu in stanga, dreapta cu diversi si cred ca e o propunere buna, dar daca nu gasim consens nu
e nicio problema.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog domnul.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Daca imi permiteti am sa incerc nu neaparat sa combat, consideram ca totusi lasarea unei denumiri
unice fara un numar, transforma intr-adevar in unicat acea denumire, altfel va aparea Universul Copiilor 1,
Univesul Copiilor 2 si multe alte universuri ale copiilor. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Supun la vot proiectul de hotarare numarul 17.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 18
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Institutul Regional de Oncologie Iaşi a
terenului în suprafaţă de 3508 mp, situat în Iaşi, str. General Berthelot nr. 2;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 19
Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii, proprietatea
Municipiului Iasi, aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 20
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Contractul de concesiune prin incredintare
directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 21
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul
public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ;
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Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 22
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 57/2014 privind însuşirea inventarului domeniului
public al Municipiului Iaşi, reactualizat;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 23
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor
spre închiriere;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 24
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în
condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din 26.03.2014;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 25
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 17/2014;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 26
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, FUNDAC URSULEA NR. 4,
întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte pe teren proprietate privata
persoane fizice;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 27
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T137 numere
cadastrale : 15913/14, 15913/15, 15913/16, 15913/17, 15913/18, 15913/21, 15913/22, 15913/23,
15913/24, 15913/25, 15913/30, 15913/31, 15913/32, 15913/33, 15913/34, 15913/35, 15913/36,
15913/37, 15913/43, 15913/44, 15913/45, 15913/46, 15913/47, 15913/49, 15913/50, 15913/52,
15913/54, 15913/55, 15913/53, 15490, 15491, 15492, 15493, 15494, 15526, 15514, 15527, 15913/48/1,
15913/48/2, 15557, (15486-15487)1, (15486-15487)2, 15488, 15558, 15525, 15515, 15516, 15517, 15518,
15519, 15520, întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construirea unui
ansamblu rezidential pe teren proprietate privata persoane fizice;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 28
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BD.SOCOLA NR.33, întocmit in
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vederea construirii unui imobil sediu firma pe teren proprietate privata persoana fizică;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 29
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA STROICI NR. 5
NUMAR CADASTRAL 144463, întocmit in vederea etajarii unei constructii existente pe teren proprietate
privata persoana fizică;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 30
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, TRECATOAREA IANCU
BACALU NR. 1, întocmit in vederea consolidarii, extinderii si mansardarii locuintei pe teren proprietate
privata persoana fizică;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 31
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RACHITI NR. 26A /
STR. VASILE LUPU NR. 35 întocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren
proprietate privata persoana juridică ;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 32
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 507/2009;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 33
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenurilor
din Anexele A si B;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 34
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în
suprafaţă de 704 mp, indentificat cadastral în CV 4, parcela CC 181 (Anexa A), şi aprobarea schimbului de
terenuri echivalent între municipalitate şi terenul din str. Gheorghe Doja Nr.18, proprietate privată în
suprafaţă de 700 mp (Anexa C);
Interventii? Va rog, domnule primar.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Eu as propune sa amanam acest proiect. Mi se par valorile facute cam prea la egalitate asa, si as
vrea sa ma conving inca o data ca aceasta expertiza este foarte bine facuta. Adica, vedeti ca dam un teren
dintr-o zona mai centrala cu altul mai putin centrala si valoarea cam e aceeasi. As vrea sa ma convimg ca
expertiza e bine facuta si nu avem alte probleme intrucat efectiv e un schimb de terenuri care ne poate
crea probleme oricand. Deci daca nu sunt foarte convins propun sa amanam acest proiect.
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Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Deci amanam proiectul numarul 34? Supun la vot.
Cine este pentru?
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Supuneti la vot propunerea de amanare.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Sigur pentru propunerea de amanare.
Cine este pentru?
Domnul primar Nichita Gheorghe
Pentru amanare, nu respingem amanam ca sa …
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul a fost amanat.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Si daca tot facem treaba asta o sa discutam si de o comisie de negociere care sa vada efectiv cum
se poate face negocierea. De multe ori putem pica pe aceeasi echivalenta dar la negociere putem sa
castiga ceva in plus, chiar daca acolo e terenul unei scoli, sa vedem daca se poate construi, nu se poate
construi, dincoace in Barbu Lautaru se poate construi, dincolo nu se poate construi, deci ar trebui sa fim
atenti la asta.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Proiect nr. 35
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.
4/28.01.2014.
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 36
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ISLAZ NR. 37Intocmit
in vederea construirii unui imobil cu locuinte colective si spatii comerciale pe teren proprietate privata
persoana fizica;
Interventii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 37
Proiect de hotărâre privind alegerea in funcţia de preşedinte de şedinţă;
Daca sunt propuneri? Va rog, domnul consilier.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
Da, avem o propunere pentru domnul Boisteanu Paul.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Domnul profesor Boisteanu Paul. Mai sunt si alte propuneri? Nu. Multumesc. Supunem la vot.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate presedintele de sedinta a fost ales.
Mai avem inca in completare doua proiecte de hotarare.
Completare - dispozitia nr. 310/29.04.2014
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2014;
Daca sunt interventii ? va rog domnul Marius Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Voiam sa o intreb pe doamna secretar, o data daca e nevoie de avizul comisiilor pe acest proiect si
daca e nevoie daca a fost luat avizul comisiilor?
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Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Este nevoie de avizul comisilor si exista si de la comisia juridica si de la comisia economica si de la
comisia munca si protectie sociala.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Dati-mi voie ca sa nu mai fie niciun fel de dubiu, am incercat sa fiu de acord cu acest proiect ca sa
intre pe ordinea de zi, intrucat noi urmeaza sa inauguram doua sedii noi, inclusiv cel din Sfantul Sava si in
clipa in care pe 12 luna aceasta inauguram, trebuie sa intre si in functiune si daca nu avem orgranigrama si
statul de functii nu putem sa ii dam drumul asa cum de fapt am promis Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Nu putem totusi dupa 25 ? se reface USL, stiti .
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu, e stabilit de Mitropolie. De ce oamenii aceia sa nu beneficieze ? Pentru ca avem noi campanie,
lasati ca oricum ar fi voturile vin pe de o parte si pe alta.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Nu cred, dumneavoastra nu ati auzit ca se reface USL-ul dupa 25, asta a zis domnul
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Le inauguram impreuna.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Da eu sunt unul din cei care doresc lucrul asta, sa stiti domnul presedinte.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Eu as fi al doilea probabil. La Bucuresti probabil nu se doreste. Cel mai mult eu iubesc din pictorii
romani pe Nicolae Grigorescu si imi place tare mult « Carul cu Boi », numai ca boii trag la caruta in aceeasi
directie, la nivel central ma refer.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Observati ca toti sunt boi, adica nu… unul ii bou si altui vaca.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Cred ca precizarea nu mai avea sens.
Domnul primar Nichita Gheorghe
De ce incerci tu sa rastalmacesti ?
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Desi nu m-a surpins viziunea lui Grigorescu, m-a surprind viziunile care sunt acum.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Mai exista o interventie la acest punct.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog, cine mai are interventii ? va rog, domnul viceprimar.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Multumesc. Este vorba despre modalitatea de exprimarea grafica a organigramei in care consideram
ca relatiile de subordonare sa decurga: Consiliul Local si primar pe aceasi linie, relatia de subordonare a
directorului executiv sa fie in directiva si stransa legatura cu executivul, adica cu primarul.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Dar asta se vede din organigrama primariei cred, nu trebuie sa o mai discutam, iar ceilalti care nu
respecta organigrama primariei inseamna ca trebuie sa ii sanctionez. Cine a facut organigrama, Luminita ?
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Poate nu am vazut noi atent, dar la mapa nu vedem astfel de organigrama.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Organigrama grafica, cine a facut-o ?
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Are cineva aceasta organigrama la mapa ?
Doamna director Munteanu Luminita
Buna ziua. Nu cred ca la mape exista toate cele trei variante pe care le-am depus noi, angajatii
Directiei de Asistenta Comunitara. Eu am discutat azi dimineata si varianta care si mie mi s-a parut corecta
din cele trei depuse, a fost cea care v-a fost adusa la cunostinta de domnul viceprimar. Imi cer scuze, asa
am considerat eu in functie de orgranima primariei, ca ar fi bine. Numai ca la mapa este un alt model, al
organigramei unde de fapt subordonarea pleaca din cele doua entitati.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu exista asa ceva.
Doamna director Munteanu Luminita
Da, multumesc. Eu v-am zis ca am facut trei variante.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Daca dupa atatia ani de zile de democratie nu ati invatat nimic inseamna ca aveti probleme. Doar
Calopad cand era director mai avea aceasta idee ca este independent.
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Doamna director Munteanu Luminita
V-am zis din cele trei modele pe care le-am prezentat, doamna secretar a ales-o pe cealalta.
Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Deci intotdeauna Consiliul Local si primar sunt pe aceeasi, unul are un rol legislativ celalalt executiv,
iar executivul e in subordinea primarului. Asa e si in lege.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Ar trebui sa nu, sunt de acord cu domnul primar aici, cred ca ar trebui sa le schimbam pe toate
celelalte, toate organigramele sunt clar facute.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Toate sunt asa pentru ca organigrama mare asa este.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Daca imi permiteti, la solicitarea mea a fost inscris si Consiliul Local si primarul pe acelasi nivel.
Aceasta a fost solicitarea mea.
Doamna director Munteanu Luminita
Daca o sa va uitati pe varianta o sa vedeti ca sunt doua modele pe care le-am sustinut.
Doamna consilier Preda Anca
Imi cer scuze. Imi cer scuze.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog, domnisoara.
Doamna consilier Preda Anca
Pana la urma la mapa nu avem niciun fel de organigrama. Nu credeti ca ar fi oportun sa o avem ? nu
avem niciun fel. Noi nu am vazut, am cautat in toate documentele nu avem nicio organigrama. Totusi, sa
stim pe care o votam pe prima, pe a doua. Dar nu doar mie domnul consilier, nu ma intelegeti gresit. Toata
lumea, ca sa stim ce votam aici. Multumesc.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Stiti dupa comisie a fost sedinta aia …
Doamna consilier Preda Anca
Daca considerati oportun, spuneati ca este urgent acest proiect, poate dupa ce vedem exact il punem
pe o ordine extraordinara, nu. Daca are urgenta ca sa putem sa dam drumul la doua proiecte. Nu stiu, cum
apreciati dumneavoastra.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Puteti sa luati pauza o ora daca va ajunge si dupa aceea reluam sedinta.
Doamna consilier Preda Anca
Nu, pentru ca domnul consilier a semnalat si dumnealui niste inadvertente, nu stim exact cum se face
subordarea.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu l-am auzit pe domnul
Doamna consilier Preda Anca
Discutam aici pe juridic, Consiliul Local nu stim cui se subordoneaza.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Cititi gandul PSD-ului, nu stiam asta.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
Fara microfon
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Consiliul Local si cu primarul sunt pe aceeasi linie orizontala, dar relatia de subordonare trebuie sa
plece dinspre primar spre directorul executiv, in varianta probabil de la …
Domnul primar Nichita Gheorghe
Tocmai am lamurit-o, Marius este si tu defazat vad. Deci am lamurit treaba asta mai devreme. Haideti
sa trecem la vot.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Da, va rog. Supunem la vot proiectul de hotarare numarul C1.
Cine este pentru ?
Abtineri ? abtineri ? domnul Nedelcu cum votati ? pai, cand asa. Nu stiam ce faceti acolo. Deci
abtineri, ca nu am inteles.
Doamna consilier Preda Anca
Da, este o abtinere.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Domnul Nedelcu abtinere, da ? bine
Cu doua abtineri proiectul a fost aprobat.
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Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr 140/2012 privind organizarea
Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iasi, precum
si privind organizarea comisiilor specifice activităţii Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat
precum si a comisiilor constituite conform unor legi speciale;
Daca sunt interventii? Va rog, domnul Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Voiam sa intreb daca vreunul dintre consilieri are anexa la care se face referire la articolul 1, la
proiectul de hotarare, ca eu am o foaie primita azi dimineata si nu am nicio anexa.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Anexa nu exista la nicio mapa.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
O constituim acuma?
Domnul primar Nichita Gheorghe
Era vorba de faptul ca cei care s-au inscris ii are trecuti viceprimarul si face propunerile acum, fiecare
comisie in parte.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
E vorba despre cele 8 comisii de specialitate ale Consiliului Local carora le dau citire, urmand ca
presedinti si secretarii sa fie nominalizati in adunarile fiecarii comisii in parte si daca sunteti atent am sa ii
nominalizez pe toate cele 8 comisii. Comisia de amenajare a teritoriului si urbanism...
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Se poate o pauza de 5 minute sa imi aduc si eu, sa imi download-ez de pe internet structura actuala
a comisiilor, nu, dar am incredere maxima in ceea ce o sa cititi dar as vrea sa am incredere si in ochii mei.
Nu care cumva sa scoateti un liberal, ca mai adaugati altii de prin comisiile in care…
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Liberalii nu pot fi scosi niciodata.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Niciodata nu pot, sunt de acord si eu. Problema era urmatoarea, deci acolo, haideti sa nu discutam
toata comisia, comisia e cea pe care o stim, doar completarile. E mai corect asa ca sa nu mai fie discutia
ca am scos pe cineva din cauza ...
Domnul consilier Danga Marius Sorin
In mandatul anterior a fost...
Domnul primar Nichita Gheorghe
Comisiile care sunt astazi se completeaza cu urmatorii care au facut solicitarea.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Corect.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
S-a deschis o runda de solicitari? Ca noi nu am stiut, am fi putut si noi sa solicitam.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Da, s-a deschis la secretariatul Consiliului Local.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Sunt consilieri care vor sa munceasca mai mult in comisii.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Comisia pentru sanatate, familie si protectia copilului nu are modificari. Comisia pentru tineret si sport
are doua solicitari: Catalin Bulgariu si Harabagiu Gabriel. Comisia pentru cultura, invatamant si culte nu are
modificari. Comisia juridica si de disciplina nu are modificari. Comisia economica financiara nu are
modificari. Comisia pentu protectia mediului, turism si agricultura se completeaza cu domnul Boca Florin si
domnul Calin Scripcaru. Comisia de munca si protectie sociala se completeaza cu domnisoara Melenciuc
Georgiana si Rudnic Erica. Comisia de amenajare a teritoriului si urbanism se modifica dupa cum urmeaza:
domnul Leonte Constantin este inlocuit cu domnul Catalin Cristian, la cererea Partidului Democrat Liberal
si atat. Multumesc.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Multumesc si eu. Da Marius.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Daca la comisia pentru tineret si sport mai putem solicita si noi o persoana si sa supunem la vot?
Domnul viceprimar Chirica Mihai
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Sunt deja 9.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
O sa votam care din cei 3 sta afara, adica eu as vrea sa intru in aceasta comisie, de exemplu
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Marius, este un lucru pe care cred ca l-ai inteles, comisiile au fost completate.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Dar totusi. Nu a zis nimeni ca s-a inchis runda de inscriere. S-a inchis?
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Este undeva specificat numarul maxim de 9? Deci in comisie 9?
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Da.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Pai, Marius cred ca singura posibilitate ar fi sa fii in locul meu in comisia de sport.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Esti foarte dragut astazi.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Daca completarile au fost facute, ce sa mai. Asta-i treaba. Lasa ca dupa 25 refacem completarile.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Macar puteam asteptata dupa 25.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Asta-i treaba, Marius, nu stii cum e.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Eu v-as propune sa fiti presedinte pe viata aici.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Asa e la macelarie, stii cum e. Va rog, supunem la vot.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Bine. Imi retrag propunerea.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu – presedinte de sedinta
Am inteles.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate noua componenta a comisiilor a fost aprobata
Ati vazut cata uniune. Da, va multumesc. Daca mai are cineva ceva de completat? Va multumesc
tare mult.

PRESEDINTE DE SEDINTA
LAURENTIU NAVODARU

SECRETAR MUNCIPIUL IAŞI
DENISA LILIANA IONASCU
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