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ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 19.12.2014
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 19 decembrie 2014 in cadrul sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
ANGHEL FICU
2.
ANTIPA GABRIELA
3.
AUR MARIUS CATALIN
4.
AXINIA CONSTANTIN
5.
BEJAN VICTOR
6.
BIRHALA CONSTANTIN
7.
BOCA ADRIAN FLORIN
8.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
9.
BULGARIU CATALIN
10.
CHIRICA MIHAI
11.
CRISTIAN CATALIN
12.
DANGA MARIUS SORI
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. 1250 din data
de 15 decembrie 2014, completată prin dispozitia nr. 1262 din data de 17 decembrie 2014, avand
urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind executia preliminată a Bugetului general al Municipiului Iaşi la
1.
data 31 decembrie 2014 ;
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. Servicii Publice S.A.;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2014 al S.C.Termoservice S.A.;
5.
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 190 din 26.iunie 2014
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de
termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în
atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană” ;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de termoficare revizuite;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului intre Agentia de Administrare a
Retelei Nationale de Informatică pentru Educatie si Cercetare si Municipiul Iasi;
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8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui Centru Municipal de Colectare Deşeuri
Reciclabile şi Deşeuri Periculoase provenite de la populaţie, în asociere Municipiul Iaşi şi Asociaţia
ECOTIC, în str. Grădinari nr. 26;
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi str. Muntenimii nr. 4, Bl.591,
Sc.A în suprafaţă de 48 mp;
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială
constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996 în şedinţă din 15.12.2014;
Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitantii care au inregistrat
11.
cereri în vederea acordarii unei locuinte din proprietatea Municipiului Iasi sau din proprietatea privată a
statului, administrate de Consiliul Local Iasi;
12.
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe disponibile construite prin A.N.L. destinate
tinerilor spre inchiriere;
13.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 8 a H.C.L. 57/2014 privind insusirea
inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plata către Poliţia Locală a patru
14.
autoturisme scoase din uz;
15.
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a
terenului în suprafaţă de 160 mp, amplasat în str. Alexandru Lăpuşneanu f.n., identificat cadastral prin
CV 2, parcela CAT 35/20 (anexa A) şi efectuarea schimbului de terenuri între corpul de proprietate
situat în bld. Independenţei nr.18-20, identificat cadastral prin nr.cad. 7736/1 şi 7736/2 în suprafaţă de
160,28 mp cu suprafaţa echivalentă (anexa C);
16.
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 378/2014 în sensul diminuarii suprafaţei
totale de la 24.5mp la 7mp. alocate pentru acordarea dreptului de acces la utilităţi către UPC România
S.R.L. ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SERGENT
17.
GRIGORE IOAN NR.7, N.C. 146169 întocmit in vederea extinderii unui imobil existent si
refunctionalizare Centru de zi pentru pensionari pe teren proprietate privata persoana juridica;
18.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE A.
URECHIA NR. 19 si 21, NUMERE CADASTRALE 139368 si 146709 Intocmit in vederea construirii
unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata
persoane fizice;
19.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T
61, N.C. 127456 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane
fizice;
20.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI
T60, N.C. 145044 întocmit in vederea construirii unei locuinte, anexe, fantana si imprejmuire pe teren
proprietate privata persoana fizica;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T171,
21.
N.C. 15282/1 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;
22.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA POMPEI NR.
3, N.C. 146529 intocmit in vederea realizarii unui centru de colectare a deseurilor de echipamente
electrice si electronice persoana juridica pe teren in folosinta gratuita conform contractului de asociere
nr. 10423/01.02.2013;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA UZINEI
23.
nr.4 si STRADA VARIANTA UZINEI NR.16, intocmit in vederea suprainaltarii constructiei existenta si
realizare de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica;
24.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BULARGA
NR. 6, N.C. 144342 Intocmit in vederea construirii unui imobil sediu de birouri pe teren proprietate
privata persoana juridica;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CICOAREI
25.
2A-3, N.C.146351 întocmit in vederea construirii unui imobil sediu firma si anexe pe teren proprietate
privata persoana juridica;
26.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita
Protejata IASI, STRADA OCTAV BOTEZ NR. 2, N.C. 17005 Intocmit in vederea construirii pavilion 8
prin desfiintare cabina poarta, sera, beci, gard, garaj si magazie pe teren aflat in administrarea
Spitalului Clinic de Boli Infectioase Iasi;
27.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BARBU
STEFANESCU DELAVRANCEA NR. 3, N.C. 146683 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe
teren proprietate privata persoane fizice;
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28.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM S.C.
169, N.C. 15614 si 15615 întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi construire locuinte si
functiuni aferente pe teren proprietate privata persoane fizice;
Diverse: Raportul privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin domeniului public şi privat
al Municipiului Iaşi;
Dispozitia nr. 1262/17.12.2014
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi
nr. 241 din 14.08.2014 privind realizarea proiectului “Consolidare corp Şcoala nr. 33 „M. Kogălniceanu”
Iaşi;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării structurii de economie socială CATERING
SOCIAL DAC S.R.L. de către Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării structurii de economie socială SOCIAL CLEAN
DAC S.R.L. de către Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării structurii de economie socială SOCIAL COPY
CENTER DAC S.R.L. de către Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi;
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata. Deschidem lucrarile sedintei ordinare ale Consiliului Local la care ati fost
convocati prin dispozitia Primarului muncipiului Iasi nr. 1250 din 15 decembrie 2014, completata prin
dispozitia Primarului municipiului Iasi nr. 1262 din 17 decembrie 2014. Sedinta se desfasoara legal.
Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna Gavrila Camelia, domnul Harabagiu Gabriel
Vasile si domnul Trandafirescu Sorin. Va supun aprobarii procesele verbale ale sedintei ordinare ale
Consiliului Local din 28 noiembire 2014 si a sedintei extraordinare din 16 decembrie 2014. Domnule
presedinte aveti cuvantul, va rog.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Buna dimineata doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta cu sectiunea de interpelari. Va rog
frumos sa va inscrieti la cuvant. Da domnule consilier Danga, va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Buna dimineata stimati colegi. Trei scurte interpelari pentru executiv. Domnule primar, stimati
colegi dupa cum stiti de a lungul timpului am fost unul dintre cei care au preferat sa vada partea plina a
paharului in ceea ce priveste proiectul modernizarii parcului din fata Teatrului National. Nu va voi cita
domnule primar care intr-o sedinta anterioara mi-ati spus ca ceea era bun pe vremea USL-ului poate
nu mai este bun acum, dar va voi spune ca din pacate modul in care a fost condus acest proiect, modul
in care au fost tratate observatiile societatii civile, modul in care au fost tratate problemele de mediu ale
acestui proiect dar si multiplele balbe in conducerea marilor proiecte de infrastructura care au fost
initiate de aceasta administratie, proiectul de la Ciric, proiectul de la Hala Centrala care a durat foarte
mult, proiectul din Tatarasi, proiectul de la Pasajul Mihai Eminescu, pasajul Octav Bancila, s.a.m.d, au
facut ca marea majoritate a iesenilor sa nu mai crediteze cu incredere aceasta administratie iar
proiectul parcarii din pacate sa isi piarda din sustinatori. De aceea va rog domnule primar sa solicitati
echipei de proiectanti cu care lucrati ca in baza, exista baza legala H.G. 28/2008, sa proiecteze si al
doilea scenariu tehnico-economic pentru acest proiect, respectiv modernizarea parcului fara parcare,
ca scenariu.
A doua interpelare, dupa cum probabil bine stiti 10 octombrie 2015 este termenul de depunere a
candidaturilor conform calendarului aprobat de Ministerul Culturii, pentru competitia 2021 “Capitala
Europeana a Culturii” si noi, nici aici, nici in comisia de specialitate nu am avut vreo discutie asupra
strategiei pe care Iasiul o are. Cheltuieli s-au aprobat foarte multe, inclusiv prin bugetul de anul acesta
si probabil s-au si facut, iar facute fara o strategie, trecute macar prin comisie daca nu prin plen. Daca
ele nu vor fi incununate cu succes cred ca sunt imputabile celor care le-au propus si aprobat.
Si a treia interpelare, Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitatilor, dezvoltata prin Ordinul 1549 care aproba normele tehnice pentru elaborarea
registrului local al spatiilor verzi, dau administratiilor publice locale obligatia de a finaliza acest registru
local al spatiilor verzi. Ar fi fost bine ca in 2014 noi sa il avem gata. Intreb executivul: care este stadiul
realizarii acestui document vital pentru dezvoltarea noastra in conditiile in care absenta lui ne impiedica
sa facem modificari in balanta spatiilor verzi a Iasiului. Suplimentar, dupa cum stim cu totii in lista de
investitii de anul trecut am alocat aproape 1,2 milioane de lei pentru impadurirea a 39,7 hectare pentru
compensarea suprafetei defrisate ca urmare a implementarii proiectului Ciric. As vrea sa stiu care este
stadiul acestei investitii. Va multumesc tare mult.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier. Va rog. Nu mai sunt, s-a inscris toata lumea.
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Domnul viceprimar Chirica Mihai
Buna ziua stimati colegi. Am sa incerc sa raspund la prima intrebare legat de modernizarea
parcului din fata Teatrului National. In principiu proiectantii, echipa de proiectare a luat in calcul mai
multe scenarii pe mai multe amplasamente in ceea ce priveste posibilitatea construirii si a unei parcarii
subterane care sa deserveasca zona centrala a municipiului Iasi si in analiza criteriala facuta de catre
acestia a rezultat ca locatia propusa prin proiect este cea mai favorabila. Asupra modalitatii de derulare
a dezbaterii publice in ceea ce priveste obtinerea avizului de la Agentia de Protectie a Mediului,
aceasta s-a facut sub coordonarea Agentiei de Protectie a Mediului chiar in incinta Primariei
Municipiului Iasi, o dezbatere publica cu participare larga dar din nefericire pentru cei care au adus sau
au incercat sa aduca argumente in aceasta dezbatere, ele nu au putut fi acceptate pentru ca nu aveau
nici un fond. Proiectul privind construirea parcarii nu vizeaza sub nicio forma denaturarea vegetatiei
majore din interiorul parcului sau adiacent acestui parc, motiv pentru care tot noi prin Consiliul Local am
aprobat transformarea platanilor din interiorul parcului si de pe strada I.C. Bratianu in monumente ale
naturii ceea ce le da un status special privind protectia lor. Calitatea spatiilor verzi va fi imbunatatita prin
cresterea suprafetei acestora, iar proiectul de amenajare dendro-floricole care va preceda inceperea si
derulare lucrarilor dupa obtinerea finantarii va trebui sa faca obiectul acelor oameni care se pricep la
acest lucru si bineinteles poate fi demarata o alta discutie de specialisti. Va multumesc. Iar in ceea ce
priveste punctul trei, legea care certifica necesitatea intocmirii registrului spatiilor verzi, aceasta discutie
a fost demarata si cu Agentia de Protectie a Mediului. Obiectul acestei legi va face si o discutie pe
langa marginea PUG-ului. Noi prin PUG am propus cresterea suprafetei de spatii verzi in intravilanului
municipiului pana la 26 mp/cap de locuitor, asa cum prevede legea in momentul de fata. Aceasta
propunere a noastra a fost discutata chiar si in cursul sedintei de ieri cu cei care se ocupa de PUG si
incercam sa respectam aceasta prevedere a legii. Documentul final privind registrul spatiilor verzi nu
poate fi finalizat decat odata cu cadastrul general al municipiului Iasi, motiv pentru care nu putem pune
caruta inaintea boilor, asteptam finalizarea cadastrului general ca ulterior sa putem sa finalizam si
registul spatiilor pe domeniul privat pentru ca pe domeniul public acest registru exista. Multumesc.
Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai
Buna ziua. Este adevarat ca putem de fiecare data sa avem comentarii atunci cand se pune
problema unei investitii. Toate investitiile care au pornit in municipiul Iasi au avut pareri si pro si contra
si de fiecare data dupa ce s-au realizat am constatat ca au fost benefice si ca iesenii le-au apreciat
pentru ca sunt in folosul lor, pentru ca sunt in proiectul pe care il dorim cu totii ca Iasiul sa fie un oras
modern, civilizat si ca contributia fiecaruia, cu ideile fiecaruia sa aiba acest avant spre prosperitate si
civilizatie. Parcarea de la Teatrul National este o necesitate pentru ca alaturi de institutiile publice care
sunt in centru, sunt institutiile de cultura, toate acestea adunate si cu locuitorii din zona fac ca aceasta
parcare sa fie necesara. Daca nu putem parca cand venim la teatru, la parcarea care va exista la
Teatrul National putem parca in Suceava. In piata din Suceava, in centrul Sucevei exact in centrul
Sucevei unde si acolo este un parc refacut, s-a facut un proiect de parcare subterana pe fonduri
europene. Tot in Suceava s-a mai facut si al doilea proiect de parcare subterana care da posibilitatea
sucevenilor timp de doi ani de zile ca aceasta parcare sa fie folosita gratis pentru ca asa prevad
fondurile europene in momentul cand eficientizezi o zona si cand realizezi parcari subterane in folosul
cetatenilor. Demostratia pentru ca acest lucru a fost facut cu cap si proiectul a avut un suport la
momentul elaborarii lui se face prin aceasta gratuitate pentru a determina cetatenii sa se invete cu
folosirea acestor parcari. Asa ca daca mergem la teatru sau oriunde in zona centrala unde nu exista
posibilitate de amenajari de parcari supraterane, putem merge la Suceava in cele doua parcari si
bineinteles ajungem imediat la Teatrul National. Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Da, multumesc si eu foarte mult. Intr-adevar, domnule consilier, atunci cand USL-ul functiona si
aveam un dialog pentru proiectele Iasiului, avem si opinii comune si pare-se ca erau si opinii comune si
pentru ieseni. Ma surprinde ca incepem sa politizam totul in Romania si in mod special in Iasi, v-am dat
exemple cu multe ocazii, de faptul ca am avut si primar si presedinte de Consiul Judetean care nu au
facut nimic in decursul anilor, doar au politizat si Iaşiul s-a infundat din ce in ce mai mult in acei ani de
zile ajungand unul din cele mai sarace orase din orasele mari ale acestei tari. Ani de zile in acest
Consiliu Local doar s-a vorbit, s-a politizat, s-a comentat, nu s-a facut treaba. Acum se face treaba de
cativa ani de zile, orasul se schimba, arata foarte bine, toti cei care vin in Iasi lauda Iasiul foarte tare si
nu o fac artificial sau ca ma cunosc pe mine, o fac efectiv pentru ca asa si este, si ne-am invatat in
continuare sa politizam. Ceea ce ma deranjeaza este ca maniera aceasta de a politiza si de a face
politica de foarte multe ori este pusa in gura unor tineri politiceni de la care am sperante pentru viitor.
Daca ar fi unii mai in varsta poate care incearca sa isi consolideze niste pozitii pentru momentul actual
si pentru viitor as intelege, dar politicenii tineri care sa nu isi doreasca ca Iasiul aceasta sa devina5/14
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un oras intr-adevar eurpean, asta ma surprinde foarte tare. Stau si ma gandesc, ati mai auzit cumva de
cuvantul asta – responsabilitate, il cunoasteti? Vi-l asumati vreo secunda cand vorbiti? Sau cand
votati? Sau cand trebuie sa luati atitudine chiar in cadrul partidului. Ma stiti ce inseamna ce inseamna
sa fii responsabil de ceva? Haideti sa va dau exemplu parcarea de la Palas. Va place parcarea de la
Palas? E Palatul Culturii acolo, nu? Ani de zile s-a muncit acolo ca sa se faca acea parcare. Astazi e
foarte utila, foarte buna, apelam la ea cu totii cand venim in zona centrala a orasului. Nu avem acolo
monument? Nu aveam acolo spatiu verde? Si avem in continuare. Arata foarte bine astazi. Este un
punct care demonstreaza ca putem face treburi foarte bune in acest oras. Pasajul de la Fundatie, pai
nu l-am pus in functiune si dupa ce l-am pus chiar in functiune, unii care nu fac altceva decat sa
manipuleze si sa dezinformeze in oras, cantau ca nu incap doua autobuze, ca e inundat pasajul, ca nu
va fi util, inclusiv detractorii cand au trecut prin pasaj mi-au dat mesaj de felicitare. Pasajul arata foarte
bine si cei care intra in pasajul de la Fundatie vad ca e un pasaj intr-adevar modern si foarte util. Si
aceasta evidenta va deranjeaza? A, ca a durat mai mult, important e ca s-a facut. Eu cred ca daca o sa
incercam sa gasim tot timpul numai nod in papura – de ce sa nu facem, o sa ajungem in acesta etapa
sa nu mai facem o gramada de lucruri in oras pentru ca sigur totul este electoral. Dar eu cred ca nu ar
trebui sa va ganditi doar la momentul actual, sa va ganditi efectiv si la ceea ce inseamna in viitor.
Referitor la aceasta investitie, am invitat societatea civila indiferent in ce forma este organizata, orice fel
de asociatie, orice fel de ONG, inclusiv cetatenii care sunt de specialitate sa isi spuna punctul de
vedere. La dezbaterea din sala mare a Primariei ati participat atunci si ati vazut ca incetul cu incetul leam demontat toate acuzatiile care veneau si nu noi inclusiv specialistii, arhitectii, inginerii, profesorii
care veneau impotriva noastra dupa aceea si-au schimbat atitudinea. Inclusiv domnul Leocov a spus ca
el credea ca facem o dezbatere pe un proiect si nu politica si s-a vazut foarte clar ca acel ONG facea
politica si face politica in continuare, la care dumneavoastra va racordati acum foarte bine pentru ca
doriti PNL-ul sa aiba pe cineva care sa il sustina si atunci v-ati racordat la dansii si la dumneavoastra.
Nu e intamplatoare atitudinea pe care o aveti in schimb e reprobabila pentru ca noi putem face o
investitie pe fonduri europene in zona centrala a orasului si am putea castiga cateva sute de locuri de
parcare. Asta este un lucru, o sa meditam. Asteptam in continuare punctul de vedere. Cei care au dat
avizul de mediu sunt specialisti, sunt oameni cu functii in acest stat, sunt oameni care semneaza. Deci
daca si pe acei oameni tot ii comentati, mai ales ca la Mediu, acolo ati avut chiar dumneavoastra
specialisti, ati condus aceasta structura de mediu la un moment dat si aveti oameni in domeniu.
Referitor la “Capitala Cultura Europeana”, obiectivul nostru, strategia noastra este sa ajungem sa fim
Capitala Culturala Europeana cu acte in regula. Din cate orase isi doresc astazi acest lucru, cred ca
sunt vreo 10 orase care in clipa de fata doresc sa obtina aceasta titulatura, un singur oras o va obtine,
dar nu inseamna ca celelalte 9 daca nu vor obtine nu vor fi orase in care sa se poata trai foarte bine
pentru ca castigul foarte mare este ca in toate acesta orase s-au pus bugete separate, s-au facut
strategii, se creeaza evenimete care pun in evidenta viata orasului. Obiectivul nostru este sa ajungem
acolo, dar evenimentele culturale ale Iasiului trebuie sa devina din ce in ce mai europene. Cine
beneficiaza de aceste evenimente? Iesenii. Aseara a fost un spectacol de colinda la Teatrul National pe
care Primaria l-a organizat impreuna cu Opera, sala a fost arhiplina si nu am fost de acord sa nu iasa
niciun om, care sunt oameni de cultura chiar, cu vreun repros. Toti au spus ca este un spectacol
european care a pus in evidenta artistii din Iasi, formatia Operei din Iasi, muzicenii din Iasi si asta
conteaza foarte mult. Nu avem in alta in parte. Am pus ceea ce are mai bun Iasiul astazi in valoare.
Orice eveniment il organizam astazi la Iasi sub acest proiect de “Capitala Culturala Europeana”, sub
acest obiectiv al nostru, sunt de fapt evenimente care nu fac altceva decat sa duca cu mandrie Iasiul si
cred ca aceste evenimente trebuie bugetate. Nu aveam obiectivul de capitala culturala tot faceam
aceste evenimente, dar astazi avem un proiect si strategia merge mai departe. Sa speram ca intradevar si echipa noastra care lucreaza in cadrul fundatiei va putea sa dezvolte documentatia cat mai
bine asfel incat si documentatia sa arate la fel de bine cum arata in clipa de fata evenimentele din Iasi.
Eu cred ca aici nu avem dreptul sa politizam. Vedeti ca desi FILIT- ul venise cu o chestiune chiar
politica, noi primaria l-am sustinut si il sustinem in continuare si nu l-am comentat deloc negativ ba din
contra l-am insusit ca un eveniment important al orasului si il sustinem in continuare. Nu politizam
evenimetele culturale ale Iasiului indiferent cine le organizeaza, ca e Primaria, ca e Consiliul Judetean,
ca este alta institutie de cultura sau alta fundatie nu le politizam ci incercam sa le sustinem pentru ca
ele sunt evenimente culturale ale acestui oras. Si sper ca de aici incolo sa ne gandim foarte bine ca
acest proiect are nevoie de ajutorul fiecarui dintre noi si nu are nevoie de disputa si de diferente intre
noi. Deci as vrea sa nu politizam acest obiectiv pe care il avem de a deveni o capitala europeana
culturala ci din contra sa ne uneasca acest proiect si sa ne faca sa muncim impreuna pentru ca lucru
aceasta sa se si intample. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
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Multumim pentru raspunsuri. Da, domnule Danga, va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Cred ca totusi interpelarile mele nu au fost intelese foarte bine. Eu la responsabilitate faceam si
eu apel atunci cand discutam de parcare si nu am cerut decat sa se proiecteze si al doilea scenariu.
Sunt sanse mici ca pana in 2016 sa inceapa lucrarile acolo, iar in 2016 poate urmatorul primar vrea
altceva si sa aiba la dispozitie proiectul cu scenariul 2. Vorbiti de capitala culturala europeana de
strategie, ca strategia merge mai departe, asta am fi vrut sa o vedem si noi daca se poate daca nu nu e
nicio problema. Repet, cine si-a asumat-o sa si plateasca la final. Cat despre corelarea intre registul
spatiilor verzi si cadastrul general eu nu am vazut in normele pe care le-am citit aceasta obligatie ca
acest registru sa fie facut dupa, dar o sa primesc probabil suplimentar detalii. Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Domnule consilier, de obicei eu imi fac proiectele pentru mine si in mandatul meu ce proiect am
facut l-am dus la capat asa ca o sa fac proiecte tot pentru mandatul meu viitor. Nu va faceti probleme
dumneavoastra.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumim. Intram in ordinea de zi si va supun dezbaterii, aprobarii cele doua liste cu doua
mentiuni – s-au retras punctele 2, 15 si 16 si aveti atasat la mapa un raport privind situatia gestionarii
bunurilor care apartin domeniului public si privat al municipiului Iaşi.
Cine este de acord cu aceasta ordine de zi?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind executia preliminată a Bugetului general al Municipiului Iaşi la data
31 decembrie 2014 ;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2014 al S.C. Servicii Publice S.A.;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2014 al S.C.Termoservice S.A.;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 190 din 26.iunie 2014
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de
termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în
atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană” ;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva? O abtinere
Este cineva impotriva?
Cu o abtinere proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de termoficare revizuite;
Daca sunt discutii?
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Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului intre Agentia de Administrare a
Retelei Nationale de Informatică pentru Educatie si Cercetare si Municipiul Iasi;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui Centru Municipal de Colectare Deşeuri
Reciclabile şi Deşeuri Periculoase provenite de la populaţie, în asociere Municipiul Iaşi şi Asociaţia
ECOTIC, în str. Grădinari nr. 26;
Va rog. Da, domnule Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Voiam sa intreb daca oferta de la Ecotic sau oferta de parteneriat de la Ecotic e singura care a
fost primita pe aceasta linie de finantare de catre Salubris si nu mi-am dat seama foarte bine ce se
intampla cu valorificarea. Cine valorifica deseurile reciclabile si ce se intampla cu veniturile obtinute in
acest sens?
Domnul director Apostol Ion
Este vorba de o finantare norvergiana
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Da, se aude foarte bine.
Domnul director Apostol Ion
Si operatorul va prelua deseurile reciclatate prin aport voluntar al cetatenilor municipiului Iasi.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Ai mai avut si alte oferte, asta a fost intrebarea.
Domnul director Apostol Ion
Pe acest proiect nu au mai fost alte oferte avand in vedere ca este o finantare straina trebuie sa
o acceptam.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumim pentru raspuns, domnule director. Va rog.
Doamna consilier Preda Anca
Vreau doar sa va spun ca citind contractul de asociere intre aceasta asociatie si municipiul Iasi,
am constatat ca, da este foarte bine, se face o investitie de 100 mii de euro. Eu apreciez ca aceasta
investitie este un pic cam mica raportat la beneficiul pe care il acordam acestei asociatii care dupa
decembrie 2018 ne va lasa intr-adevar, acest centru de colectare va ramane municipiului Iasi, insa ei
vor mai avea gratuitate pentru inca 7 ani pentru colectarea deseurilor (D)EEE care nu sunt precizate ce
inseamna, dar m-am uitat eu si inseamna electrocasnice si electrice. Cred ca am acordat un pic cam
mult aceasta perioada de gratuitate pentru ca s-au raportat la investitie. Poate ca nu am acordat-o mult,
daca era o investitie de 1 milion de euro cred ca se justifica. Eu doar apreciez ca raportul nu este unul
favorabil, sa spunem. Ar fi trebuit o investitie mai mare pentru aceasta gratuitate de sapte plus inca
sapte ani. Multumesc.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Daca puteti sa ne spuneti, domnule director.
Domnul director Apostol Ion
Este vorba de o finantare care are doar aport extern, nu are aportul Consiliului Local si a
societatii decat prin faptul ca suntem membri in aceasta asociere. Vor beneficia de aceste investitii
cetatenii municipiului Iasi, iar beneficiile din reciclarea acestor materiale vor fi ale societatii si implicit a
Consiliului Local.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Observatia se refera la faptul ca aceasta finantare nerambursabila care creeaza platforma de
depozitare si toata partea de infrastructura ramane dupa trei ani in proprietatea municipiului Iasi, nu
sapte. Colectarea deseurilor electrocasnice oricum o realizau si in momentul actual. mai sunt colaborari
cu Salubris-ul pentru colectare deseuri electrocasnice. Valorificarea lor nu este in sarcina Salubris-ului
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ci a celor care colecteaza, mai mult decat atat colectarea deseurilor electrocasnice se face in
parteneriat cu producatorii de electrocasnice nu cu autoritatile publice.
Doamna consilier Preda Anca
Eu am inteles, daca imi permiteti sa raspund. Eu am inteles foarte bine pentru ca am citit si
proiectul si m-am uitat si pe site-ul Ecotic, intr-adevar ei au 4 puncte de colectare in Iasi reprezentate
de toate cele 4 firme de electrocasnice din Carrefour…, chiar m-am uitat pe site sa vad despre ce este
vorba. Eu doar spun ca raportat la investitia de 100 mii de euro in acest domeniu in care se fac foarte
multi bani pe deseuri care este o investitie de viitor. Marile societati si companii din strainatate fac
foarte multi bani din reciclare de deseuri. Eu doar spun ca raportat la investitia de 100 mii de euro care
se face la Iasi si am spus la sfarsitul lui decembrie acest centru ramane municipiului Iasi, ceea ce fara
indoiala este un beneficiu, plus reciclarea tututor altor materiale reciclabile in afara celor electrice si
electrocasnice, eu doar spun ca raportat la investitia de 100 mii de euro nu ar mai fi trebuit dupa
decembrie 2018 sa mai dam sapte ani gratuitate pentru colectarea electrocasnicelor catre aceasta
asociatie pentru ca nu este echitabila din punct de vedere al investitiei. Multumesc. Imi pastrez punctul
de vedere, am inteles si explicatia dumneavoastra pentru ca am citit documentatia. Multumesc.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Da, multumim tare mult, numai ca acele deseuri electrocasnice nu le producem noi ca sa
spunem ca ne prejudiciem bugetul. Ele sunt colectate de la cei care le detin si daca nu o face Ecotic-ul,
o fac celelalte asociatii de colectare. Este aceeasi chestiune. Nu depinde de noi cine colecteaza aceste
deseuri, cine are contract cu cei care fac distributia echipamentelor electrocasnice, asa cum ati amintit.
Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Ca sa fie si mai pe inteles. Nu facem altceva decat sa dam un teren pe care dansii o sa
dezvolte aceasta investitie. Atata tot. Il punem la dispozitie, nu il dam terenul lor. Punem la dispozitie ca
sa faca investitia si la urma urmei venim in intampinarea mediului de afaceri pentru a putea intr-adevar
sa se dezvolte, nu facem altceva. Oricum treaba asta se face si acum, se face in mai multe puncte, asa
ca se face intr-un sistem centralizat, urmarit, controlat si conform cu normele pe care le impune in clipa
de fata Uniunea Europeana.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumim pentru raspunsuri. As vrea si eu sa precizez ca am vazut si v-as indemna sa mergeti
la Era, la centrul comercial Era, sa vedeti cum se colecteaza in momentul de fata si ce frumos este acel
sistem de colectare si mai ales ca avem posibilitatea sa donam acei bani sau sa ramana in cadrul
societatii care face asemenea operatiuni. Da, domnule Danga, va rog frumos.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
O mica observatie, vreau sa vedeti ca probabil ca vom aproba un proiect care excede actualului
consiliu, ca sa nu mai avem discutii in alta parte.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Supunem la vot proiectul numarul 8.
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 9
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi str. Muntenimii nr. 4, Bl.591,
Sc.A în suprafaţă de 48 mp;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială
constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996 în şedinţă din 15.12.2014;
Daca sunt discutii? Da, scuze. Doamna consilier, va rog.
Doamna consilier Preda Anca
As dori sa va atrag atentia domnilor consilieri locali asupra faptului ca astazi avizam si votam un
proiect prin care unei familii care locuieste la ora actuala in Palatul Braunstein, ultima familie care
locuieste intr-un apartament, este vorba despre o persoana in varsta de 77 ani cu cele doua fice ale9/14
FM.14.CIC.01/27.07.2009

sale dintre care una cu dizabilitati si cu nepotica de 8 ani, avizam acest proiect prin care municipalitatea
din pacate nu a reusit sa ofere o locuinta care sa aiba apa calda si caldura in aceasta iarna. Ei acest
Craciun si-l vor petrece fara a avea posibilitatea sa uzeze de aceste utilitati. Voiam sa spun ca nu am
gasit o solutie sa acordam acestei familii o locuinta in care sa se poata sta in acest Craciun.
Multumesc.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Va rog, domnule viceprimar.
Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai
Cazul acestei familii este dintr-un istoric pe care vreau sa vi-l reproduc. Dumnealor au fost
odata cu ceilalti care au locuit in acest imobil al CEC-ului, pe care il stiti din Piata Unirii si care au fost
retrocedat catre proprietari, iar proprietarii l-au cedat municipalitatii. O parte a fost cumparat, iar toti
locuitori de acolo care au avut contracte cu DAPPP-ul au primit locuintele pe care le-au acceptat in
functie de locuintele pe care primaria le are la dispozitie. Familia respectiva de care faceti vorbire a
primit pana astazi 6 repartitii, ultima este facuta a saptea. In aceste sapte repartitii, dumnealor au
constatat ca nu li s-a asigurat cum doresc dumnealor – apartamente cu trei camere, cu spatii de
depozitare. Primaria are un patrimoniu de locuinte de care dispune si in functie de acest patrimoniu leau fost repartizate aceste 5 si acum 6 si al saptelea rand de locuinte. In dorinta dumnealor si in
scrisorile pe care ni le adreseaza nu doresc sa stea decat in Piata Unirii. In dorinta dumnealor si in
scrisorile pe care ni le adreseaza dupa toate repartiile pe care le facem ne ameninta ca acest lucru va fi
facut public si faptul ca ii privam de utiliati. Privarea de utilitati nu s-a intampat oricum, in zona
respectiva a fost deconectat tot imobilul de la utilitati pentru ca asa e legal. Mai mult decat atat
dumnealor au datorii de peste 100 milioane pe care nu le platesc, nu le-au platit si refuza sa le
plateasca. Deci in momentul in care vor primi aceste locuinte au obligatia sa achite si datoriile pe care
le-au facut la utilitati in vechiul spatiu in care au locuit. Eu nu fac un comentariu, dar avand in vedere ca
avem o varsta respectabila si ca stam in locuinta primariei de mai bine de 50 de ani, poate era bine in
functie de veniturile pe care le avem sa ne ingrijim ca intr-o buna zi aceasta locuinta ar trebui data unui
om cu probleme sociale iar noi intr-o viata de om sa ne ingrijim sa ne procuram o locuinta sau sa ne
gasim o chirie pentru ca municipalitatea a inteles aceasta familie timp de 50 de ani, 40 ani de cand
locuieste acolo. Asa ca din punctul nostru de vedere consideram ca toate eforturile pe care le facem si
le vom face in continuare sunt in rezolvarea problemei acestei familii dar in functie de posibilitatile pe
care Primaria le are si de spatiul locativ de care dispune. Multumesc.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule viceprimar.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Cu o impotrivire proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 11
Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitantii care au inregistrat cereri
în vederea acordarii unei locuinte din proprietatea Municipiului Iasi sau din proprietatea privată a
statului, administrate de Consiliul Local Iasi;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe disponibile construite prin A.N.L. destinate
tinerilor spre inchiriere;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 8 a H.C.L. 57/2014 privind insusirea
inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
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Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plata către Poliţia Locală a patru
autoturisme scoase din uz;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SERGENT
GRIGORE IOAN NR.7, N.C. 146169 întocmit in vederea extinderii unui imobil existent si
refunctionalizare Centru de zi pentru pensionari pe teren proprietate privata persoana juridica;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 18
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE A.
URECHIA NR. 19 si 21, NUMERE CADASTRALE 139368 si 146709 Intocmit in vederea construirii
unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata
persoane fizice;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 19
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T 61,
N.C. 127456 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 20
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI T60,
N.C. 145044 întocmit in vederea construirii unei locuinte, anexe, fantana si imprejmuire pe teren
proprietate privata persoana fizica;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 21
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T171,
N.C. 15282/1 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 22
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA POMPEI NR. 3,
N.C. 146529 intocmit in vederea realizarii unui centru de colectare a deseurilor de echipamente
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electrice si electronice persoana juridica pe teren in folosinta gratuita conform contractului de asociere
nr. 10423/01.02.2013;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 23
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA UZINEI nr.4 si
STRADA VARIANTA UZINEI NR.16, intocmit in vederea suprainaltarii constructiei existenta si realizare
de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 24
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BULARGA NR.
6, N.C. 144342 Intocmit in vederea construirii unui imobil sediu de birouri pe teren proprietate privata
persoana juridica;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 25
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CICOAREI 2A-3,
N.C.146351 întocmit in vederea construirii unui imobil sediu firma si anexe pe teren proprietate privata
persoana juridica;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 26
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita
Protejata IASI, STRADA OCTAV BOTEZ NR. 2, N.C. 17005 Intocmit in vederea construirii pavilion 8
prin desfiintare cabina poarta, sera, beci, gard, garaj si magazie pe teren aflat in administrarea
Spitalului Clinic de Boli Infectioase Iasi;
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 IASI, STRADA BARBU
STEFANESCU DELAVRANCEA NR. 3, N.C. 146683 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe
teren proprietate privata persoane fizice;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 28
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM S.C. 169,
N.C. 15614 si 15615 întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi construire locuinte si
functiuni aferente pe teren proprietate privata persoane fizice;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
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Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Diverse: Raportul privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al
Municipiului Iaşi;
Dispozitia nr. 1262/17.12.2014
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi
nr. 241 din 14.08.2014 privind realizarea proiectului “Consolidare corp Şcoala nr. 33 „M. Kogălniceanu”
Iaşi;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării structurii de economie socială CATERING
SOCIAL DAC S.R.L. de către Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi;
Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Pentru toate trei proiectele, infiintam practic trei societati comerciale. Sa incercam sa stabilim
impreuna niste reguli de evaluare ale lor, eu stiu, la finalizarea proiectului sa vedem perioada de
sustenabilitate ulterioara si daca se poate sa aiba in vedere cei care implementeaza proiectul sa nu se
limiteze la 33% angajati persoane cu dizabilitati desi ala e baremul minim din ghidul de finantare, cu cat
mai mult de 33% cu atat mai bine. Adica nu as vrea sa dam senzatia ca o sa mai infiintam niste SRL-uri
ca niste directori sau niste coordonatori de societati sa aiba salarii, pentru ca asa cum e pe POSDRU
cheltuielile cu resurse umane sunt destul de generoase si nu as vrea sa cadem in panta asta. Adica
chiar ele sa fie utile persoanelor cu dizabilitati. Sunt convins ca asa va fi.
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Multumim domnule consilier.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării structurii de economie socială SOCIAL CLEAN
DAC S.R.L. de către Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării structurii de economie socială SOCIAL COPY
CENTER DAC S.R.L. de către Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
In incheiere as vrea sa va adresez cateva cuvinte legate de sarbatorile care urmeaza, in spiritul
colindatorilor va doresc si eu tuturor celor invitati si consilierilor ganduri bune si un an nou fericit.
Domnule primar.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Si eu multumesc foarte mult. Incheiem un an, sper sa va simtiti bine in aceasta postura de
consilieri care au aprobat foarte multe proiecte care in Iasi astazi isi vad efectele. Sa aveti sarbatori de
Craciun linistite si un an nou cu bucurie. Va multumesc foarte mult. La multi ani!
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Domnule Danga vreti sa aveti utimul cuvant?
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Domnul consilier Danga Marius Sorin
Inainte ca sa va ridicati ca sa ramana pe stenograma, la mapa aveti si raportul primarului privind
gestiunea bunurilor care apartin domeniului public si privat al municipiului. E obligatie legala si ar trebui
sa ramana cumva in stenograma. La multi ani si sarbatori fericite!
Domnul consilier Cristian Catalin – presedinte de sedinta
Dati-mi voie sa am eu ultimul cuvant. L-am anuntat la inceputul sedintei. Sarbatori fericite!
Multumim tare mult.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CRISTIAN CATALIN

SECRETAR MUNCIPIUL IAŞI
DENISA LILIANA IONASCU
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