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ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE
12.06.2015
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 12 iunie 2015 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
ANTIPA GABRIELA
2.
AXINIA CONSTANTIN
3.
BEJAN VICTOR
4.
BIRHALA CONSTANTIN
5.
BOCA ADRIAN FLORIN
6.
BULGARIU CATALIN
7.
CHIRICA MIHAI
8.
CRISTIAN CATALIN
9.
DANGA MARIUS SORIN
10.
GAVRILA CAMELIA
11.
HARABAGIU GABRIEL
12.
MATASARU PETRE DANIEL
13.
MELENCIUC GEORGIANA
14.
NAVODARU LAURENTIU
15.
NEDELCU VLAD NICOLAE
16.
OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
17.
PREDA ANCA
18.
RUDNIC ERICA
19.
SANDU VASILE
20.
SCRIPCARU CALIN
21.
TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
22.
VRANCEANU SIMONA ELENA
Participa la sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai
Chirica - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi,
directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.
Lucrarile sedintei incep la orele 9,00, sunt conduse de domnul Scripcaru Calin si sunt
inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 520 din data de
10 iunie 2015, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de Şedinţă;
2. Proiect de hotărâre desemnarea unui consilier local care va exercita atribuţiile Viceprimarului
Municipiului Iaşi pe durata suspendării de drept a mandatului Primarului Municipiului Iaşi;
3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi
însuşit prin H.C.L. nr. 10/2015;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă fără plată, pentru un
microbus Ford Nerabus/Tranzit, către Liceul cu Program Sportiv Iaşi;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă fără plată, pentru un
microbus Ford Nerabus/Tranzit, către Colegiul Tehnic de Trasporturi şi Construcţii Iaşi;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotătârii Consiliului Local nr. 157/29.05.2015;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotătârii Consiliului Local nr. 185/29.05.2015;
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Bine ati venit la sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin dispozitia
Primarului muncipiului Iasi nr. 520 din 10 iunie 2015. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat
urmatorii consilieri locali: domnul Anghel Ficu, domnul Aur Marius Catalin, domnul Boisteanu Paul
Corneliu, Leonte Constantin, Surdu Mihai Gabriel.
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Domnul viceprimar Chirica Mihai
Buna dimineata. Am sa imi permit sa iau cuvantul si eu. Vreau sa va multumesc ca ati raspuns
acestei chemari. In rand rand vreau sa va multumesc pentru sprijinul pe care l-ati acordat Festivalului
International al Educatiei. A fost un festival care s-a derulat in conditii normale, spunem noi. Mi-am
insusit promisiunea de a prezenta raportul si il veti avea in termenul cel mai scurt, asupra tuturor
activitatilor desfasurate in cadrul acestor actiuni. Vreau sa le multumesc colegilor mei in mod personal
pentru felul in care s-au implicat, felul in care si-au coordonat activitatile si rezultatele pe care le-au
adus. De asemenea, motivarea sedintei extraordinare este legata de donarea de catre Guvernul
Romaniei catre doua institutii scolare din Iasi a doua microbuze pentru activitatile sportive, precum si
necesitatatea de numire a unor persoane in cateva organe de conducere atat de la Fundatia Culturala
cat si de la Adunarea Generala a Actionarilor de la Salubris S.A. Multumesc si pentru inceput cred ca
ar trebui sa ne alegem presedintele de sedinta. Sa facem propuneri.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de Şedinţă;
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Va rog domnul consilier.
Domnul consilier Bulgariu Catalin
Eu propun pe domnul consilier Scripcaru.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Daca tot au fost premieri multe zilele astea si saptamanile astea, o sa avem si noi o propunere.
O sa o propunem pe domnisoara Anca Preda sa fie presedinte a acestei sedinte.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Vom supune pe rand aceste propuneri ale dumneavoastra.
Cine este pentru alegerea domnului Scripcaru ca presedinte de sedinta pentru sedinta de
astazi?14 voturi pentru.
Abtineri?
Impotriva?
Constatam ca domnul Scripcaru a fost ales, desemnat presedinte pentru aceasta sedinta.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Nu trebuie supusa la vot sau nu trebuia vot secret? Nu trebuia vot secret?
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
La alegerea presedintelui de sedinta, nu.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Sigur?
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Sigur. Aveti cuvantul, domnul presedinte.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumesc pentru acest vot. Este vorba doar de sedinta de astazi si m-as bucura ca si colega
noastra sa prezideze sedintele urmatoare.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Eu as propune sa avem doi presedinti, daca permite legea. Puteti veni aici.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim. Trecem la votare. Fiind o sedinta extraordinara nu avem interpelari, deci trecem la
votarea ordinii de zi.
Cine este pentru?
Impotiva?
Abtineri?
Deci ordinea de zi a fost votata in unanimitate.
Punctul 1 s-a rezolvat. Punctul 2.
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Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre desemnarea unui consilier local care va exercita atribuţiile Viceprimarului
Municipiului Iaşi pe durata suspendării de drept a mandatului Primarului Municipiului Iaşi;
Daca sunt propuneri? Va rog domnul consilier.
Domnul consilier Harabagiu Gabriel Vasile
Propunerea noastra este domnul consilier lector Daniel Matasaru.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Daca mai sunt si alte propuneri? Da, va rog.
Doamna consilier Preda Anca
Daca tot nu m-ati lasat sa vorbesc in calitate de presedinte de sedinta, m-am gandit sa iau
totusi cuvantul si sa ma fac auzita in aceasta sedinta si sa vin si eu cu o propunere. Auzind care este
propunerea din partea PSD-ului, personal o apreciez ca fiind una mai mult circumstantiala,
conjucturala, decat meritorie. Apreciez ca in acest moment de interimat avem nevoie de o persoana
care are un pic mai multa experienta chiar pe aceasta functie, motiv pentru care apreciez ca persoana
potrivita pentru viceprimar interimar este domnul Danga Marius pe care il si propun si care sper sa fie
votat, pentru ca in intelepciunea mea, avand experienta unui an jumatate de interimat si avand in
vedere, cred, si colaborarea buna cu actualul primar interimar, nu vad de ce nu ar fi o propunere
potrivita. Multumesc.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim. Domnul Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Asta cu un an jumatate de interimat nu a fost ok. A, ca vom avea. Am inteles ca a fost plin.
Doamna consilier Preda Anca
Imi cer scuze daca nu am fost inteleasa. Am spus ca experienta voastra ca viceprimar isi spune
cuvantul.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Multumesc, Anca. Multumesc. Ati vazut ca la votul pentru presedintele de sedinta ca cifrele care
conduc lumea nu se aseaza in sensul acestei candidaturi, dar pentru ca ma onoreaza propunerea
Ancai, caruia ii multumesc, o sa accept propunerea de a candida si o sa ii stric buletinele de vot
doamnei Denisa Ionascu si o sa candidez pentru un singur scop: acela de a revedea teii pe Stefan cel
Mare, si tineti cont de acest lucru atunci cand votati
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Eu solicit o scurta pauza pentru a redacta buletinele de vot.
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Sigur, da. Tocmai ca se anunta o zi caniculara astazi, poate e bine sa terminam. Bun, daca
sunteti de acord trecem la punctele urmatoare de pe ordinea de zi.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Sigur.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit
prin H.C.L. nr. 10/2015;
Daca sunt discutii?
Daca nu, cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Acest punct a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă fără plată, pentru un
microbus Ford Nerabus/Tranzit, către Liceul cu Program Sportiv Iaşi;
Daca sunt discutii? Nu sunt.
Cine este pentru? Multumim.
Impotriva?
Abtineri?
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Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă fără plată, pentru un
microbus Ford Nerabus/Tranzit, către Colegiul Tehnic de Trasporturi şi Construcţii Iaşi;
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Am o mica precizare.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Daca imi este permis. Este vorba despre transmiterea pentru activitatea Clubului Scolar Anghel
Saligny din Iasi.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim. Daca mai sunt discutii? Nu sunt.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotătârii Consiliului Local nr. 157/29.05.2015;
Referitoare la completarea consiliului director al Fundatiei Iasi – Capitala Culturala Europeana si
infiintarea comisiei cultural-artistice in cadrul Fundatiei Iasi – Capitala Culturala. Daca sunt discutii? Da,
va rog domnul consilier.
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae
Eu de la acest vot as vrea sa ma abtin pentru ca sunt in incompatibilitate.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim. Daca sunt alte discutii? Daca nu, asteptam propuneri. Propunerea este facuta, deci
supunem la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Da, o abtinere.
Deci proiectul a fost votat cu o abtinere.
Va rog.
Doamna consilier Gavrila Camelia
Un scurt comentariu. Probabil ca aceasta fundatie va mai face obiectul unor analize si a
reprezentat in ultima perioada si subiect de presa si subiect de tensiuni politice, din nefericire. Cred ca
in conditiile in care Iasiul a traversat niste perioade politice mai putin placute. Cred ca trebuie sa ne
aplecam cu mai multa atentie asupra intentiilor din care s-a nascut fundatia. Cred ca trebuie mai multa
autoritate si mai multa coerenta in ceea ce se intampla acolo, mai multa aplecare pe analiza
documentelor si pe analiza proiectelor. Asteptam cu interes si rezultatul auditului pe care il desfasuram
la acest moment. Si cred ca este bine ca bord-ul sa fie extins, pentru ca daca initial s-a pus problema
sa fie o reprezentare politica la nivel de bord, iar partea executiva sa adopte politicile culturale, cred ca
ar trebui sa, in conditiile in care vedem ca vin specialisti dintr-un domeniu sau altul, universitari,
profesionisti ai culturii, nu as spune doar oameni de cultura pentru ca eu cred ca toti care suntem aici
avem anumite afinitati culturale, intelectuale care ne confera acest statut, dar cred ca este bine sa
extindem bord-ul, mergând pe o reprezentare si politica pentru supraveghere si decizii strategice, dar si
pe o reprezentare autentica din perspectiva culturala in asa fel incat activitatiile fundatiei sa fie mai
coerente si mai presus de comentarii si de subiecte valorificate politicianist.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim. Va rog domnul consilier.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Ca tot ati permis comentarii dupa vot, eu voiam doar sa multumesc grupului PSD ca acceptat
aceasta propunere si sper ca se intelege prin asta in continuare dorinta noastra ferma de a sprijini
proiectul Iasiului de a deveni capitala europeana a culturii in 2021.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul consilier.
Domnul consilier Bulgariu Catalin
Avand in vedere ca pana acum grupul consilierilor PNL a clamat permanent dorinta de
transparenta, dorinta ca la aceasta fundatie sa participe si Partidul National Liberal in luarea deciziilor,
consider ca cel mai important gest de transparenta este sa cooptam in aceasta fundatie si un5/7
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membru al grupului de consilieri PNL. De aceea consider ca poate domnul Danga va dovedi ca este un
barbat politic si isi asuma acest lucru si il propun sa faca parte pe langa domnul Daniel Sandru si pe
domnul Marius Danga, astfel incat nu doar sa ceara rapoarte in plen, ci sa fie la masa luarii deciziilor.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
As vrea sa comentez si eu un pic, daca imi este permis. Este una dintre propunerile pe care
grupul PSD o sustine in sensul apartenentei la bord-ul fundatiei si a unui consilier al Partidului National
Liberal, apreciind nu numai consensul politic pe care dumnealor si l-au asumat pentru un asemenea
proiect, dar insasi capacitatea de a putea face din proiectul capitala culturala un proiect al orasului,
motiv pentru care si eu personal il sustin pe domnul Marius Danga si as asculta cu maxima atentie
punctul dumnealui de vedere despre apartenenta in bord-ul conducerii fundatiei Capitala Culturala.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Va multumim.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Catalin ai fost recent prin Grecia sau ai venit cu cadouri de acolo? Cu conditia, de fapt conditia
a fost indeplinita. Domnul Sandru a fost votat, deci propunerea noastra a fost votata. Eu nu stiu daca
statutar se poate completa acest bord. Eu stiu ca ... Nu am de ce sa refuz aceasta propunere atata
timp cat vom face echipa acolo pentru transparentizarea si accesul tuturor la informatiile din fundatie,
accept aceasta propunere.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim. Supunem la vot propunerea de a face parte domnul Danga din bord-ul respectiv.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Deci cu o abtinere propunerea a fost votata.
Rezolvam si punctul 7 pentru ca dupa aia sa trecem la votul principal.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotătârii Consiliului Local nr. 185/29.05.2015;
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Trebuie facuta o propunere privind nominalizarea unui membru in AGA. Domnul Matasaru aveti
propuneri? Pentru AGA, Salubris?
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel
Propunerea Partidului Social Democrat este domnul Bogdan Crucianu.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Mai exista alte propuneri? Nu. Supunem la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Deci propunerea a fost votata in unanimitate.
S-au primit buletinele de vot, se va bifa una dintre casute cu care fiecare este de acord. Va
multumim pentru sedinta si sa dorim o saptamana frumoasa.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Nu s-a terminat. Va invitam la vot.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
A, bine. Anticipat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre desemnarea unui consilier local care va exercita atribuţiile Viceprimarului
Municipiului Iaşi pe durata suspendării de drept a mandatului Primarului Municipiului Iaşi;
Se voteaza.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Invitam membrii comisiei de validare pentru numaratoarea voturilor. Doamna Anca Preda, va
rog.
Se numara voturile.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Voi anunta rezultatul votului consemnat in procesul verbal incheiat astazi, 12.06.2015 in cadrul
sedintei extraordinare a Consiuliului Local, privind consemnarea rezultatului votului exprimat referitor la
desemnarea unui consilier local care va exercita atributiile viceprimarului municipiului Iasi pe durata
suspendarii de drept a mandatului primarului municipiului Iasi. Numarul consilierilor prezenti la sedinta
– 22, numarul consilierilor care au participat la vot – 22, voturi valabile exprimate – 22. Nu sunt voturi6/7
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anulate. Voturi pentru alegerea domnului consilier Danga Marius – 6. Numarul de voturi pentru
alegerea domnului consilier Matasaru Petre Daniel – 16. Va felicit, domnule Matasaru.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel
Multumesc si eu colegilor pentru increderea acordata. Vreau sa spun doar ca intru in aceasta
etapa de necesitate de altfel, cu cea mai buna credinta. Sper sa contribui asa cum trebuie la bunul
mers al lucrurilor, la asigurarea starii de normalitate. O asigur pe doamna consilier Preda, domnisoara
consilier Preda ca am lucrat cativa ani in administratia publica locala si consider ca am aceasta
experienta necesara pentru a fi alaturi de comunitate. Cel mai important lucru in acest an, 2015, ultimul
in care putem absorbi fondurile europene si trebuie sa finalizam toate aceste santiere, toate aceste
proiecte la timp, cel mai important lucru este sa avem stabilitate. Multumesc frumos pentru incredere
inca o data.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim. Domnul primar.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Si eu vreau sa va multumesc pentru invitatia pe care ati onorat-o pentru sedinta extraordinara
de astazi si as veni cu o invitatie pentru toti colegii consilieri. Incepand cu data de 15, de luni, la Iasi
este prima editie a festivalului “Florilor de Tei” dedicat poetului Mihai Eminescu si fac o invitatie
personala pentru domnul consilier si sa spunem, prieten as putea spune, Marius Danga. Multumesc.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim.
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
Pentru ca nu poate sa vorbeasca domnul Danga, am sa va intreb eu: care tei?
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Teiul lui Eminescu, domnul consilier.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedentary
Multumim. O zi frumoasa.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SCRIPCARU CALIN

SECRETAR MUNCIPIUL IASI,
DENISA LILIANA IONASCU
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