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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 109727 / 11.12.2014

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.11.2014
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 28 noiembrie 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.
BULGARIU CATALIN
8.
CHIRICA MIHAI
9.
CRISTIAN CATALIN
10.
DANGA MARIUS SORIN
11.
GAVRILA CAMELIA
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 MIHAI GABRIEL
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 Iaşi, 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 Cristian Catalin si sunt inregistrate audio si
video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1196 din data de 24 noiembrie
2014, completată prin dispozitia nr. 1203 din data de 26 noiembrie 2014, avand urmatoarele proiecte
inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind reîntregirea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2013;
2.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2014;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al
S.C. Ecopiaţa S.A.;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2014 al
S.C.Citadin S.A.;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2014 al
S.C. Salubris S.A;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.
243/14.08.2014;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.12 la contractul de credit nr. 48/03.08.2011;
8.
Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Iaşi, începând cu
anul 2015 ;
9.
Proiect de hotărâre privind organizarea manifestărilor prilejuite de Sărbătorile de Iarnă ale Iaşului
2014-2015;
10.
Proiect de hotărâre privind modificarea statutului Asociaţiei STEP in Tourism;
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11.
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.154/27.06.2013,
(privind actualizarea tarifelor pentru serviciul public de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor, târgurilor,
oborului, bazarului, talciocului şi Hotelului Municipal);
12.
Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinţă gratuită către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a
terenului în suprafaţă de 2260,82 mp situat în Iaşi Str. Colonel Langa intersecţie cu Str.Crişan;
13.
Proiect de hotărâre privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii
nr.341/2004 -Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române
din decembrie 1989;
14.
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi
a parcelei de teren nr. 86, in suprafata de 612 mp, situata in incinta Cimitirului Petru si Pavel, cu destinatie de
locuri de veci, in vederea punerii in aplicare a art. 5, lit. (h) din Legea 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroiimartiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;
15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din incinta Centrului
de Cartier Tătăraşi pentru amplasarea de echipamente ATM
(bancomat);
16.
Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate
privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi;
17.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spaţii comerciale proprietate privată a statului şi
aflate în administrarea Municipiului Iaşi, conform Legii nr.550/2002;
18.
Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de
inventar aflate în administrarea / folosinţa unor instituţiii subordonate Consiliului Local;
19.
Proiect de hotărâre privind completarea elementelor de identificare ale unor bunuri cuprinse in Anexa
2.1.1. a Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi,
reactualizat;
Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al contractului de vânzare cumpărare cu plata
20.
în rate precum şi a preţului de vânzare a terenurilor aferente locuinţelor construite prin ANL în municipiul Iaşi,
Şos. Nicolina nr. 109, 111, 113, 115, bloc 1004;
21.
Proiect de hotărâre privind acordarea către U.P.C. România S.R.L a dreptului de acces pe unele
terenuri aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi în suprafata totala de 24,5 mp;
22.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DUMBRAVA ROSIE
NR.5, N.C.146792 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COPOU VITICULTORI
23.
T27, N.C.145031 întocmit in vederea construirii unei locuinte, functiuni complementare şi imprejmuire pe teren
proprietate privata persoane fizice;
24.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA CIRIC NR. 21,
N.C.141782 întocmit în vederea construirii unui sediu de firma si imprejmuire pe teren proprietate privata
persoane fizice;
25.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM PAUN T152,
N.C. 127189 si 127188 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte pe teren
proprietate privata persoane fizice;
26.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 82,
N.C.12830 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privata persoană fizica;
27.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, ŞOSEAUA PĂCURARI nr. 92
întocmit în vederea construirii unui imobil MCDrive Zona Pacurari Iaşi pe teren proprietate privată persoană
juridică;
28.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, ŞOSEAUA NICOLINA nr. 146,
N.C. 4058 întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică;
Dispozitia nr. 1203/26.11.2014
1.
Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie
ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 239/2014 privind
realizarea proiectului „Construcţie extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil şi lucrări pentru
desfiinţare magazie anexa 2 a liceului”;
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati
prin dispozitia Primarului muncipiului Iasi nr. 1196 din 24 noiembrie 2014, modificata si completata prin dispozitia
Primarului municipiului Iasi nr. 1203 din 26 noiembrie 2014. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat
urmatorii consilieri: domnul Anghel Ficu, domnul Boisteanu Pau, doamna Gavrila Camelia si domnul
Trandafirescu Sorin. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 29 octombrie
2014. Domnule presedinte aveti cuvantul, va rog.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Buna dimineata doamnelor si domnilor. Incepem sedinta de astazi cu interpelari. Va rog sa va inscrieti la cuvant.
Multumesc. Domnul Bulgariu, va rog.
Domnul consilier Bulgariu Catalin
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Buna ziua. Multumesc. Saptamana trecuta Curtea de Apel Iasi a dat o sentinta in ceea ce priveste CET Iasi.
Domnule primar, as vrea sa vad daca ne afecteaza cu ceva aceasta sentinta si care e strategia pentru viitor?
Multumesc.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnule Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Doua interpelari, cred eu importante ca toate celelalte. Stimati colegi venim in aceasta sedinta de Consiliu Local
dupa ce societatea romaneasca a mai trecut un examen important al democratiei greu castigate, iata dupa 25 de
ani. Iasiul a dat un semnal important iar noi ca reprezentati ai iesenilor nu putem trece cu vederea un proiect
foarte important pe care iesenii l-au sprijinit si o spun vazand in jurul meu dar si al dumneavoastra foarte multi
oameni care ne cer sa luptam pentru proiectul autostrazii Moldova – Transilvania. In conditiile in care alianta
politica care si-a asumat prin semnarea de catre parlamentarii sai sustinerea acestui proiect a incetat, respectiv
alianta politica de care vorbesc, USL, un alt for care sa initieze mai departe sprijinirea acestui proiect prin
semnatura si angajament, astazi nu mai exista, asa incat va propun dragi colegi ca indiferent de culoarea politica
si anvergura personala, noi ca membri ai Consiliului Local sa adoptam astazi un proiect de rezolutie, sa il
semnam, este la domnisoara Antipa ca in ordinea alfabetica daca accesati la el sa il semnam si sa dam un
semnal catre ieseni ca ne dorim ca in acest al doisprezecelea ceas acest proiect vital pentru dezvoltarea
economica, sociala a Iasiului si a Moldovei sa intre din nou in atentia Guvernului. Avem obligatia, printre atributiile
Consiliului Local este dezvoltarea economica si sociala a comunei, a orasului sau a municipiului pe care le
reprezentam. Cititi pana la finalul sedintei rezolutia pe care v-o inmaneaza, va incepe de la domnisoara consilier
Antipa si daca sunteti de acord cu ea va propun s-o semnati.
A doua interventie pe care o am astazi vine ca urmare a discutiilor pe care le-am avut in sedinta reunita a
comisiilor de miercuri. Am fortat intr-un fel si imi cer scuze daca cineva s-a suparat, discutia asupra a doua
proiecte de hotarare pe care grupul de consilieri liberali le-a trimis din iulie spre discutie si care inca nu
ajusensera din diverse motive in plenul comisiilor ca sa nu mai spun ca niciunul dintre ele nu este astazi pe
ordinea de zi, respectiv acea discutie asupra daca este oportun sa dam voie in baza unui regulament de
functionare ca iesenii care doresc sa faca sport sa aiba acces la terenurile de sport descoperite, nu ne refeream
la salile de sport, domnule primar, ca dumneavoastra ati inteles gresit intr-o interventie ulterioara a mea in plen,
sa aiba acces la ele dupa orele de curs. Si doi, daca intervenim cu o mica modificare in regulamentul de selectie
a membrilor consiliilor de administratie in intreprinderile publice astfel incat sa suplimentam transparenta. Anuntul
de selectie sa ajunga si pe site-ul municipiului Iasi. Din pacate, domnule primar, am gasit in aparatul din
subordinea dumneavoastra dar si printre colegii dumneavoastra o competitie, cine gaseste cele mai multe
argumente de ce nu se poate implementa o propunere a opozitiei. Cunoscandu-va, eu sunt convins ca nu exista
o dispozitie din partea dumneavoastra in acest sens, dar nici un semnal de deschidere din partea dumneavoastra
si catre alte propuneri nu am vazut si de aceea va propun astazi sa dam acest semnal sa decidem impreuna ca
toate concursurile sa ajunga si pe site-ul primariei. De asemenea sa ne angajam impreuna sa gasim solutii pentru
ca iesenii sa aiba acces real la bazele de sport in cartiere. Eu am inteles si pot intelege toate argumentele aduse
dinspre domnii directori ai liceelor sau a scolilor pe care ii inteleg ca nu vor sa schimbe statu-quo-ul, ii inteleg ca
nu vor sa faca eforturi in plus de organizare, dar faptul ca noi alocam milioane de lei catre diverse echipe de
sport, vedeti ca nu ma refer la un sport anume, nu ii face pe ieseni mai putin sedentari sau nu ne ajuta sa dam
solutii copiilor sa se desprinda de calculator sau alte instrumente care ii tin in casa. Problema exista si trebuie
atacata frontal si cu responsabilitate. Astea erau cele doua interventii ale mele astazi. Multumesc.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc domnilor. Domnule primar.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Referitor la prima intrebare, avand in vedere ca s-a si facut un comunicat ... (nu se aude la microfon) in momentul
de fata nu suntem afectati de aceasta decizie motivat de faptul ca noi avem mai multe actiuni judecatoresti pe
care le derulam. Avem un operator deci nu este afectata incalzirea municipiului Iasi urmand sa actionam si noi in
consecinta acestei hotarari asa incat o sa informam opinia publica daca mai apar noutati pe aceasta tema.
Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Da. Imi pare bine ca colegul meu Bulgariu a trecut la opozitie si nu reuseste sa afle informatii din cadrul primariei
ce-i cu CET-ul. E nevoie de sedinta de Consiliu Local ca sa se informeze. Dar e bine si asa, respectand
diversitatea de opinie a fiecaruri coleg de al nostru. Cu CET-ul exista o transparenta foarte mare din partea
noastra, in schimb exista documente cu care ne judecam in instanta si domnule consilier si domnilor consilieri
dati-ne si noua voie sa ne folosim de avocatii pe care ii avem pentru ca sa putem castiga patrimoniul la CET si sa
nu ajutam o parte din cei care stau cu gura deschisa cum sa desfiinteze patrimoniul CET-ului, adica mafiotii. Aveti
incredere ca ne batem ca patrimoniu de la CET sa ramana al localitatii, al municipiului Iasi. Daca sunt interese
pentru a sprijini pe X sau pe Y sa ia acel patrimoniu sa il vanda si sa puna in pericol serviciul public, inseamna ca
nu este bine pentru nimeni. Asa ca aveti incredere ca asa cum am reusit pana acum sa gasim destule solutii
pentru a debloca patrimoniul municipalitatii o sa gasim si in continuare. Ieri la Ministerul Mediului si la Ministerul
de Finante am reusit sa deblocam situatia cu blocarea conturilor din cauza faptului ca cei de la Hidroconstruct
castiga un proces si ne-au pus sechestru pe contul de 6,1 milioane. Discutam cu permierul, discutam cu cei 2
ministrii, acum se lucreaza la rectificarea de buget si daca Ministerul Mediului va da documentele in timp vor
aloca fonduri astfel incat sa nu fie executate conturile municipiului Iasi pentru ca banii trebuie sa ii dea4/15
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Ministerul Mediului si nu altcineva. Deci avem grija de lucrurile astea, nu va faceti dumneavoastra griji. Dar daca
aveti anumite chestiuni, ati avut comisie si puteati sa intrebati la comisii, mai ales in special ma refer la cei care
sunt din PSD si cu state vechi. Nu tinem opaca primaria pentru nimeni.
Domnule consilier, ma bucura foarte mult ca sunteti exponentul opozitiei, mi-ar fi placut foarte mult sa fiti
viceprimar, nu inseamna ca nu il respect pe Gabi Surdu din contra, dar stiti foarte bine ca foarte multe din aceste
chestiuni pe care le-ati ridicat acum v-au apartinut ca si atributii de serviciu, asa ca nu incercati sa pasati lucrurile
astea acum la mine, ca nu tine. Chiar daca nu v-au apartinut ca atributii de serviciu puteati colegial vorbi cu
viceprimarul care era responsabil de invatamant si cu doamna inspector general cu care aveti relatii foarte bune
din cate stiu, sa gasiti o solutie cum sa folosim terenurile de sport fie ca sunt acoperite, fie ca nu sunt acoperite,
fie ca sunt in Mircea, fie ca sunt in Bularga, fie ca sunt in Copou. Deci eu sunt total dispus ca tot ce inseamna
infrastructura de sport sa fie pusa la dispozitia publicului cat mai larg, in acelasi timp exista acolo ore didactice
foarte clare, exista o curicula scolara, exista un responsabil de patrimoniu care este directorul scolii respective si
inspectoratul si nu putem folosi noi cum dorim noi Consiliul Local patrimoniul care este dat la inspectorat fara
avizul inspectoratului. Asa ca din partea mea toata disponibilitatea ca directorii sa puna la dispozitia publicului larg
terenurile numai ca decizia nu este a mea ci este a lor. Eu sunt invatat sa nu dictez ci sa colaborez. Nu ma
invatati sa fiu unul care sa dau ordine ca nu imi place. Asa ca suntem pe aceeasi lungime de unda ca aceste
terenuri sa fie folosite cum doriti dumneavoastra.
Referitor la modificarea aceea pe care vreti sa o faceti hotarare de Consiliu Local, nu aveti subiecte politice foarte
importante si am sa va raspund dumneavoastra ca am dat dispozitie in cadrul Primariei Municipiului Iasi ca toate
anunturile care sunt legate de serviciile din coordonarea noastra sa fie puse pe site-ul primariei. Nu e nevoie de
hotarare de Consiliu Local, nu e nevoie de initiativa liberala, e o dispozitie a primariei, deja acest lucru
functioneaza, nu trebuie decat sa il verificati.
Trei, autostrada de ce acum ii spuneti Moldova – Transilvania si nu ii spuneti ca de la bun inceput Iasi-TarguMures, asa era definita ca daca dam Moldova-Transilvania s-ar putea sa mergem prin Bacau sau prin Suceava.
Daca spunem Iasi-Tg. Mures e directa. Nu va mai fofilati cum va convina ca nu merge. Deci eu fac demersuri
foarte mari pentru aceasta autostrada. Aseara am vorbit cu ministrul Rus din nou despre aceasta autostrada.
Masterul Planul inca nu este aprobat si vor fi discutii foarte, foarte mari legate de autostrada. Rugamintea mea
este sa vedem acum mai ales ca sunteti castigatorii presedintiei Romaniei si aveti parghii importante in statul
roman, sa ne impartim eforturile, eu ma bat la guvern sa sustin autostrada, dumneavoastra la presedentia
Romaniei la domnul Klaus Iohannis si in felul acesta poate reusim impreuna sa dezmortim lucrurile, dar nu
Moldova – Transilvania ci Iasi-Tg. Mures. Dar daca vreti dumneavoastra facem altcumva Targu Neamt- Targu
Mures pentru ca pana la Targu Neamt sunt deja niste proiecte care vor fi finantate cu drumul spre Cernauti,
drumul spre Siret si automat vor fi niste portiuni de autostrada care intra deja in master plan. Asa ca eu sunt total
de acord. Nu facem circ in oras, semnaturi, cutare, facebook-uri, sunt de acord cu astea, frumoase, ati invatat
lectia foarte rapid dar hai sa nu manipulam opinia publica, hai sa fim constructivi. Dumneavoastra cu domnul
Adomnitei si cu toti ceilalti la presedentia Romaniei, cu subiect si cu predicat, poate vine partea germana sa ne
ajute sau altcineva, noi la guvern pe capul lor sa sustinem autostrada si in felul acesta face o echipa
extraordinara, parlamentarii nostri la fel. Eu o sa am discutie cu parlamentarii nostri astazi ca sa faca si ei
presiune astfel incat sa putem prinde autostrada, dar v-as ruga sa fiti pregatiti si pentru a fi rationali ca in a face
autostrada in 2030, autostrada sa o incepem prin 2030 si a incepe deja sa facem ceva, prefer astazi sa incepem
sa facem ceva dar cu titulatura de autostrada. Poate ca la inceput sa fie drum expres si apoi autostrada.
Important sa se faca ceva intre Iasi si Targu Mures. Ministrul Rus ieri l-am vazut foarte determinat ca trebuie sa
facem ceva si nu mai uitati un lucru unul dintre consilierii domnului ministru Rus este un profesor foarte bun al
nostru din Iasi, domnul profesor universitar, profesorul Botu si daca vreti va facilitam noi o intalnire cu dumnealui,
o sa facem o intalnire la Camera de Comert pentru ca asa e frumos sa facem si cu mediul de afaceri si sa ne
spuna domnul profesor Botu cum vede si el si cum putem sa facem demersuri care sa se finalizeze, nu demersuri
care sa nu se finalizeze sau care sa ne blocheze, demersuri care de fapt sa duca la finalizarea unui proiect. Sper
ca am fost destul de clar si nu mai e nevoie sa discutam si altceva pentru ca toti iesenii isi doresc sa avem o
autostrada Iasi – Targu Mures fara niciun fel de problema. Multumesc frumos si in incheiere vreau sa informez
Consiliul Local ca luni, 1 decembrie noi organizam Ziua Nationala a Romaniei in Piata Unirii, vreau sa va invit
public la aceasta sarbatoare a romanilor pentru ca este o ocazie foarte buna sa dam dovada de solidaritate si de
pretuire vis-a-vis de cei care au facut unirea mare. Sunt modele pentru noi toti si cred ca la 1 decembrie putem sa
iesim cu totii in Piata Unirii pentru a ne gandi la ce raspundere au avut dansii atunci in 1918, cum au reusit sa
uneasca intr-un proiect al romanilor indiferent de culoare politica si cum au reusit sa dea dimensiunea oamenilor
care de fapt erau peste vremuri si nu sub vremuri. Sigur noi suntem orasul care am pornit unirea la 1859 si cred
ca cu atat mai mult avem obligatia de a face evenimete importante si pe 24 ianuarie dar si pe 1 decembrie. De ce
si pe 1 decembrie? Pentru ca de aici, de la Iasi, din aceasta sala s-a facut unirea pana a plecat guvernul si
parlamentul la Bucuresti. Cand au plecat la Bucuresti si s-a facut unirea la 1 decembrie la Alba Iulia, toate
deciziile importante au fost luate la Iasi. Iesenii nu stiu lucrurile astea si ar trebui sa facem lucrul asta si istoricii ii
rog foarte mult si pe cei care sunt in domeniul acesta al educatiei sa ii facem pe ieseni sa fie mandri ca si la 1
decembrie au avut un rol foarte important cum la revolutia din ’89 de Iasi nu se vorbeste de cat foarte putin si
incercam noi Consiliul Local si cei care au fost in 14 decembrie in strada si care au fost inchisi sa restabilam un
adevar istoric, asa cred ca ar trebui si acum sa avem perceptia evenimentelor de la 1 decembrie 1918. Vreau sa
multumesc garnizoanei Iasi ca a raspuns prezent ca de fiecare data si s-a implicat activ in aceasta organizare si
Mitropoliei Moldovei si Bucovinei care binecuvinteaza aceaste mari sarbatori ale romanilor de peste ani. Vreau5/15
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sa va spun ca programul va incepe, ca vom avea in premiera sambata vom incepe cu garnizoana de la Iasi sa
organizam pe pietonal o expozitie de tehnica militara de la 19 la 16 si duminica, 30 noiembrie de la ora 9 la ora
13. Va invitam s-o vizionati. Iar pentru ziua de 1 decembrie vom avea manifestari in Piata Unirii in felul urmator: la
ora 9 vor incepe cu un concert de muzica folclorica “noi suntem Romani”, vor canta si ne vor incanta Petrica Matu
Stoian, Laura Lavric, Maria Ghinea si doi artisti din Republica Moldova, Zinaida Julea si Nicolae Glip. Incepand cu
ora 10 vor incepe manifestarile oficiale dedicate zilei nationale a Romaniei care va cuprinde ceremonialul religios
si marchez treaba asta ca vad multe evenimente la Iasi care incep altfel si din cate stiu eu intr-un oras spiritual
cum e Iasiul normal e sa inceapa cu cuvantul lui Dumnezeu intai si intai toate aceste evenimente. Vom incepe cu
... dupa care vom avea mesajele oficialitatilor si vom avea dupa aceea ceremonialul de depunere de coroane şi
defilarea militara deci vom avea si o defilare cu tehnica militara pentru prima data la 10, 45. Dupa care vom
continua concertul “Noi suntem romani” pana la ora 12, de la ora 12 vom putea degusta o masa traditionala
romaneasca pe strada Lapusneanu unde vor fi servite cel putin spun in clipa de fata cca 7500 de porti de fasole
cu carnati precum si vin fiert. Nu mai suntem in an electoral asa ca hai sa vedem lucrurile asa cum sunt ele
normal, traditional si sper ca iesenii... important ca sa sarbatorim ziua nationala a Romaniei impreuna si sper ca
cei care ar vrea sa tulbure aceasta zi sa se gandeasca si la semnificatia zilei de 1 decembrie. Va multumesc
foarte mult si va invit inca o data la acest eveniment din Piata Unirii.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumim tare mult pentru raspuns, domnule primar, si mai ales pentru invitatie. Domnule Danga, va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Domnul primar un semnal foarte important ati dat aici si sunt convins ca si colegii dumnevoasta vor semna
documentul si doi, va readuc aminte punctul 4 din manifestul USL – Iubeste Iasiul, care se chema autostrada EstVest, nu Iasi – Targu Mures, asta ca sa nu...
Domnul primar Nichita Gheorghe
Eu as vrea foarte mult sa se numeasca Iasi – Targu Mures, daca nu aveti nimic impotriva, daca vreti Est – Vest
poate inca o data ...
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Pentru consecventa, domnul primar
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu imi place sa fiu lacunar, imi place sa fiu direct si concret.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Se poate chema si ...
Domnul primar Nichita Gheorghe
A doua chestiune, nu semnam un document emis politic ci ne angajam la actiuni pentru a putea face aceasta
autostrada. Deci nu ne luati la remorca dumneavoastra politica, noi suntem o alta formatiune, avem alte viziuni,
alta ideologie si actionam asa cum credem noi de cuviinta.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumim. Intram in ordinea de zi si supun dezbaterii ordinea din dispozitia 1196 si completarea 1203 cu
amendamentul de la proiectul C2 care a fost pus la dumneavoastra la masa, din dispozitia de completare.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva? Multumim.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind reîntregirea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2013;
Daca sunt discutii, va rog?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva? Multumesc.
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2014;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva? Multumesc.
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al S.C.
Ecopiaţa S.A.;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva? Multumesc.
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 4
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Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2014 al S.C.Citadin
S.A.;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva? Multumesc.
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2014 al S.C. Salubris
S.A;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva? Multumesc.
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 243/14.08.2014;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva? O abtinere, doamna Preda.
Este cineva impotriva? Multumesc.
Cu o abtinere proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.12 la contractul de credit nr. 48/03.08.2011;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva? Doamna Preda.
Este cineva impotriva? Multumesc.
Cu o abtinere proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Iaşi, începând cu anul 2015 ;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva? Multumesc.
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 9
Proiect de hotărâre privind organizarea manifestărilor prilejuite de Sărbătorile de Iarnă ale Iaşului 2014-2015;
Va rog domnule Bulgariu.
Domnul consilier Bulgariu Catalin
Domnul primar, pentru ca eu cunosc regulamentul si pentru ca sunt consecvent cu ceea ce am stabilit in comisia
economica, eu nu voi vota acest proiect de hotarare.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc domnule Bulgariu.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Domnule Danga, va rog decideti-va, va abtineti sau …?
Domnul consilier Danga Marius Sorin
O interventie. Desi votul meu va fi in continuare pentru… daca se poate va rog cititi regulamentul, sunteti
presedinte de sedinta.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Va dati seama cat de penibil ar fi acum sa solicit ca covrigii si nu stiu ce pentru colindatori sa nu-i dea primarul ci
sa ii dea cei doi viceprimari, apropos de o discutie penibila din alta parte.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Dar de ce? Dumnevoastra atunci ati dat gaura la covrig sau din ce cauza? Sa stiti ca oricat ati incerca
dumneavoastra sa subminati importanta primarului, cei care vin aici asteapta foarte mult ca primarul sa ii
intampine. Intelegeti? Iar dincolo nu m-am bagat niciodata in organizare. E treaba fiecaruia cum se organizeaza.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
La aceasta modificare noi ne-am fi abtinut.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu, votau impotriva.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
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Ne-ati perturbat cu covrigii, domnule Danga, asa ca o sa reluam votul.
Cine este pentru?
Cine se abtine?
Este cineva impotriva?
Cu un vot impotriva proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotărâre privind modificarea statutului Asociaţiei STEP in Tourism;
Va rog domnule Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
O discutie mai larga care a avut loc in sedinta de la comisiile reunite, trebuie sa constientizam faptul ca noi
crestem in momentul de fata cotizatia anuala cu 5000%, adica de la 1000 lei la 50000 lei. Spre rusinea mea, asta
e mi-o asum, dar poate ar fi trebuit sa stim si noi, nu stiu cati dintre noi stiam, ca aceasta asociatie este a
municipiului Iasi. Poate cei din vechiul mandat stiu, la inceputul mandatului au decis aceasta infiintare a acestei
asociatii. Iata eu nu am stiut si abia odata cu aceasta ordine de zi aflu ca exista si aceasta asociatie fapt ce m-a
facut sa intreb in comisie, mai exista si altele de care nu stim? Ideea este poate ar trebui sa aflam si noi mai mult
despre activitatea acestei asociatii, despre rezultatele financiare ale sale. Daca chiar trebuie noi ca reprezentati ai
statului sa ne ocupam de formarea in domeniul turismului? Poate sunt niste privati care se pot ocupa cu asta?
Poate inhibam prin faptul ca noi… si nu pot veni la noi sa ne ceara 500 milioane sa se dezvolte. Ar fi necesara
cred o dezbatere in sensul asta daca chiar trebuie sa crestem cu 5000% aceasta cotizatie pentru aceasta
asociatie.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Ia lumineaza curtea oleaca, Cosmin.
Domnul director Coman Cosmin
Am mentionat de altfel si in sedinta comisiilor reunite. Asociatia STEP in Tourism a aparut ca urmare a unui
proiect transfrontalier si a fost aprobata printr-o hotarare de Consiliu Local, infiintarea acestei asociatii a fost
aprobata din anul 2008. Deci aceasta asociatie inca de atunci functioneaza. Ne-am propus la inceput ca prin
intermediul asociatiei sa sprijinim structura de turism din cadrul primariei, biroul de turism din cadrul organigramei
primariei, biroul de turism care nu poate desfasura activitati pe care o asociatie le ar putea desfasura, concret
intrarea in parteneriat alaturi de alte ONG-uri sau desfasurarea chiar de proiecte europene directe ca institutie
distincta. Prin urmare scopul asociatiei STEP in Tourism acesta a fost la inceput, dupa care am decis sa facem
un pas inainte si ne-am acreditat ca si furnizor de servicii profesionale si acum suntem una din asociatiile care
face cursuri de manageri in activitatea de turism ajutand toti doritorii, persoane fizice care vor sa devina manageri
in activitatea de turism. Am facut pana acum 8 asemenea cursuri, am avut rezultate foarte bune inclusiv cei de la
Asociatia Judeteana de Ocuparea a Fortei de Munca recunoscand acest lucru. Dorim acum sa facem inca un pas
inainte si vrem sa ne dezvoltam activitatea asociatiei prin a face efectiv parteneriate si a veni cu cofinantare pe
proiecte europene din partea noastra. Pentru aceasta avem nevoie de o sursa de finantare. La momentul actual
singura sursa de finantare pe care o are asociatia este cotizatia care e de 1000 lei/an, 1000 lei / an din partea
municipiului Iasi nu este nici pe departe o suma care sa ne poata ajuta la ceva. Asta este motivul pentru care am
propus sa marim aceasta cotizatie la 50000. E adevarat comparativ cu 1000 lei inseamna foarte mult dar daca ne
gandim ca suma, acesti 50000 lei ne asigura de exemplu cahs flow necesar desfasurarii unui proiect de valoare
nu foarte mare ci de aproximativ 50000 euro. E un proiect mic comparativ cu celelalte ale municipiului Iasi. Prin
urmare acesta a fost motivul pentru care noi am propus astazi aceasta majorare, majorarea cotizatiei anuale este
singura cale legala pe care municipiul Iasi o are la indemana pentru a nu intra in contradictie cu Legea 350
referitor la finantarea asociatiilor sau fundatiilor. Multumesc.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc domnule Coman. De altfel daca imi dati voie si mie la sedinta reunita de alaltaieri s-a discutat in
detaliu aceste probleme si nu am inteles de ce atunci nu a fost aciditatea cu 5000% si mai ales cu implicarea
privatilor, care ma rog... stiti cui ne adresam prin aceasta asociatie.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Eu ma bucur foarte mult ca ati stat viceprimar un timp in primarie si nu stiti de aceasta asociatie. Va laudasem
mai inainte si acum incerc sa imi retrag cuvintele.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Daca ne uitam putin pe organigrama, eu nu stiu cine le-a ascuns.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu, nu e asta. Dar Fundatia Sportul Iesean figura in organigrama?
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Nu, nici S.C. Fotbal S.A. nu figura in organigrama.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Dar cum stiti de alea, domnule?
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Intre timp am aflat si de Hecuba si de multe altele.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Cum de ati aflat de astea? Proiect pe care il derulam cu guvernul Bavariei, nu? Din Germania? In sfarsit luati
lumina de la primarie. Si ati fost viceprimar. Trebuia sa tai cateva ore din statul de plata al dumneavoastra.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
8/15
FM.14.CIC.01/27.07.2009

Sa ridice piatra cel care stia de asta.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Pai stim toti.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Bine
Domnul primar Nichita Gheorghe
Cred ca sunteti singurul care nu stiti dintre viceprimarii care au fost.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Spre rusinea mea.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Iar la fundatia Hecuba au fost atatea actiuni la care am participat cu totii, am inagurat acolo. Cum de nu stiati de
Fundatia Hecuba? Dar daca nu mai stiti ceva puteti sa spuneti opiniei publice ca mie imi place foarte mult lucru
asta. Se vede foarte clar ce oameni propune PNL-ul. Noi am incercat sa acoperim lipsa asta de profesonalism dar
in clipa de fata nu putem chiar acoperi ca suntem in opozitie cu dumneavoastra.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu
Domnule presedinte s-a dat liber la discutii sau continuam sedinta?
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc. Supun la vot aceasta…
Domnul consilier Navodaru Laurentiu
Va rog domnule presedinte luati fraiele.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Trebuie sa raspundem la interpelarea dumnealui.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Supunem aprobarii proiectul numarul 10.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Domnul Danga este impotriva si doamna Antipa.
Cu trei impotriviri proiectul de hotarare a fost aprobat. Multumesc.
Proiect nr. 11
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.154/27.06.2013, (privind
actualizarea tarifelor pentru serviciul public de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor, târgurilor, oborului,
bazarului, talciocului şi Hotelului Municipal);
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cinva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinţă gratuită către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a terenului în
suprafaţă de 2260,82 mp situat în Iaşi Str. Colonel Langa intersecţie cu Str.Crişan;
Va rog domnule Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Au fost inclusiv la comisii aici cateva discutii si suplimentar as vrea eu sa supun atentiei doua probleme cel putin.
Trebuie sa avem foarte clar un angajament la ce se intampla cu strada Arhitect G.M. Cantacuzino, strada Crisan
cum e trecuta ea in proiect, pentru ca aceasta strada chiar daca in comisii s-a minimalizat importanta ei este
legatura pentru cei care coboara din Copou si ajung in Podu Ros in conditiile in care bulevardul Stefan cel Mare a
fost inchis. Este foarte, foarte utilizata in acest sens. Ni s-a spus ca va fi o curte a Mitropoliei, o chestie foarte
frumoasa in care nu vei putea sa circuli prin curtea omului, evident ca nu poti. Avem nevoie de o varianta si apoi
trebuie sa realizam ca daca nu vom duce la bun sfarsit din diverse motive proiectul de parcare de sub parcul
Teatrului, aceasta zona ar fi fost o alternativa excelenta pentru amenajarea unei parcari publice pentru toti cei
care au nevoie sa ajunga la Mitropolie sau in zona centrului. Cedand acest teren si probabil nu il putem ceda pe
un an, doi sau nu stiu cat scrie in proiect, probabil pe durata existentei cladirilor ce vor fi edificate acolo, renuntam
si la aceasta alternativa. Zic ca merita aici o dezbatere dincolo de a nu, fara a tine cont neaparat ca discutam
despre Mitropolia Moldovei si Bucovinei, putea fi orice alta institutie care l-ar fi cerut si as fi avut acelasi punct de
vedere.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc domnule Danga. Dau cuvantul domnului viceprimar pentru cateva lamuri.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Cu siguranta intrebarile sunt oportune daca tinem cont de contextul general. Proiectul de hotarare nu se refera la
alocarea strazi, strada fiind inventariata in domeniul public fiind si o cale de legatura rutiera nu poate fi cedata nici
macar ca si folosinta si se refera la terenul care coboara, ca sa spun asa, spre strada Sfantul Andrei. In
propunerea arhitectului Ciolacu care se ocupa de elaborarea PUZ-ului si aveti deja planse cu propunerea asa
cum am promis la comisiile reunite, se vede foarte clar aceasta strada este lasata in circulatia rutiera si in
dezbaterea PUZ-ului care va interveni la un moment dat in Consiliu Local vom tine cont de aceasta9/15
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observatie. Referitor la parcaj discutand de suprafata de 2260 mp care ne apartine in momentul de fata,
abordarea ei intr-un parcaj subteran nu este cea mai buna solutie in momentul de fata, construirea unui parcaj
suprateran in fata Mitropoliei de asemenea, motiv pentru care proiectul despre care am discutat si anul trecut si
vom mai discuta cu siguranta este in momentul de fata o solutie. Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnul Vericeanu, un punct de vedere va rog.
Domnul arhitect sef Vericeanu Tudor
Din punctul meu de vedere PUZ-ul acesta a fost discutat acum un an si ceva. Din punct de vedere al parcarilor
ele pot fi la Teatrul National in subteran, in parc la Guliver tot in subteran. Exista in planul urbanistic general mai
multe variante. Ce s-a discutat la Mitropolie ...
Domnul primar Nichita Gheorghe
Eu ma refer aici sa ne explici discutiile pe care le ai avut pentru aprobarea PUG-ului, pentru ca in PUG avem in
vedere cum merge pe cornisa zonei Mitropolie ca sa facem descarcarea din trafic. Asta e important daca
afecteaza sau nu graficul pe aceasta cornisa.
Domnul arhitect sef Vericeanu Tudor
Nu, traficul este pe partea de jos deci nu trece pe Cantacuzino, trece pe partea de jos si face legatura cu strada
Palat prin fata Mitropoliei, de fapt acolo este fata Mitropoliei.
Domnul primar Nichita Gheorghe
In schimb lucrarea asta cat se executa la Mitropolie se inchide strada Crisan si nu mai putem circula pe Crisan?
Domnul arhitect sef Vericeanu Tudor
Nu, nu.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Da, deci noi nu facem altceva decat sa dam Mitropoliei un teren pentru ca exista la Mitropolie un studiu de
fezabilitate facut de arhitecti pentru extinderea curtii Mitropoliei inclusiv in partea de jos astfel incat sa puna
Mitropolia foarte bine in evidenta. O sa incercam si rugam pe cei de la Mitropolie sa va faca o prezentare
dumneavoastra Consiliu Local intr-o zi cu acest proiect important care inseamna deja o viziune pe urmatorii ani
de zile foarte semnificativ zic eu pentru municipiul Iasi si foarte semnificativ pentru ceea ce inseamna Mitropolia
Moldovei si Bucovinei. Cu precizarea ca nu se va inchide strada ba din contra e nevoie de strada acolo. Noi am
avut in vedere acum multi ani de zile, acum vreo 10 ani sa facem parcare in acel versant, in schimb din pacate ne
ieseau foarte putine locuri de parcare, traficul era foarte dificil pentru ca nu aveai cum sa intri si sa iesi din parcare
si de asemenea nu cred ca reuseam sa facem lucruri deosebite fata de ceea ce inseamna astazi totusi punerea
in evidenta a Mitropoliei. Mitropolia are nevoie de o extindere in zona, a cumparat deja alte terenuri, are nevoie de
terenurile noastre pentru ca sa poata intr-adevar sa faca o curte din asta foarte, foarte eleganta pentru Mitropolia
Moldovei si Bucovinei. Eu sustin proiectul cu mentiunea faptului ca intr-adevar nu trebuie sa inchidem strada
Crisan pentru trafic pentru ca este necesara si cu mentiunea faptului ca intr-o sedinta la Primaria Municipiului Iasi,
intr-o sedinta de comisii sa ii invitam pe cei de la Mitropolie sa prezinte proiectul de viitor pe care il au in zona
respectiva astfel incat sa fim in cunostinta de cauza. Lucreaza foarte multi arhitecti pentru zona aceea si stiti ca
suntem foarte atenti la traficul din zona.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumim. Supunem aprobarii proiectul discutat.
Cine este pentru?
Se abtine cineva? 4 abtineri? 5 abtineri.
Este cineva impotriva?
Cu o impotrivire si 5 abtineri proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotărâre privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr.341/2004
-Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din
decembrie 1989;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva? O impotrivire.
Cu o impotrivire proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi a parcelei
de teren nr. 86, in suprafata de 612 mp, situata in incinta Cimitirului Petru si Pavel, cu destinatie de locuri de veci,
in vederea punerii in aplicare a art. 5, lit. (h) din Legea 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;
Daca sunt discutii?
Domnul primar Nichita Gheorghe
Sa corectam un pic acest proiect cu mentiunea faptului ca tot ceea ce inseamna spatiu, ma refer la alei sa fie in
domeniu public in continuare pentru ca sa putem sa intretinem. Deci nu punem in proprietate aleile dintre locurile
de veci ci doar locurile de veci.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Daca mai sunt alte discutii? Cu acest amendament supunem aprobarii dumneavoastra.
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Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva? Este impotriva doamana Preda.
Cu o impotrivire proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 15
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din incinta Centrului de Cartier
Tătăraşi pentru amplasarea de echipamente ATM
(bancomat);
Daca sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Se abtine cineva ?
Este cineva impotriva ?
In unanimitate acest proiect de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a
Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi;
Daca sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Se abtine cineva ?
Este cineva impotriva ?
In unanimitate acest proiect de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spaţii comerciale proprietate privată a statului şi aflate în
administrarea Municipiului Iaşi, conform Legii nr.550/2002;
Daca sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Se abtine cineva ?
Este cineva impotriva ?
In unanimitate acest proiect de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 18
Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar
aflate în administrarea / folosinţa unor instituţiii subordonate Consiliului Local;
Daca sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Se abtine cineva ?
Este cineva impotriva ?
In unanimitate acest proiect de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 19
Proiect de hotărâre privind completarea elementelor de identificare ale unor bunuri cuprinse in Anexa 2.1.1. a
Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi,
reactualizat;
Daca sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Se abtine cineva ?
Este cineva impotriva ?
In unanimitate acest proiect de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 20
Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al contractului de vânzare cumpărare cu plata în rate
precum şi a preţului de vânzare a terenurilor aferente locuinţelor construite prin ANL în municipiul Iaşi, Şos.
Nicolina nr. 109, 111, 113, 115, bloc 1004;
Daca sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Se abtine cineva ?
Este cineva impotriva ?
In unanimitate acest proiect de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 21
Proiect de hotărâre privind acordarea către U.P.C. România S.R.L a dreptului de acces pe unele terenuri aflate în
domeniul public al Municipiului Iaşi în suprafata totala de 24,5 mp;
Daca sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Se abtine cineva ?
Este cineva impotriva ?
In unanimitate acest proiect de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 22
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DUMBRAVA ROSIE NR.5,
N.C.146792 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;
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Daca sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Se abtine cineva ?
Este cineva impotriva ?
In unanimitate acest proiect de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 23
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COPOU VITICULTORI T27,
N.C.145031 întocmit in vederea construirii unei locuinte, functiuni complementare şi imprejmuire pe teren
proprietate privata persoane fizice;
Daca sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Se abtine cineva ?
Este cineva impotriva ?
In unanimitate acest proiect de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 24
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA CIRIC NR. 21, N.C.141782
întocmit în vederea construirii unui sediu de firma si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;
Daca sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Se abtine cineva ?
Este cineva impotriva ?
In unanimitate acest proiect de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 25
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM PAUN T152, N.C. 127189
si 127188 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte pe teren proprietate privata
persoane fizice;
Daca sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Se abtine cineva ?
Este cineva impotriva ?
In unanimitate acest proiect de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 26
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 82, N.C.12830
întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privata persoană fizica;
Daca sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Se abtine cineva ?
Este cineva impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 27
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, ŞOSEAUA PĂCURARI nr. 92 întocmit în
vederea construirii unui imobil MCDrive Zona Pacurari Iaşi pe teren proprietate privată persoană juridică;
Daca sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Se abtine cineva ? o abtinere domnul Aur
Este cineva impotriva ?
Cu abtinere proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 28
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, ŞOSEAUA NICOLINA nr. 146, N.C. 4058
întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică;
Daca sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Se abtine cineva ?
Este cineva impotriva ?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Dispozitia nr. 1203/26.11.2014
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale
unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi;
Daca sunt discutii? Va rog domnule Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Grupul PNL va depune in sedinta urmatoare nominalizarile, abia in dimineata asta am definitivat in urma
negocierilor pozitiile. Standardele impuse de doamna Gavrila sunt destul de inalte pentru reprezentanti si o sa
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trecem printr-o procedura mai complexa de evaluare si atunci in urmatoarea sedinta de consiliu pe toate pozitiile
in care am stabilit impreuna unde facem nominalizarile o sa avem un proiect de hotarare. Multumesc.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Domnule Bulgariu.
Domnul consilier Bulgariu Catalin
La comisia de invatamant, cultura grupul PSD a facut nominalizarile, la fel au facut nominalizarile si consilierii
independenti, deci anexa este completata cu aceste persoane, urmand ca PNL-ul sa faca completarea ulterior.
Doamna consilier Gavrila Camelia
Ideal ar fi sa se definitiveze in cursul acestui an pentru ca altfel sunt lovite de nulitate hotararile luate in consiliile
de administratie.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Ma bucura foarte mult ca domnul Danga spune ca noi ne inconjuram de oameni cu standarde foarte inalte si asta
e foarte bine pentru ca altii scapa de oameni cu standarde foarte inalte si ma surprinde foarte tare totusi de ce nu
puteti nominalizati niste persoane in consiliile de administratie pana acum. Asa de mult va intereseaza
invatamantul iesean incat nu puteti sta o ora, doua, aseara puteati sta linistiti si sa puneti niste persoane in
consiliile de administratie? Sunt ore platite, e o munca care se face pana la urma urmei, am vazut ca ati inaintat
catre noi numai cu colegiile foarte mari s.a.m.d. era foarte greu. Sa blocam acum pe decembrie functionarea
consiliior de administratiilor de la scoli. Nu e pacat, domnul Danga?
Domnul consilier Danga Marius Sorin
PNL este un partid cu traditie democratica in care nu un om decide tot, asa incat din momentul in care aseara la
ora 20 si ceva am primit ultimile modificari pe poziti, eu nu imi permit chiar daca sunt presedinte sa decid eu
pentru colegii mei. Sunt colegi foarte buni care isi doresc sa faca parte din aceste consilii de administratie. Va
garantam ca in termen pana la finalul anului, in prima sedinta de consiliu veti avea nominalizarile noastre.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Eu stiu ca aveti aici un consilier foarte bun pe invatamant, putea sa va ajute foarte bine si sa va dea toata lista cu
toti cei care vor sa participe la consiliile de administratie. Noi la PSD lucram foarte democratic pentru ca nimic nu
am hotarat eu, totul au hotarat colegii mei.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Cu toate astea am sa imi permit sa intervin. As propune sa intram in dezbatere in vederea aprobarii acestui
proiect pentru ca este nevoie ca sa functioneze consiliile de administratie avand in vedere ca unele scoli sunt in
evaluare in momentul de fata iar lipsa reprezentantului Partidului National Liberal nu va modifica in mod esential
derularea acestei activitati si vom veni ca si completare cu aceasta lista.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Mihai, tu nu imi sugera mie ca nu putem fara PNL. Eu nu pot fara PNL. Mi se pare corect sa fie si PNL-ul acolo.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Eu spuneam ca va veni in completare.
Doamna consilier Gavrila Camelia
Nici nu va fi in regula sa segmentam acest aspect in doua hotarari. Ideea este cum am asteptat pana acum, mai
asteptam doua saptamani si se poate merge pe consiliul de administratie existent pentru ca el functioneaza intr-o
forma cu cel din anul anterior si o sa corectam in sedinta urmatoare care presupun ca va fi totusi in prima
jumatate a lunii decembrie.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Gandeam si in perspectiva bugetului pe 2015 care trebuie sa treaca prin consiliile de administratie.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu, daca doamna inspector spune ca acel consiliu care este azi in functiune are mandat si pentru decembrie
putem sa il lasam si atunci venim cu o hotarare in decembrie. Poftim?
Doamna consilier Gavrila Camelia
Nu prea are mandat.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Nu are mandat?
Doamna consilier Gavrila Camelia
Eu as dori in decembrie sa fie definitivat ca sa apara cu anul acesta, cu anul acesta calendarestic decizia.
Presupun ca daca avem undeva pana in 10 decembrie…
Domnul primar Nichita Gheorghe
Pai nu o sa avem ca facem sedinta in partea a doua a lunii decembrie. Nu putem sa facem imediat. Atunci
mergem cu cei care sunt azi nominalizati, reusesc intr-adevar sa intre in consiliile de administratie si reprezinta
totusi un consiliu de administratie ca sa poata lua decizii scolile pentru ca e final de an si e bugetul si dupa aceea
o sa vina in completare si PNL-ul pentru ca sa avem si consiliu de administratie.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Avem acest precedent, consiliu de administratie actual exact asa s-a facut din doua hotarari de consiliu pentru ca
anterior…
Domnul primar Nichita Gheorghe
Bine, vom avea doua hotarari.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
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Deci o supunem la vot in forma care este in momentul de fata si eventualile completari pe pozitiile pe care o sa le
aiba PNL-ul pe viitor sa nominalizam alte persoane fata de cele care exista. Rugamintea este si din partea
doamnei secretar sa veniti cu aceasta lista anexa din timp astfel incat sa putem ca in urmatoarea sedinta sa va
nominalizam pozitiile care sunt ale dumneavoastra.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Discutati cu mine?
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Da, m-am uitam la dumneavoastra, domnule Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Mi-ati zis secretar si de asta
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Rugamintea doamnei secretar.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Exact asa am inceput, exact asa am inceput mentiunea mea, in timp veti avea documentul va rog sa intelegeti ca
suntem un partid de opozitie care poate nu are toate informatiile la timp chiar daca spuneti ca le avem pe toate la
timp. Sunt convins ca lucrul s-a inceput mai devreme stiind ce o sa ajunga la PNL. Dati-ne timpul necesar…
Domnul consilier Ostaficiuc Marius
Domnule presedinte, sa nu uitam acest punct a fost amanat in sedinta trecuta. A fost timp o luna de zile in asa fel
incat sa putem corecta si completa acest punct inca din sedinta trecuta.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel
Plus ca am avut sedinta de comisie acum doua zile timp in care am discutat si a ramas ca colegul impreuna cu
cei de la PNL sa faca acest lucru.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Haideti sa concretizam. Dumneavoastra de fapt, domnule Danga, aveti pozitiile? Atunci haideti daca stiti unde veti
avea reprezentanti, cu atat mai mult hotarati-va foarte repede astfel incat o sa votam astazi in aceasta forma cu
pozitiile goale si dumneavoastra o sa renominalizati persoanele intr-o alta sedinta.
Doamna consilier Gavrila Camelia
Sa ne spuna doamna secretar daca este posibil atat timp cat au fost impartite numeric trebuie neaparat sa apara
si nominal din partea PNL? Sau poate fi ulterior completat pentru ca oricum consiliu in plen nu poate schimba o
pozitie, un nume pe care il desemneaza un partid. Ea poate fi adoptata ca atare cu numarul stabilit de membri si
cu lista anexa care poate fi completata ulterior. Noi nu analizam oameni acum
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Ba da, legislatia prevede propuneri nominale din partea consilierilor si aprobate de catre Consiliul Local. Deci
nominal.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Deci acolo nu sta partidul, acolo sta un om propus de catre partid si atunci trebuie sa fie verificata lista.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Propunerile sunt la domnul Bulgariu pe care vi le va pune la dispozitie, in speta tuturor consilierilor. O sa
supunem la vot acest proiect cu lista domnului Bulgariu.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Si cu amendamentul ca PNL-ul va depune pentru urmatoarea sedinta propunerile.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva? Multumim.
In unanimitate acest proiect de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 239/2014 privind realizarea
proiectului „Construcţie extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil şi lucrări pentru desfiinţare magazie
anexa 2 a liceului”;
Daca sunt discutii?
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Ar fi o singura observatie, sa tineti cont va rog frumos de amendamentul care a fost depus la masa noastra. Daca
doriti pot sa ii dau si citire ca sa fie…
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Cred ca l-au primit toti consilieri, a fost la mapa.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Atunci ramane asa.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Si l-am invocat si in aprobarea initiala a ordinii de zi
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva? Multumim
In unanimitate si acest ultim proiect de hotarare a fost aprobat.
14/15
FM.14.CIC.01/27.07.2009

Va multumim pentru participare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CRISTIAN CATALIN

SECRETAR MUNCIPIUL IAŞI
DENISA LILIANA IONASCU
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