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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 68922 / 28.07.2015

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 22.07.2015
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 22 iulie 2015 in cadrul sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
ANGHEL FICU
2.
ANTIPA GABRIELA
3.
AXINIA CONSTANTIN
4.
AUR MARIUS CATALIN
5.
BEJAN VICTOR
6.
BIRHALA CONSTANTIN
7.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
8.
BULGARIU CATALIN
9.
CHIRICA MIHAI
10.
CRISTIAN CATALIN
11.
DANGA MARIUS SORIN
12.
GAVRILA CAMELIA
13.
HARABAGIU GABRIEL
14.
LEONTE CONSTANTIN
15.
MATASARU PETRE DANIEL
16.
MELENCIUC GEORGIANA
17.
NAVODARU LAURENTIU
18.
NEDELCU VLAD NICOLAE
19.
OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
20.
PREDA ANCA
21.
RUDNIC ERICA
22.
SANDU VASILE
23.
SURDU GABRIEL MIHAI
24.
TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
25.
VRANCEANU ELENA SIMONA
Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Surdu Gabriel Mihai - viceprimarul Municipiului Iasi doamna Denisa Liliana
Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa
locala.
Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Aur Marius Catalin si sunt inregistrate
audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 659 din data de 17 iulie
2015, completată prin Dispozitia nr. 662 din data de 21 iuLie 2015, avand urmatoarele proiecte inscrise pe
ordinea de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.06.2015;
2.
Proiect de Hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2014;
3.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului pe anul 2015;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului “Pas în Educaţia Tuturor ” către Colegiul
Tehnic “dimitrie Leonida Iaşi”, partener în cadrul proiectului;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
„Amenajare si Recompartimentare Laborator Analize Medicale”,
la Spital Clinic de Recuperare Iasi”,
Str.Pantelimon Halipa Nr.14;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iaşi ;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către garnizoana Iaşi a 50 de bucăţi dale din
beton scoase din uz;
8.
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre
închiriere;
9.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2011 ;
10.
Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, a
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spaţiului în suprafaţă de 133 mp rămas disponibil în urma modernizarii Punctului Termic Mircea cel Batran, din
strada Cerna nr. 12-14, in vederea realizarii unui Centru de recreere;
11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TOMA COZMA NR. 81,
BLOC 572, SC. A, PARTER AP. 2, NUMAR CADASTRAL 121230-C1-U17 intocmit in vederea construirii unui
balcon, cu acces din exterior si schimbare destinatie apartament in cabinet medical veterinar pe teren concesiont
persoane fizice;
12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T27, NUMAR
CADASTRAL 143532, Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata
persoane fizice;
13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI,
ALEEA UZINEI NR. 8A, NUMAR CADASTRAL 142480 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren
proprietate prin demolare constructii existente si refacere imprejmuire;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI,
14.
STRADA SARARIEI NR. 155B, (fosta strada Lascar Catargi nr. 58) NUMAR CADASTRAL 3745/1/2 întocmit in
vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;
15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM NUMAR
CADASTRAL 146006 întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren
proprietate privata persoana fizica;
16.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T51, NUMAR
CADASTRAL 144866 întocmit in vederea construirii unei locuinte, fosa septica si imprejmuire pe teren proprietate
privata persoane fizice;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T51, NUMAR
17.
CADASTRAL 144867 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata
persoane fizice;
18.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PROF. DR. ION
CANTACUZINO NR. 16, NUMAR CADASTRAL 148786 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si
imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;
19.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T27, NUMAR
CADASTRAL 16065 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;
20.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA GRADINARI NR. 26,
NUMAR CADASTRAL 143480 Intocmit in vederea construirii unui Centru Municipal de Colectare Deseuri
Reciclabile si Deseuri Periculoase pe teren inchiriat persoana juridica ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU
21.
NR. 20C, NUMAR CADASTRAL 6763 Intocmit in vederea construirii unei locuinte, anexa, imprejmuire prin
desfiintare constructii existente pe teren proprietate privata persoane fizice;
22.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T169, NUMERE
CADASTRALE 17702 si 17703 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte si
functiuni anexe pe teren proprietate privata persoane fizice;
23.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA ADUNATI NR. 11,
NUMAR CADASTRAL 141894 Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata
persoane fizice;
24.
Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;
Dispoziţia nr. 662/ 21.07.2015 – completare:

1.

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosintă gratuită către Complexul Muzeal Naţional Moldova,
terenul proprietatea Municipiului Iaşi, situat în zona Palatului Culturii, în suprafata de 2021 mp, în vederea
asigurării căii de acces pentru maşinile de intervenţie, precum şi pentru amplasarea unui post trafo;

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării şi asigurarii sumelor aferente cotizaţiei anuale şi
resurselor necesare cofinanţării proiectelor desfăşurate de Asociaţia Clusterului Inovativ Regional EURONEST
IT&C Hub;

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Dezvoltarea Structurilor de economie
socială -- un pas inainte pentru grupurile vulnerabile din regiunile Nord Est, Bucureşti-Ilfov şi Sud Muntenia”;
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati
prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 659 din data de 17 iulie 2015, completată prin dispozitia nr. 662 din
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data de 21 iulie 2015. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: domnul Boca
Adrian Florin si domnul Scripcaru Calin.Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local
din 30 iunie 2015. Domnule presedinte aveti cuvantul.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Buna dimineata va spun si eu. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local de astazi cu sesiunea de
interpelari. Cine se inscrie? Va rog. Domnul consilier Bejan.
Domnul consilier Bejan Victor
Domnilor si doamnelor, propun sa se includa in strategia culturala a municipiului Iasi in perioada 2015-2025, un
proiect pe care l-am mai prezentat in sedinta din 25.05.2015 si care a fost depus la secretariatul primariei, cu
privire la cinstirea seniorilor artei iesene. Ar fi un semn de consideratie si recunostinta pentru toata activitatea
acestor mari personalitati ale culturii iesene in slujba cetatenilor si a orasului Iasi. Datorita domniilor lor, noi,
cetatenii orasului Iasi am putut sa participam la evenimente culturale deosebite, sa primim un strop de fericire si
de bucurie. Poate am devenit mai sensibili, poate am devenit mai buni tocmai datorita acestor mari personalitati,
acestor oameni. Propun acest lucru pentru ca avem datoria pentru personalitatile acestea cum ar fi: doamna Ela
Urma care anul acesta va implini 95 de ani, maestrul Costel Popa care va implini 80 de ani, maestrul Dan
Hatmanu – 90 de ani, de asemenea maestrul Petrica Ciubotaru – 80 de ani sau Valentin Ciuca – 75 de ani.
Propun acest lucru ca dupa varsta de 65 de ani fiecare artist va primi din 5 in 5 ani, intr-un cadru festiv la un
eveniment important pentru institutia pe care o reprezinta, aceasta recunoastere si anume: o placheta de
excelenta si un cec cu o suma onorabila. Consider ca lucrul acesta este bine venit pentru aceste personalitati
deosebite ale Iasiului. Ei ar fi putut datorita meriteriilor si rezultatelor avute, sa plece din Iasi la Bucuresti sau in
strainatate, ei au ramas la Iasi si datorita domniilor lor Iasiul este o citadela culturala, este nu, ceea ce ne dorim o
capitala culturala a Romaniei si totodata speram capitala culturala europeana in 2021. Va multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Si noi va multumim. Domnul consilier Danga, va rog. Domnul Axinia. Domnul Axinia, va rog.
Domnul consilier Axinia Constantin
E foarte frumos ca in momentul de fata se reabiliteaza Palatul Culturii, un lucru foarte bun si benefic pentru urbea
noastra in contextul in care se doreste sa fie Iasiul capitala culturala europeana. Ma fac purtatorul de cuvant al
unor ieseni care doresc cu aceasta ocazie de reabilitare, pe timpul cat exista constructia in zona Palatului Culturii,
mai ales la turnul care este de fapt simbolul Iasiului. Acesta in momentul de fata este acoperit cu mesh de culoare
alb si rosu si ar fi bine venit pentru perioada lucrarilor ca acest turn sa fie acoperit cu un mesh cu rosu, galben si
albastru, mai ales ca este semnificativ, in momentul cand se fac constructiile de genul asta si mai ales la cladiri
care sunt reprezentative pentru Iasiul nostru. Va multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va rog domnul consilier Bulgariu.
Domnul consilier Bulgariu Catalin
Multumesc. Stimati colegi, in ultima perioada in mass-media au aparut foarte multe, foarte multe articole privind
amantlacurile, concubinajele, cumetriile si tot felul de altfel de aceste relatii care se desfasoara in cadrul Primariei
Municipiului Iasi. Eu unul personal ma simt murdarit efectiv de tot ceea ce se intampla aici si cred ca astazi, in
acest consiliu ar trebui sa discutam si aceste aspecte. As incepe in primul si in primul rand prin a intreba-o pe
doamna Letitia Palaga daca sunt mai multe apartamente de serviciu date persoanelor din cadrul Primariei
Municipiului Iasi si as intreba-o la fel daca este legal ca un contract incheiat de DAPPP, de primarie, sa fie din pix,
asa, modificat pentru a realiza anumite, cum sa spun, avantaje. De asemenea, as intreba-o pe doamna secretar,
pe ea nu as intreba-o de legalitate ca probabil deja lucrul e stiut de toata lumea nu mai incape vorba de acest
lucru, dar daca nu are o presiune morala in ceea ce priveste acceptarea, primirea si realizarea documentelor
pentru a primi un apartement de serviciu in conditiile in care detine o vila de lux in dotare si fiind membru al
comisiei ANL, vad cat de mult dureaza, cat de multi ieseni, cat de multe familii de tineri au depus documentatie si
nu primesc. Nu considera doamna sau domnisoara, nici nu stiu cum e mai bine sa spun astfel incat sa nu
gresesc, ca o demisie ar insemna o reparatie morala la adresa celor care asteapta, au dreptul sa beneficieze si
nu beneficiaza? Si pentru ca tot discutam de lucruri care se intampla in mass-media si de problemele ridicate de
mass-media, o alta problema pe care vreau sa o ridic astazi este si cea a arhitectului sef. Observam de doua luni
ca nu participa la sedinte, nu participa la comisii, nu inteleg de ce, nu stiu ce se intampla, dar vedem in ziare tot
felul de autorizatii de constructii care mass-media spune ca sunt ilegale. Observam ca PUG-ul, cel mai important
document al comisiei de urbanism si al acitivitatii de acolo, sta, treneaza de ani si ani de zile. Au fost aici luari de
cuvant a liberarilor, a domnului Danga prin care solicita si chiar la un moment dat spunea ca deja PUG-ul este
iesit din termen si ca lucrurile sunt la limita legalitatii. Cred ca ar trebui si aici sa discutam si chiar m-ar interesa
parerea colegilor din comisia de urbanism, a presedintelui comisiei de urbanism, a domnului Ostaficiuc in mod
special, pentru ca sa vedem cum s-a lucrat, cum se lucreaza si ce masuri trebuie luate. Vedeti pentru mine nu e
foarte simplu sa deschid acest subiect, domnul Vericeanu este un om care are in PSD ramificati importante, dar
totusi eu spre deosebire de alti colegi din alte partide, consider ca nu trebuie sa bagam sub pres gunoiul, ci
trebuie efectiv sa rezolvam aceste probleme. Tot in acest context vreau sa vedeti ca acest demers al meu este
pentru a construi corect, pentru a aduce lucrurile pe un fagas normal astfel incat sa intram intr-o societate corecta
asa cum merita Iasiul, de aceea si demersul meu acum o perioada de timp, doua luni de zile cand l-am propus pe
domnul Danga in board-ul fundatiei Iasi Capitala Culturala tocmai pentru ca lucrurile sa devina mult mai
trasparente si mult mai cunoscute de toata lumea. Domnule primar, va rog sa luati atitudine si va rog sa vedeti si
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dumneavoastra cum ar trebui ca macar in aceste doua cazuri ar trebui actionat de acum incolo. Va multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumesc si eu. Domnul Danga, va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Domnule primar, domnilor viceprimari, dragi consilieri, iesenii ne-au trimis in acest for, ne-au ales pentru a face cu
buna credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea noastra pentru binele lor. Asa suna juramantul pe care l-am
rostit cu totii si pentru binele lor, nu al nostru sau al vreunui coleg, prieten sau subordonat, iar atunci cand unul
dintre ieseni are de suferit in urma apelarii la serviciile publice pe care le oferim, atunci avem o problema si mai
grav este atunci cand unul dintre ei moare in timp ce apela la un serviciu public. Ce mesaj dam noi ca
administratie catre cetateni - ca trebuie sa isi asume raspunderea atunci cand intra intr-un parc, urca intr-un
tramvai sau intra intr-un strand. Pana cand vom mai avea acest mesaj sau ce ar trebui sa se mai intample pentru
ca acest executiv sa spuna – stop, siguranta cetateanului e pe primul loc. Am propus la un moment dat, apropos
de siguranta cetateanului, sa infiintam o comisie de verificare a activitatii Politiei Locale. Au trecut cred ca vreo
patru sedinte ale comisiei juridice de atunci, eu nu am vazut pe ordinea de zi acel proiect desi scrie negru pe alb
in hotararea pe care noi am luat-o aici si am votat-o, ca se retransmite acel proiect la comisia juridica si comisia
de ordine publica. Ok, inteleg ca ati refuzat-o, nu a fost bine, dar ce e bine? Vorba colegului Bulgariu, nu foarte
multe lucruri vor mai incape sub pres, nici presul asta nu e atat de mare, cate mai putem baga sub el. Asta o
data. Domnule primar, anul 2015 este unul de rascruce pentru cel putin trei procese esentiale pentru viitorul
orasului nostru, procese asupra carora si noi in calitate de organ deliberativ avem obligatia sa ne aplecam si
solicitam executivului sa faca tot ceea ce sta in puterea si priceperea lor, inclusiv a celor care nu au depus acel
juramant, sa se respecte termenele stabilite si procesele sa ajunga cu bine la final si ma refer aici la finalizarea
candidaturii Iasiului pentru competitia capitala europeana a culturii 2021, liniste multa s-a asezat pe acest proiect,
sper ca este una creatoare, finalizarea actualizarii, asa cum spunea colegul Bulgariu, planului urbanistic general
al orasului si finalizarea proiectelor cuprinse in PID-PC si finantate din POR - Axa 1. Indepedent de vointa noastra
toate aceste procese au deadline-ul asa cum spus, catre finalul acestui an. Va rugam, eu in numele grupului de
consilieri PNL, ca in sedintele ordinare urmatoare sa facem un obicei din a incepe aceste sedinte cu cate o
expunere a pasilor care s-au facut de la sedinta anterioara si ce mai e de facut pana la sedinta urmatoare, pentru
ca macar aceasta presiune, aceste informari aduse consilierilor locali sa fie o forma prin care intregul executiv
este implicat in aceste procese. Am solicitat asa cum amintea domnul consilier, in sedinta de plen precedenta si
apoi am facut-o si oficial in scris, o informare asupra stadiului actual al actualizarii PUG-ului si un plan de masuri
cu responsabili si termene. Am solicitat ca acest document sa ne fie prezentat astazi, nu il avem la mapa. Sper
totusi ca acest plan de masuri exista cu termene si responsabili, astfel am putea fi considerati cu totii iresponsabili
si nu cred, nu cred ca doar arhitectul-sef este cel care trebuie sa dea niste raspunsuri, nu doar arhitectul-sef s-a
ocupat de asta. In intregul proces a fost implicat tot executivul pe aceasta zona si cred ca putea fi facut acest plan
de masuri cu termene si responsabili, intr-o luna. A trecut o luna, inteleg ca mare lucru nu s-a avansat, arhitectulsef a stat o luna in concediu, poate e vremea sa il chemam la serviciu, dar, repet, nu doar domnia sa este implicat
in acest proces. Multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim, domnule consilier. Va rog domnul consilier Bejan.
Domnul consilier Bejan Victor
Va rog sa ma scuzati, as mai vrea sa propun in acelasi sens cu ceea ce am propus anterior, ca sa se realizeze la
Iasi un monument in onoarea celor mai valorosi oameni ai Iasiului, personalitati in viata. Ar fi primul monument in
Romania prin care marele personalitati stiintifice, culturale ale orasului sa fie trecute pe acest monument. Pentru
a nu se repeta fenomenul “pesamosca” a marelui profesor chirurg Pesamosca care dupa iesirea la pensie a fost
uitat de toata lumea si a murit singur intr-o rezerva de spital. De aceea, repet, propun ca acest monument sa fie
realizat deci pentru personalitatile in viata. Bineinteles ca pentru a fi consemnate aceste personalitati ...
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Multumim frumos domnul consilier
Domnul consilier Bejan Victor
... vor fi obligator Academia, universitatile isi vor da votul. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim domnul Bejan, va rog domnul Nedelcu.
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae
Buna dimineata. As vrea sa fac si eu un anunt public. Incepand din aceasta luna sunt membru al Partidului Social
Democrat si in consecinta in calitate de consilier voi activa in grupul consilierilor PSD. Multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim si noi. Domnul Trandafirescu, va rog.
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
Buna dimineata. Am doua probleme punctuale. Prima se refera la faptul ca in fata garii Nicolina Internationale, in
zona pasajului pietonal care subtraverseaza caile ferate, primaria in anul 2014 a emis o autorizatie de constructie
pentru o societate care doreste sa faca o statie de carburanti, distributie carburanti pe teren proprietate. Terenul
intr-adevar este proprietate privata, dar se afla la mai putin de 100 metri de axul caii ferate. In certificatul de
urbanism din data de 19.08.2013, la avizele si acordurile care au fost solicitate nu apare nicaieri Compania
,
,
Nationala de Cai Ferate. Se incalca Hotararea de guvern 581 din 98 şi Ordonanta 12 de asemenea din 98 cu
privire la constructia in zona de protectie a caii ferate. La fel nu apare niciun fel de aviz solicitat din punct de5/17
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vedere al mediului. Va aduc la cunostinta ca societatea a inceput sa lucreze, a efectuat sapaturi, pe terenul
respectiv au aparut instalatii de canalizare care apartin Companii Nationale de Cai Ferate. Ba mai mult, exista
niste conducte termice pe care respectiva societate cred ce le va taia mergand pe principiul – sa vedem cine tipa.
Daca conductele termice sunt scoase din uz, au avut noroc, daca nu in iarna se poate constata cine a ramas fara
agent termic. Revin, am facut act catre Inspectoratul de Stat in Constructii, catre Disciplina in Constructie, am
facut act catre Politia TF pentru ca sunt obligat prin natura postului sa iau atitudine. As vrea pe viitor sa
dovedeasca mai multa cunoastere si responsabilitate din partea celor care emit certificatele de urbanism si sa
ceara acordul CFR-ului in zona de protectie a caii ferate. Mai am si alte cazuri, nu imi doresc sa avem conflict de
nici un fel, nu imi doresc decat sa se respecte legea. Aceasta a fost punctul numarul 1. Punctul numarul 2, am o
intrebare pentru dumneavoastra. Constat in Iasi ca sunt multe strazi care au suferit lucrari de canalizare, probabil
de apa, de reabilitare a instalatiilor de dedesubt. Lucrarile au afectat mai bine de 40% din suprafata strazii. Stiu ca
atunci cand se depaseste 40% din suprafata afectata a unei strazi, economic vorbind este mai avantajos sa torni
covor asfaltic? As vrea sa intreb de ce strada Smardan, de exemplu, care a fost afectata de astfel de lucrari si
dupa parerea mea a fost in proportie de 70% afectata, nu a beneficiat de covor asfaltic. Circul pe Smardan,
iertati-mi expresia - iti clantane dintii in gura cand mergi cu masina indiferent ce masina ai avea. Sper sa nu se
intample acelasi lucru pe strada Toma Cozma care este afectata de lucrari. si va mai intreb cand intra strada
Aurel Vlaicu in reparatii? Este o strada in care ai toate sansele sa iti distrugi masina. Va multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim si noi. Daca nu mai sunt interpelari, va rog domnule primar.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Buna ziua in primul rand pentru toti cei prezenti. As incepe cu domnul Trandafirescu. Sesizarea referitor la
autorizatia de construire o sa avem in vedere, dar v-as aduce in discutie un caz mai vechi al Companiei Cai
Ferate Iasi, referitor la construirea unui depozit de anvelope la intrarea in municipiu, pe partea dreapta chiar la
bifurcatia Pacurari cu Canta, unde noi ne-am opus cu vehementa construirii datorita imaginii de “bazar” imediat in
apropierea accesului municipiului Iasi. Raspunsul companiei a fost ca este legal, ca acel teren se afla in
concesionarea facuta de o persoana juridica de la Caile Ferate si ca poate construi acolo, unde a si construit
provizoriu un depozit care arata cum arata. Asta nu anuleaza posibilitatea de a analiza legalitatea. Din ceea ce
cunoastem asa diagonal vorbind, pe tema legalitatii prezentei acelei constructii, cred ca au urmarit temeiul legal,
dar vom face o analiza. Fata de strada Smardan, este terminata si proiectarea si este inclusa in planul de
modernizari impreuna cu alte 26 de strazi. Pe Toma Cozma a inceput reabilitarea, suntem deja la intersectia
Petru Poni. Aurel Vlaicu este si ea proiectata, urmeaza a fi reabilitata odata cu strada Dancu. Dar ne intoarcem la
doua subiecte destul de importante si chiar fierbinti unele dintre ele. As motiva un pic interventia domnului Catalin
Bulgariu, da intr-adevar suntem intr-o situatie care nu este cea mai favorabila din punct de vedere al legalitatii
emiterii unor certificate de urbanism si a continuitatii valabilitatii acestora dupa 31.12.2015, pana in momentul de
fata existand acest temei de legalitate. Si imi permit sa il nuantez in raspuns si pe domnul Ostaficiuc ca si
presedinte al comisiei de urbanism, ca si presedinte al comisiei juridice, a si emis o adresa catre executiv cerand
cateva informatii detaliate asupra modalitatii in care va functiona executivul primariei fata de emiterea
certificatelor, valabilitatea lor si autorizatiile de construire. E un subiect care ne framanta pe toti, motiv pentru care
mi-as permite sa il detaliez. Referitor la raport, raportul a fost facut, succint, este aici si il veti avea fiecare pe
adresa de e-mail a fiecarui consilier in cursul acestei zile, imediat dupa sedinta. Mi-am permis sa mai verific o
data toate datele inscrise, mai ales adresele transmise in corespondenta comuna cu Search Corporation, firma
care ar fi trebuit sa realizeze pana la aceasta data PUG-ul orasului. Referitor la contractul cu aceasta companie,
aceasta a incetat prin reziliere, prin notificarea data de Primaria Municipiului Iasi din mai multe considerente. Am
argumentat prin lipsa de aplecare asupra acestui proiect vital pentru municipiul Iasi, prin corespondenta
defectuoasa pe care a avut-o cu noi, prin perceperea unei taxe, a unei sume suplimentare pentru finalizare ceea
ce excede prevederilor contractului si a legii si prin imposibilitatea de a satisface ca raspunsuri favorabile
municipiului toata pleada de adrese pe care impreuna cu domnul viceprimar Surdu am facut-o de a lungul a
aproape sapte luni de zile deplasandu-ne personal si eu, si dumnealui, si impreuna si pe rand la sediul companiei
cerandu-le sprijin pentru finalizare si de fiecare data ne-am lovit de acelasi raspuns de negatie cu sume mai mari
si fara a aduce finalitate acestui proiect. Fata de acest lucru am transmis cum am spus, scrisoarea de reziliere a
contractului si consecintele lui le vom urmari in instanta. Fata de necesitatea finalizarii acestui document, am avut
o discutie la nivelul ordinului arhitectilor si am cerut sprijinul arhitectilor ieseni pentru finalizarea acestui proiect,
domnului profesor Visan, domnului profesor Ciolacu, echipelor dumnealor de arhitecti care au raspuns prezent cu
sarcini care nu mai pot fi platite la nivelul cerintelor fostei companii, dar care pot duce la finalizarea acestui proiect
pe un grafic ce presupune ca documentatia sa ajunga spre dezbaterea consiliului municipal Iasi in data de sau in
jurul datei de 15 decembrie 2015 astfel incat intr-o sedinta ordinara sau extraordinara sa putem lua o decizie.
Toate fazele realizarii PUG-ului au fost realizate in proportie de peste 80%, ramand de atins cele mai importante,
respectiv: introducerea in documentatie a elementelor rezultate din dezbaterea publica, intocmirea
documentatiilor de avizare si prezentarea pentru plenul Consiliului Local a documentatiei in vederea analizei si
aprobarii ei. Cele trei etape nu au fost platite de catre Primaria Municipiului Iasi, nu fac obiectul unei sa spunem
recuperari a sumei pentru ca nu le-am mai platit pentru ca nu le-au facut si urmeaza a le consuma, ca sa spunem
asa, cu alti arhitecti care se vor antrena in acest proiect. Si asa cum ati propus, domnul Danga, vom cere colegilor
mei, multumesc pentru atentie, sa facem acest raport informal la fiecare sedinta in plen pentru a putea fi cat se
poate de bine informati. Referitor la Fundatia Capitala Culturala, ea si-a conturat sa spunem o traiectorie cat se
poate de corecta. Conducatorul artistic al acestei fundatii este domnul Florin Cintic, echipa dumnealui, o parte6/17
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a fost completata prin atragerea unor contracte privind controlul financiar preventiv si a altor persoane care vor
face parte din proiect astfel incat lucrurile sa mearga inainte. Referitor la proiectele pe care le vom avansa spre
finantare, colegul meu Cosmin Coman a fost informat de cerinta dumneavoastra, a fost data spre publicare in
primul rand procedura publica de actualizare a stragegiei. Asteptam publicarea pe site-ul SEAP astfel incat sa
putem sa incepem sa raspundem acelor clarificari si mai departe sa putem sa aducem in discutie si proiectele pe
care intentionam sa le finantam pe noua etapa de programare 2014-2020. Avem cel putin 13 proiecte pentru care
exista in momentul de fata inclusiv studiile tehnice finalizate, proiecte tehnice si celelalte. Propunerea domnului
Axinia mi se pare onoranta pentru municipiul Iasi si vom da comanda unui mesh tricolor care nu va putea inveli in
totalitatea suprafata turnului, dar cu siguranta va aduce un element de noblete pe perioada lucrarilor. Si fata de ce
a propus domnul consilier Bejan, cred ca va trebui sa transforme intr-o modificare la proiectul de aprobare a
strategiei culturale astfel incat sa poata fi incluse in lista de proiecte ce urmeaza a fi urmarite pe parcursul
implementarii strategiei culturale a municipiului Iasi. Intorcandu-ma la analiza problemelor de urbanism, da intradevar a functionat intr-o maniera mai putin eleganta coordonarea acestui proiect, nu as vrea sa pun anatema in
mod direct si personal asupra domnului arhitect Vericeanu, dar eu consider din interiorul executivului si datorita
faptului ca stiu ce are de facut fiecare atunci cand i se traseaza o sarcina, ca responsabil in proportie aproape
totala de imposibilitatea ducerii la bun sfarsit a acestui proiect este domnul arhitect Vericeanu. Este o maniera
mai putin potrivita de a o face, dar din punctul de vedere al meu ca si interimat pe perioada pe care o stiti cu totii
fata de functia de primar, eu personal, public, in aceasta sedinta consider ca domnul arhitect Vericeanu nu si-a
facut treaba, nu si-o poate face si nu poate coordona acest proiect pentru binele iesenilor, motiv pentru care ii
propun sa se retraga onorabil din functia de arhitect sef lasand la dispozitia unui concurs ocuparea acestei functii
asa cum cere legea. Mai mult decat atat, daca vreti sa detaliem putem sa o facem printr-un raport, activitatea
dumnelui. Am cerut si sprijinul colegilor mei de la Corpul de Control al Primarului privind legalitatea emiterii acelor
avize de oportunitate, a modalitatii in care si-a completat echipa de consultanti, a felului in care colaboreaza cu
Ordinul Arhitectilor, a modalitatilor in care isi impune sau nu punctul de vedere si asupra sa spunem, acelui filtru
de bun simt si de impartialitate atunci cand se ia o decizie. Sunt foarte multe scandaluri publice referitoare la
emiterea autorizatiilor de construire pe care le vom analiza punct cu punct pe fiecare si vom lua deciziile legale
care se cuvin. Referitor la observatia fata de contractul de inchiriere in regim de locuinta de serviciu intre Primaria
Municipiului Iasi si colega noastra, am vazut si eu adnotarea scrisa peste sa spunem, peste rand ca sa zic asa,
facuta de Letitia Palaga si te rog tare mult sa faci o informare scrisa catre colegii nostri consilieri asupra conditiilor
in care s-a intamplat acest lucru si daca urmareste sau nu urmareste conditiile de legalitate ceea ce s-a intamplat
acolo si iti multumesc deja. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va rog doamna secretar.
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
Nu va supartai ca va aduc la cunostinta, dar Compania Nationala de Cai Ferate nu elibereaza autorizatii de
functionare. Asa cum primaria s-a opus solicitarii unor agenti economici care doreau sa faca spalatorie pentru
tiruri in zona, asa se putea opune si la vanzarea de cauciucuri. Compania Nationala de Cai Ferate nu face decat
sa inchirieze terenuri si atat. Iar revenind la statia de benzina, vreau sa va spun ca una din intrarile sau iesirile din
statie... v-am spus ca sa stiti.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Domnul Trandafirescu, eu cu siguranta nu as vrea sa o lungim foarte mult. Eu stiu lucrul asta mai in detaliu decat
credeti dumneavoastra. Eliberarea autorizatiilor de construire este un element care urmareste un pas de legalitate
atata timp cat proprietarul sau administratorul cum sunteti Compania, a permis inchirierea in scopul comercial pe
care il desfasoara acea persoana juridica, sa desfasoare o activitate de acel tip la intrarea in municipiu, noi nu am
pus in discutie ca acel om nu trebuie sa vanda cauciucuri sau acel om nu trebuie sa faca o afacere, ci nu era locul
potrivit, in accesul principal al municipiului Iasi pe ruta dinspre Bacau sa apara o expozitie de cauciucuri care
uzate, care bune, mai vinde unul tabla pe acolo si nu stiu ce.
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
Asta v-am intrebat. Deci ati dat autorizatie de functionare.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Si rugamintea noastra daca vreti sa le rezolvam, haideti sa le rezolvam impreuna, sa rezolvam si problema unu si
sa incercam sa rezolvam si problema expusa de dumneavoastra initial. Multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va rog Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
As vrea totusi sa nu perpetuam aici o dezbatere intre dumneavoastra si noi ca reprezentanti ai locului in care
muncim sau locul in care ne desfasuram activitatea. Daca aveti o problema cu Compania Nationala, adresati-va
directorului general al Companiei sau directorului regional s.a.m.d. ... nu transmiteti ... ok
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Domnul Danga, cu tot respectul si eu as vrea sa ma lasati sa dezbat acolo unde se ridica problema. Multumesc.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
E in regula. Doi, nu mi-ati raspuns pe stadiul de implementare a actuaului PID-PC, ca eu acolo avem ingrijorari,
nu pe viitor. E foarte bine ca lucram la stragie in sfarsit si noi. Eu voiam sa fiu convins ca cineva monitorizeaza 31
decembrie anul asta in modul in care atragem fondurile europene de pe exercitiul anterior. Orasul este plin cu –
Iasiul a adus 144 de milioane de euro, dar trebuie sa o vedem si in realitate. Deocamdata inteleg ca suntem7/17
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inca nu la 60% din total. Si doi, va contraziceti putin, spuneti ca vina e la Search Corporation cu care am reziliat
pentru ca au fost rai, bau-bau, celor care nu stiu sa faca PUG-uri, dar aproape in totalitate ulterior reveniti si
spuneti ca vina este aproape in totalitate la arhitectul-sef. Lucrurile ...
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Eu sunt de acord cu dumneavoastra, dar activitatea pleaca din ceea ce exact nuantati. Este o companie care a
fost contractata sa faca un lucru si o persoana care trebuie sa urmareasca indeplinirea acelui lucru. Ei, nu poti,
daca discutam despre echidistanta, domnule consilier, sa privesti lucrurile numai dintr-un sens. Da, le privim din
ambele ca ne putem asuma acest lucru, si din capatul nostru si din capatul lor si lucrurile sunt acolo unde vi le-am
spus. Multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va rog domnul consilier Ostaficiuc.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
Da, ma vad obligat sa intervin si eu. Buna ziua. Trebuie facuta precizarea care este rolul comisiei de urbanism si
ce ar trebui sa urmareasca aceasta comisie. Noi inca de la inceputul acestui an impreuna cu colegii mei consilieri,
am atras atentia asupra unei probleme foarte grave care urmeaza sa se petreaca. Tocmai faptul ca nu reusim ca
planul Urbanistic General al Iasiului sa il finalizam in timp util in asa fel incat beneficiarii acestui plan urbanistic
general sa nu intampine probleme. Ultima data, acum doua luni de zile, am decis in cadrul comisiilor reunite,
comisia juridica si comisia de urbanism, sa inaintam o petitie. Comisia de urbanism a inaintat o petitie si a
inregistrat-o la Primaria Municipiului Iasi, la registratura, in atentia tuturor - a primarului municipiului Iasi, a
secretarului, a Serviciului Juridic, a arhitectului-sef si a celorlalti implicati, pentru a putea raspunde tocmai la ceea
ce preciza foarte clar si colegul Bulgariu. De a lungul timpului inclusiv colegul Bulgariu fiind interesat, a fost invitat
la comisia de urbanism pentru a vedea exact ce facem si cum lucram acolo. Rugamintea mea la dumneavoastra
este sa asteptam acel raport pe care si noi comisia l-am solicitat si il vom astepta pentru a putea vedea exact
care este raspunsul executivului si la propunerea celorlalti colegi din cadrul comisiei de urbanism vom invita presa
in asa fel incat aceasta discutie sa fie purtata cu toate comisiile prezente, cu toti cei implicati de la inspector de
zona si pana la arhitectul sef si primar, viceprimar si toti ceilalti, pentru ca este intr-adevar un subiect care ne
intereseaza pe noi toti. Orasul Iasi se poate bloca din punct de vedere urbanistic daca pana la 31 decembrie 2015
noi nu reusim sa avem acest PUG, iar pana acum sunt retinut ca vom reusi in aceasta data. Domnului Danga ar
trebui de fapt sa ii punem si lui cateva intrebari in cadrul acestei intalniri avand in vedere ca la solicitarea pe care
am avut-o catre domnul arhitect- sef si cateva explicatii care ne-au fost date acolo, vizionand acele adrese care sau inaintat catre Search Corporation de catre Primaria Municipiului Iasi, vedem o perioada lipsa din 2009 pana in
2014 in care nicio adresa de niciun fel nu este prezentata in aceasta explicatie, timp in care si domnul viceprimar
Danga era in executivul primariei. Nu as vrea sa o mai lungesc foarte mult, dar este responsabilitatea executivului
Primariei Municipiului Iasi sa gaseasca vinovatii pentru acest subiect. Noi am solicitat de fiecare data solutii si nu
scuze sau explicatii. Intr-o sedinta urmatoare care poate avea loc peste maxim doua saptamani, vom face o
comunicare presei si o invitatie presei, aici in aceasta sala, pentru a putea dezbate acest subiect foarte important.
Multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim si noi. Domnul consilier Anghel Ficu.
Domnul consilier Anghel Ficu
In Consiliul Local de doi ani, doi ani jumatate chiar trei, tot se discuta despre stadiul intarziat al elaborari PUGului. Cum se face ca doar cu sase luni inainte de termenul limita constatam si luam masuri radicale pentru a
indrepta aceasta situatie si care este persoana din cadrul executivului care a avut in subordine arhitectul- sef
pentru a urmari modul de implementare. Arhitectul sef este persoana tehnica care se ocupa de partea de
urbanism, iar la nivelul executivului exista un alt sef ierarhic la nivel de primar, viceprimar care urmarea
modalitatea de ducere la indeplinire a atributiilor dumnealui. Cine este persoana si de ce cu 6 luni inainte am
ajuns in situatia asta?
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Da, e o nuanta foarte sensibila. As vrea sa va amintesc, cred ca daca va controlati un pic in, si are sa spunem o
conotatie politica aceasta intrebare 100% administrativa. In momentul in care am discutat pe subiect, nu am adus
in discutie nici macar apartenenta politica a arhitectului sef in maniera in care o stim cu totii fata de coalitia
dumneavoastra, dar este mai putin important. Intr-adevar arhitectul- sef nu a fost o oaie dezlegata prin primarie, a
fost mai iresponsabil decat credem noi fata de un subiect asa de fierbinte, dar temeiul pentru care am adus in
discutie acest lucru este faptul ca coordonarea proiectului de realizare a PUG-ului municipiului Iasi este si va
ramane aproape as putea vorbi mai putin literar pana ieri a fost in sarcina arhitectului sef, de astazi incolo nu se
mai ocupa arhitectul- sef, iar cele sase luni de zile despre care discutati dumneavoastra este egal cu temeiul legal
pentru care am putut inceta contractul. Deci am asteptat curgerea acestui timp cum asteptati dumneavoastra nu
stiu ce sa se intample bine in viata, s-a scurs. Nu mai avem cum sa ne judecam cu Search decat in favoarea
noastra pentru ca acel termen ei nu l-au mai putut atinge prin realizarea obiectivelor, urmeaza ca noi la randul
nostru sa ne cerem satisfactie din punct de vedere al legii fata de faptul ca nu s-a intamplat acest lucru. Si cred ca
am reusit sa ating toate punctele despre care ati amintit.
Domnul consilier Anghel Ficu
Eu ma refeream nu la relatia cu Search, ci la relatia executiv – arhitectul sef. De ce nu s-au luat masurile radicale
pentru a indrepta acesta situatie anterior acestei perioade, adica acum un an, un an jumatate cand aveam mai
mult timp sa gestionam proiectul poate chiar relatia cu Search sau cine ar fi fost.
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Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Am putea sa spunem si alte lucruri, de ce nu ati facut-o si dumneavoastra?
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim. Doamna secretar al Consiliului Local.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Domnul Danga si mie mi s-au pus niste intrebari si as vrea sa raspund, voi fi foarte scurta. Sunt jenata si imi cer
iertare tuturor colegilor consilieri locali, mass-mediei si colegilor din primarie pentru ca detalii mai mult sau mai
putin adevarate ale vietii mele personale sunt aduse in dezbaterea plenului Consiliului Local cand sunt atat de
multe probleme grave cum este PUG-ul pentru a fi gasite solutii. Imi cer iertare domnilor consilieri ca suteti pusi in
aceasta situatie. Este o locuinta de serviciu, nu cred ca e cazul sa fac afirmatii suplimentare despre regimul juridic
al modilitatii de atribuire a acestor locuinte. Au mai fost locuinte de serviciu de a lungul vremii. Sigur ca singurii
care au acces la aceaste locuinte sunt salariatii primariei. Este locuinta in care eu am locuit si locuiesc in prezent
impreuna cu fetita mea, insa pentru ca sper sa va bucurati si dumneavoastra astazi, va aduc la cunostinta ca
incepand cu 1 septembrie am renuntat la beneficiul acestui contract. Multumesc si imi cer iertare inca o data
pentru situatia in care ati fost nevoiti sa fiti pusi, multumesc frumos.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim. Domnul consilier Danga, va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Mai intai vreau sa va asigur domnule primar ca domnul arhitect-sef nu este membru al niciunei coalitii altele decat
cea aflata la ...
Domnul viceprimar Chirica Mihai
L-ati exclus?
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Nu a fost niciodata. Faptul ca mama domniei sale, doamna fost consilier Vericeanu a venit la un moment dat in
PNL, dar venind dinspre Alianta Civica s.a.m.d. nu inseamna ca intreaga familie a domniei sale pe cale de
consecinta devine prin mostenire membru a unui partid. In niciun caz, este prima data ...
Domnul viceprimar Chirica Mihai
... are cotizatia platita la PDL inainte de...la zi...deci mai mult decat membrii PNL pe care ii aveti...
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Este prima data cand aud lucru asta. Bine, bine. In ceea ce priveste intrebarea adresata de domnul Ostaficiuc, il
invit sa solicite de la secretariatului consiliului dispozitia nr. 580/18.06.2012, completata cu dispozitia
745/23.07.2012 ale primarului municipiului Iasi prin care mi-au fost delegate atributiile si o sa vedeti daca intre
ele au existat si atributii care tin de partea de directie tehnica, arhitect s.a.m.d.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
Va multumesc. Nu stiam care sunt atributiile dumneavoastra.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va propun sa trecem la ordinea de zi.
Domnul consilier Bulgariu Catalin
Ma scuzati.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va rog domnul Bulgariu.
Domnul consilier Bulgariu Catalin
As vrea si eu sa fac doua comentarii pentru ca ma vad nevoit. Doamna secretar incearca sa spuna ca si cum e
vina mea ca toate acestea lucruri s-au petrecut de a lungul timpului si ca astazi sunt probleme extreme grave si
ca, comportamentul dumneaei nu este de competenta Consiliului Local. Aici nu se pune problema de satisfactie.
Intr-adevar ar fi fost o satisfactie a iesenilor daca dumneavoastra pana la 1 septembrie v-ati fi depus demisia.
Asta intr-adevar era intr-adevar un gest serios. Si inca un lucru pe care il rog in adresa pe care Letitia Palaga o va
realiza, sa spuna si cine a mai primit ca sa nu mai avem alte bombe de acum in perioada urmatoarea. Si un ultim
comentariu la adresa colegului Marius Danga, vedeti, domnul Danga, chiar daca acum discutam despre
arhitectul-sef eu imi asum anumite legaturi politice cu familia acestuia si totusi am realizat, iar dumneavoastra
incercati sa minimalizati ca si cum – la noi la PNL nu e vorba de asa ceva. Incercati sa bagati sub pres ca si cum,
sotia si mama sunt rude de gradul 1, deci pana la urma fiecare dintre noi avem acelasi regim.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumesc. Va supun aprobarii ordinea de zi a acestei sedinte ordinare cu cele 3 proiecte de hotarare ca si
completare la ordinea de zi si amendamentele stabilite in sedinta comisiilor reunite.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Ordinea de zi a sedintei ordinare a fost aprobata.
Trecem la ordinea de zi.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.06.2015;
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Daca sunt discutii? Va rog domnul consilier Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Executia bugetului e o fotografie, nu ai cum sa te opui unei fotografii, dar poti spune daca iti place sau nu iti place.
Invit colegii consilieri, apropo de aceasta fotografie la jumatatea anului, sa vada ca pe sectiunea de dezvoltarea la
sume de la Uniunea Europeana ne-am propus in primul semestru sa avem venituri de 150 de milioane si avem
doar 18 milioane, deci 12,6%. Ingrijorator prin prisma interpelarii pe care am avut-o referitor la statul implementarii
PID-PC, asta e o problema a acestei fotografii. Cred ca ea ar trebui completata tinand cont ca e un raport
trimestrial si deci se va reveni si in octombrie probabil cu o astfel de executie, sa facem un obicei din a prezenta
si o executie a planului de investitii din bugetul propriu pentru ca de obicei atunci cand lansam spre dezbatere
bugetul, planul de investitii din fonduri propriu este cel mai promovat, ca vom face, vom drege din fonduri proprii.
Nu stiu astazi cat din el am reusit sa il lansam. Am felicitat atunci cand s-a aprobat bugetul, faptul ca municipiul a
acceptat propunerea noastra de introducere a realizarii registrului spatiilor verzi de exemplu, si din executie nu imi
dau seama stadiul de implementare. Am avut curiozitatea azi dimineata sa ma uit in SEAP, apropo de strategie
nu e publicat inca anuntul, dar nici anuntul pentru achizitia serviciilor pentru realizarea acestui registru nu este
inca postat. Cred ca ar trebui astfel incat de la an la an sa nu avem acelasi lucruri in planul de investitii. Ar fi bine
ca aceasta executie sa fie insotita si de un raport sintetic cu stadiile implemetarii planului de investitii.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumesc. Va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 2
Proiect de Hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2014;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului. Cu amendamentele, am specificat la inceput, depuse la mapa
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Cu o abtinere - doamna Preda - proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului pe anul 2015;
Daca sunt discutii?Cu amendamentele.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Cu o abtinere - doamna Preda - proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului “Pas în Educaţia Tuturor ” către Colegiul Tehnic
“dimitrie Leonida Iaşi”, partener în cadrul proiectului;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare si
Recompartimentare Laborator Analize Medicale”, la Spital Clinic de Recuperare Iasi”, Str.Pantelimon Halipa
Nr.14;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iaşi ;
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către garnizoana Iaşi a 50 de bucăţi dale din beton
scoase din uz;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
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Impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre
închiriere;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 9
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2011 ;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Cu 5 abtineri, inclusiv domnul Trandafirescu si doamna Preda, proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, a spaţiului în
suprafaţă de 133 mp rămas disponibil în urma modernizarii Punctului Termic Mircea cel Batran, din strada Cerna
nr. 12-14, in vederea realizarii unui Centru de recreere;
Cu durata de 5 ani.
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 11
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TOMA COZMA NR. 81, BLOC
572, SC. A, PARTER AP. 2, NUMAR CADASTRAL 121230-C1-U17 intocmit in vederea construirii unui balcon, cu
acces din exterior si schimbare destinatie apartament in cabinet medical veterinar pe teren concesiont persoane
fizice;
Daca sunt discutii? Va rog domnul consilier Boisteanu.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu
Solicit o rectificare a unei erori materiale din proiectul de hotarare, adresa de comunicare conform cu cea din
expunerea de motive. Multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim. Domnul Trandafirescu va rog.
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
Cu riscul de a fi catalogat de catre colegul meu domnul Ostaficiuc drept carcotas, as vrea sa pun o intrebare si sa
fac o propunere. Presupun ca acest balcon se va construi pe spatiul verde, as vrea sa stiu cum a capatat
aprobare sa construiasca pe spatiul verde intrucat eu pe tren teren proprietate a Companiei Nationale de Cai
Ferate nu am reusit sa mut bordura parcarii cu 50 de cm datorita faptului ca intram pe spatiul verde, unu. Doi,
propunerea ar fi in felul urmator - daca as propune sa achizitionam un retroproiector si un ecran sau eventual un
laptop si pe acele televizoare sa putem sa vedem imagini care sa ne arate in mod fidel locatiile si cum putem lua
hotarari cu privire la aceste PUZ-uri si alte lucruri care credem ca ar fi bine sa fie vazute. Nu cred ca toata lumea
stie unde este blocul, nu cred ca toata lumea stie unde sunt intersectii, strazi s.a.m.d. Deci as propune sa le
vizualizam. Multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim si noi. Domnul Ostaficiuc.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
Da, ma vad nevoit… este o solicitarea din partea unui cetatean. Intr-adevar in momentul in care noi am dat acest
aviz la comisia de urbanism, am solicitat un aviz din partea locatarilor, daca imi aduc aminte. Doi, este un balcon
prelungit sub balcoane existente, adica nu cred ca este pe spatiul verde pus acest spatiu. Si trei, exista in
extinderea blocului in partea dreapta sau stanga, nu mai stiu exact, ceva similar. Noi am incercat sa facem o
prelungire a acestei extensii in partea stanga a scarii, scara de intrare la locatarii fiind pe mijloc. Daca am fost
inselati sau daca cei de la Serviciul de Urbanism sau cei care trebuiau sa verifice lucrul asta nu au constatat ceea
ce spuneti dumneavoastra, inseamna ca noi am fost intr-o eroare, dar pentru materialele prezentate la comisiei
am aprobat acest PUZ.
Domnul consilier Anghel Ficu a iesit din sala de sedinta.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca nu mai sunt discutii? Va rog domnul Bulgariu.
Domnul consilier Bulgariu Catalin
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Fiind in ton cu domnul Trandafirescu, poate ca ar fi bine sa fim si mult mai moderni. Eu propun sa facem o sala
de proiectie 7D, nu doar asa sa proiectam pe televizor.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Da, va multumesc domnul consilier. Va supun votului proiectul de hotarare numarul 11.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Cu un vot impotriva si …
Cine este impotriva? Doamna Preda sunteti impotriva? Impotriva.
Si cine se abtine, va rog.
Cu 4 abtineri si o impotrivire proiectul de hotarare a fost adoptat.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
As vrea sa fac o mentiune. Nu ar trebui sa luam in ras ceea ce a spus colegul nostru Trandafirescu, poate ca ar fi
corect, dar trebui sa facem mentiunea ca orice PUZ sta pe site-ul primariei municipiului Iasi timp de 30 zile. In
afara de asta la Institutia Arhitectului Sef pe toti peretii de acolo orice proiect este afisat intr-un format A0 in asa
fel incat orice cu mult inainte de a fi aprobat, sa poata contesta acel PUZ. Deci oarecare afisare a acestor PUZ
exista si pe site si in fizic la institutia arhitectului sef.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim si noi.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
As vrea sa completez. Ideea domnului Trandafirescu nu poate fi neaparat neglijata, dar asa cum facea observatie
domnul Marius Aur, nu putem fi toti in comisia de urbanism. Cei care suntem in comisia de urbanism putem
transmite si colegilor nostri daca sunt sau nu sunt dubii fata de, iar ideea dumneavoastra poate fi transferata
foarte bine in interiorul comisiei de urbanism si comisia de urbanism este o comisie deschisa, anuntata de fiecare
data. … Sigur.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va asteptam cu cea mai mare placere si la comisia de urbanism.
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
Nu va suparati, o precizare. Eu nu am vrut altceva decat sa spun ca noi votam aici acordand incredere tuturor
celor care lucreaza in comisie. Deci nu am pus niciodata la indoiala faptul ca cei care lucreaza in comisie sau
persoanele care sunt desemnate din cadrul primariei sa se ocupe de aceste probleme nu se achita cu
profesionalism. Cu toate acestea au fost sedinte in care v-am adus la cunostinta ca apar inadvertente sau scapari
din partea acestor persoane. Nu voiam altceva decat asa cum procedam, cum lucram … asa sa vedem in imagini
ceea ce se intampla la fata locului.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Domnul consilier, eu sunt de acord si insistam aproape pe o linie care se infunda la un moment dat. Nu am spuns
ca nu, ci am spus ca daca tot avem comisiile, ce facem, daca facem dezbatere pe fiecare aspect tehnic al fiecarui
proiect de hotarare care a fost atributul comisiei nici in 7 ore nu iesim dintr-o sedinta de consiliu local fara a mai
putea avea ratiunea ca ceea ce am votat la sfarsit a fost chiar tocmai ceea ce am vrut. Haideti sa dam totusi
crezare celor care sunt in comisie, sa acceptam cu totii acest regulament si sa il indeplinim ca atare, multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multmumim si noi. Trecem la …
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
Domnul presedinte… numai un minut, va rog frumos, este necesara aceasta completare. Nu as fi intervenit daca
nu vad din nou consilierii liberali care pun intrebari in plen doar ca sa ii auda presa. Vedeti foarte bine, am stat
foarte calm pana acum. La aceste comisii, cel putin la comisia de urbanism pe care o facem o data la doua
saptamani, in fiecare miercuri la ora 13 si ultima comisie si penultima am stat 3 ore si jumatate pentru a stabili ori
solutii, ori petitiile care apar din partea oamenilor, sunt cel putin 20 de petitii, 17 petitii, care vor urma la
urmatoarea sedinta a comisiei de urbanism care are loc pe data de 29. Si ieri ne-am intalnit tot in comisia de
urbanism, si ieri am stat doua ore si jumatate impreuna cu doamna secretar si cu totii ceilalti. Niciun consilier
liberal nu a venit la comisie, nici la comisia juridica, nici la comisia de urbanism si este inuman sa spunem pentru
toti ceilalti consilieri care incercam sa facem cvorum pentru a putea participa la aceste comisii deoarece aceste
avize sunt absolut necesare pentru bunul mers al desfasurarii unor documentatii. Va rog si fac apel inca o data ca
si consilierii liberalii sa participe la comisie, sa nu vina numai la comisia juridica care este inainte de plen sau in
ziua plenului, sa nu vina la comisia de tineret si sport, la comisia de cultura sau alte celelalte pentru a indeplini
doua comisii asa cum este necesar ca sa isi ia diferenta de bani fata de indemnizatia de consilier local. Sunt
comisii de specialitate la care chiar se discuta si se gasesc solutii. Nu toti dorim si nu sunt una dintre persoanele
care stiti foarte bine ies in presa pentru a ma putea afisa ca sa vedeti cat de mult lucram noi, dar o data la doua
saptamani stam cate doua ore si jumatate in asa fel incat sa gasim solutii. In acelasi timp as dori de fapt ca toti
consilierii care sunt interesati sa vina si sa participe la aceste comisii. Consilierii care au solicitat acest lucru au
participat, la fel domnul Bulgariu, la fel domnul Danga, la fel ceilalti consilieri care au dorit sa vina. In perioada
urmatoare din septembrie vom face apel catre mass-media asa cum a mai fost si altadata, ca si presa, massmedia sa participe la aceasta comisie care este de foarte multe ori pusa sub semnul intrebarii ori ca elibereaza
autorizatii, ori toate celelalte. Toate aceste explicatii sunt pregatit sa le dau la intalnirea cu presa. Comisia de
urbanism nu elibereaza autorizatii de construire, multumesc.
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Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc domnul consilier Ostaficiuc. Va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Atitudinea asta de profesor in fata elevilor nu stiu daca este chiar cea mai nimerita. Eu inteleg ca dumneavoastra
in calitate de presedinte va tineti comisiile. Stiti foarte bine ca eu ca si consilier local am protestat pentru faptul ca
celelalte comisii nu se tin cu ritmicitatea cu care se tine comisia de urbanism si va felicit. Stati putin.
Dumneavoastra a acuza acum ca colegi de ai nostri bifeaza diverse comisii doar ca sa si ia indemnizatia, eu cred
ca este mult prea mult, e dus dincolo de realitate. Fiecare dintre noi aici, raspudem pentru ceea ce facem atunci
cand, daca consideram necesar vom veni in fata electoratului. Daca PSD considera ca exista o lista de lucruri
care trebuiesc discutate si o lista de lucruri care nu trebuiesc discute in plen de fata cu directorii, de fata cu massmedia sau cu simplii cetateni pentru ca e o sedinta publica, sa faca aceasta lista si noi asa micuti si putini cum
suntem o sa incercam sa discutam doar acel subiecte pe care dumneavoastra le considerati normale a fi
discutate intr-o sedinta de plen. Eu cred ca fiecare consilier are datoria sa evalueaze proiectul de hotarare pana
in ultimul moment si daca in ultimul moment i se pare un lucru anormal trebuie sa il aduca in sedinta de plen,
altfel sa voteze s.a.m.d.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
Comisiile de specialitate, domnul viceprimar Danga, stiti foarte bine si cand erati viceprimar participati la toate si
va felicit pentru acest lucru, sunt de fapt pentru a asigura bunul mers al acestor documente de care are nevoie
populatia. Consilierii liberali nu participa la bunul mers a acestor comisii facand de foarte multe ori in asa fel incat
sa fie in imposibilitatea de a tine aceasta sedinta din lipsa de cvorum, iar dumneavoastra ca pastor sau ca păstor
a ceea ce pastoriti la PNL, v-as ruga frumos sa indrumati acesti colegi la comisii. Multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumesc. Domnul profesor Boisteanu, va rog.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu
Imi aduc aminte ca ieri in sedinta la care am participat cu totii, domnul consilier Ostaficiuc a dat citire tuturor PUZurilor care se regasec astazi pe ordinea de zi. Este intr-adevar si are dreptate, nu vreau sa fiu profesor in fata
elevilor, dar este reala afirmatia pe care o face ca ceea ce spunem astazi nu o spunem ca sa iesim in fata vis-àvis de problema pe care o au cetatenii. Nu, realitatea este cea pe care a expus-o domnul consilier Ostaficiuc si sa
nu ne ascundem si sa cautam alte solutii decat care sunt atat de evidente. Multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim si noi. Va supun votului proiectul numarul 11 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Impotriva?
Domnul consilier Danga Marius Sorin
L-am mai votat o data.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Da, 11 s-a votat, ma iertati. Trecem la proiectul nuamrul 12 de pe ordinea de zi
Proiect nr. 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T27, NUMAR
CADASTRAL 143532, Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata
persoane fizice;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Cu un vot impotriva proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, ALEEA
UZINEI NR. 8A, NUMAR CADASTRAL 142480 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate
prin demolare constructii existente si refacere imprejmuire;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Cu un vot impotriva proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA
SARARIEI NR. 155B, (fosta strada Lascar Catargi nr. 58) NUMAR CADASTRAL 3745/1/2 întocmit in vederea
construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Cu un vot impotriva - doamna Preda - proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 15
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM NUMAR CADASTRAL
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146006 întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren proprietate privata
persoana fizica;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Cu un vot impotriva proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T51, NUMAR
CADASTRAL 144866 întocmit in vederea construirii unei locuinte, fosa septica si imprejmuire pe teren proprietate
privata persoane fizice;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Cu un vot impotriva proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T51, NUMAR
CADASTRAL 144867 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata
persoane fizice;
Va rog domnul consilier.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Uitati, sunt in urmatoarea situatie acum, nu stiu daca am voie sa intervin sau nu. La ora 11,08 primesc un SMS de
la cetateanul Apostol care imi spune: “salut, daca nu ati trecut de punctul 17, ai putea intreba in baza carui PUZ sa determinat distanta minima de 29 de metri fata de axul drumului Iasi-Voinesti? Si de ce proprietarul, eu, nu am
fost informat de Puz-ul realizat in 2004 ce a stat la baza acestui PUD”. Am voie sa pun intrebarea asta? Ar fi
trebuit sa o stiu de ieri? … Suntem in fata unui PUD. Repet, pot interveni astfel de situatii? Nu stiu daca ieri la
momentul comisiilor, apropo de ce spunea domnul profesor Boisteanu mai devreme, era cineva care isi luase
mapa inainte. Adica cu totii ieri am trecut in revista toate PUZ-urile si ne-am asumat ca pana astazi ne mai uitam,
mai intrebam, mai vedem daca e totul in regula. Eu cred ca e normal sa punem intrebarile aici.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Am inteles. Nu aveti nicio restrictie, domnul consilier. Nu inteleg de unde isi permite domnul Apostol sa vorbeasca
la persoana a II a? a folosit “te”. Nu, asta e mai putin important.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Il am in agenda de telefon la fel ca alti probabil 1000 de cetateni ai municipiului Iasi.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Propunerea dumneavoastra e sa il retragem de pe ordinea de zi?
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Nu am nicio propunere. Am pus o intrebare. Am transmis intrebarea unui cetatean al municipiului Iasi.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va rog domnul Ostaficiuc.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
Fiecare consilier local bineinteles are o agenda telefonica foarte, foarte mare. Nu este inoportun ceea ce a facut
acum domnul Danga, chiar il sustin. Daca apare o problema si chiar daca sa spunem nu apare in comisie iar noi
de exemplu in comisia de urbanism suntem dusi in eroare poate uneori de Serviciul de Urbanism sau de cei care
ar trebui de fapt sa ne faca alte precizari, eu cel putin la acest proiect fac propunerea ca sa fie retras de pe
ordinea de zi, sa fie rediscutat si reanalizat, iar comportamentul sau eu stiu interventia domnului Danga este
corecta. Sa nu stabilim acum daca cineva doreste sa intervina, de asta suntem aici toti consilierii pentru a
interveni.
Domnul consilier Axinia Constantin
Nu vorbeste la microfon.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Raman surprins de modalitatea de interventie…
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
Suntem aici pentru a da o cale mai usoara cetatenilor pentru a putea expune uneori anumite probleme. Aici chiar
sustin punctul de vedere al domnului Danga, multumesc.
Domnul consilier Axinia Constantin
Nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu
Fiind vorba de proprietar, cred ca sta isi doreste.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Imi dati voie? imi dati voie, va rog? Daca imi dati voie eu as incerca sa ii raspund chiar domnului Apostol care a
dat SMS-ul. Pretinde ca nu a avut cunostinta de PUZ-ul din 2004, in documentatia atasata de dumnealui se afla
certificatul de urbanism eliberat in beneficiul acestuia care i-a fost inmanat, a fost ridicat din registratura pentru ca
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in baza lui a intocmit documentatia PUZ si daca se uita chiar pe prima pagina este mentionat - HCL de aprobare
faza PUZ, hotararea numarul 326/2004. Deci a avut cunostinta de existenta PUZ-ului.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Uitati un raspuns care a venit foarte bine. Mergem mai departe.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Sincer avand in vedere dubiile pe care le creeaza si modalitatea de a interveni in plenul sedintei, eu as propune
sa amanam proiectul de hotarare pana detaliem toate elementele legate de PUZ avand in vedere si interventia
domnului Danga. Va multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumi si noi.
Cine este pentru amanare?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Cu o impotrivire - domnul Axinia si domnul Trandafirescu - proiectul de hotarare a fost amanat, numarul 17.
Proiect nr. 18
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PROF. DR. ION CANTACUZINO
NR. 16, NUMAR CADASTRAL 148786 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren
proprietate privata persoane fizice;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Cu un vot impotriva - doamna Preda - proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 19
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T27, NUMAR
CADASTRAL 16065 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Cu un vot impotriva doamna Preda- proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 20
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA GRADINARI NR. 26, NUMAR
CADASTRAL 143480 Intocmit in vederea construirii unui Centru Municipal de Colectare Deseuri Reciclabile si
Deseuri Periculoase pe teren inchiriat persoana juridica ;
Daca sunt discutii ?
Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai
As vrea sa spun doua vorbe in legatura cu amanarea care s-a produs mai devreme. Imi cer scuze. In primul rand
ca este un precedent periculos, in al doilea rand sedintele consiliului local sunt publice si domnul Apostol Ion,
Costica, Georgica daca avea ceva de contestat sau de discutat putea sa participe la aceasta sedinta. Faptul ca
am primit un SMS nu inseamna ca intoarcem o munca pe care au facut-o biroul arhitectului-sef si a stat acest
PUZ o luna de zile pe site-ul Consiliului Local. Cand suntem seriosi ? in momentul in care primim sms-uri sau in
momentul in care muncim pentru acest proiect. Rugamintea mea este ca sa nu creeam acest precedent si acest
sistem de a primi sms-uri ca sa anulam proiecte ale Consiliului Local, muncite, sa fie unic astazi. Multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim si noi. Domnul consilier Trandafirescu, va rog.
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
La acest punct am avut o interventie si ieri si as vrea sa nu va distrati domnul Ostaficiuc, pentru ca nu fac parte
din comisia de urbanism…
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
… cum sa rad, domnul Trandafirescu? sunt serios.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va rugam putina decenta si liniste, va rog.
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
… da, deci nu fac parte din comisia de urbanism, nu am de unde sa stiu ce se discuta in aceasta comisie, dar
consider de datoria mea sa aduc la cunostinta colegilor care fac parte din consiliu, poate nici ei nu sunt toti in
comisia de urbanism. Referitor la deseuri, legislatia are vreo 12 sau 13 acte normative. Mi-am permis sa consult
numai unul dintre ele care mi se pare relevant, celelalte le-am citit dar nu vi le aduc in discutie. Este ordinul nr.
119 din 2014 a Ministerului Sanatatii pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de
viata al populatiei. Aici, nu stiu daca cunoasteti zona, in stradela Gradinari, acest teren pe care se doreste a se
face depozitul este vis-à-vis de un ansamblu de locuinte, vis-à-vis insemnand fix peste strada. Nu sunt mai mult
de 10 metri intre blocuri si acest depozit. Si voiam sa va spun ca in acest Ordin la art. 5 spune - unitatile cu
capacitate mica de productie si de prestari servicii care detin deseuri trebuie sa fie situate la minim 15 metri de
ferestrele locuintelor, este unul din articole. La alin. 2 - se interzice schimbarea destinatiei functionale a unor
zone daca prin aceasta de creeaza premiza aparitiei de riscuri pentru sanatatea populatiei din zona locuita.15/17
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La art. 11 – distantele minime de protectie sanitara, pentru ca intre aceste tipuri de obiective cum sunt depozitele
si locuinte, legea spune ca trebuie sa se creeze o zona de protectie sanitara, deci distantele minime de protectie
sanitara intre teritoriile protejate insemand zonele rezidentiale si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri
asupra sanatatii populatiei sunt urmatoarele: la alin. – depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase
distanta este de 1000 metri. Mai aduc in discutie faptul ca acest depozit este invecinat, gard in gard cu autobaza
de salubritate. Acest articol prevede ca autobazele serviciilor de salubritate trebuie sa fie la 200 de metri de
locuintele rezidentiale. La art. 20 referitor la ce spunea colegul meu cand l-am intrebat daca avem studiu de
impact asurpa mediului, da, spune asa – distantele prevazute la art. 11…
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Domnul consilier cu toata dragostea pe care v-o port, haideti va rog frumos sa nu facem dezbatere pe legea
mediului si ma iertati ca spun lucrul asta.
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
Eu va spun ca nu am vazut.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Va rog sa lecturati hotararea de consiliu proiect asa cum a fost propus si daca vreti dam citare la avizul Agentiei
de Protectie a Mediului care este singurul organism prevazut de lege in Romania si afara ei, in alte state tot
agentie se numeste de mediu, care legifereaza prin ordinele pe care le emite toate conditiile de autorizare pentru
orice proiect, pentru orice investitie in orice colt a acestei tari.
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
Domnul primar, o hotarare de consiliu nu poate sa incalce legea
Domnul viceprimar Chirica Mihai
A emis acest aviz, deci nu incercati sa tranformati intr-un drob de sare ceea ce nu exista si daca considerati ca
acumulatorul de masina, bateriile, becurile arse, deseurile de la echipamentele electrice si electronice trebuie
tinute la 1000 metri de casa, eu sa stiti ca am nevoie de bec in casa, si de bateria de la masina la masina, si de
bateria de la telefon in telefon. La aceste tipuri de desuri se refera ceeea ce vorbiti dumneavoastra. Prin urmare,
avem un plen, va rog frumos sa va faveti observatiile la comisii. Va dau citire avizului Agentiei de Protectie a
Mediului si incercam sa lasam intr-o stare de seriozitate acest consiliu. Multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Multumim si noi. Va supun votului proiectul de hotarare numarul 20.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Se abtine cineva ?
Cu 4 voturi impotriva si o abtinere proiectul de hotarare a fost aprobat.
Domnul consilier Harabagiu Gabriel Vasile
Domnule presedinte, as dori sa retinem ca colegii nostri din opozitie au votat impotriva unui proiect european, da,
impotriva ca norvegienii sa investeasca in Iasi un program pilot unic in Romania, in care cetatenii Iasiului pe aport
voluntar, adica singuri, pot veni in acea zona sa aduca niste deseuri reciclabile asa cum se vede si titlul
proiectului, nu cum spune domnul consilier. Stiu ca acum sunteti doctor in cai ferate. Am terminat chiar facultatea
de protectie a mediului. Va rog frumos sa studiati nomenclatorul, ce inseamna deseuri periculoase. El e un titlu
general dupa care cum v-a citit si domnul viceprimar, se imparte pe categorii, pe coduri. Va multumesc.
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
Prezentati realitatea deformata. Nu am votat impotria proiectului, am votat impotriva locatiei. Deci exista locatii
nenumarate in zona industriala unde se poate face acest fel de depozit… nu inteleg de ce trebuie la nasul
oamenilor si al locuitorilor. Nu inteleg.
Domnul consilier Harabagiu Gabriel Vasile
Nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Domnul Harabagiu va rog !
Proiect nr. 21
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR.
20C, NUMAR CADASTRAL 6763 Intocmit in vederea construirii unei locuinte, anexa, imprejmuire prin desfiintare
constructii existente pe teren proprietate privata persoane fizice;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Cu un vot impotriva - doamna Preda - proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 22
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T169, NUMERE
CADASTRALE 17702 si 17703 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte si
functiuni anexe pe teren proprietate privata persoane fizice;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
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Cu un vot impotriva - doamna Preda - proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 23
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA ADUNATI NR. 11, NUMAR
CADASTRAL 141894 Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata
persoane fizice;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Cu un vot impotriva - doamna Preda, proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 24
Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă;
Daca sunt propuneri, va rog? Domnul consilier Ostaficiuc.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
Da, avem o propunere in persoana domnului consilier Axinia Constantin. Multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca mai sunt alte propuneri? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate domnul viitor presedinte de sedinta ati fost votat. (Cu o abtinere proiectul de hotarare a fost
adoptat.)
Dispoziţia nr. 662/ 21.07.2015 – completare:
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosintă gratuită către Complexul Muzeal Naţional Moldova, terenul
proprietatea Municipiului Iaşi, situat în zona Palatului Culturii, în suprafata de 2021 mp, în vederea asigurării căii
de acces pentru maşinile de intervenţie, precum şi pentru amplasarea unui post trafo;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării şi asigurarii sumelor aferente cotizaţiei anuale şi resurselor
necesare cofinanţării proiectelor desfăşurate de Asociaţia Clusterului Inovativ Regional EURONEST IT&C Hub;
Daca sunt discutii?
Domnul viceprimar Chirica Mihai
As avea o singura precizare pentru directia economica, trebuie sa asiguram si cadrul legal de finantare a
apartenentei noastre la acest cluster si propunerea este ca din fondul de rezerva al municipiului Iasi sa fie
finantata cotizatia pentru apartenenta la cluster. Multumesc.
Domnul consilier Aur Marius Catalin – presedinte de sedinta
Va multumim si noi.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Cu o abtinere - domnul Danga, proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Dezvoltarea Structurilor de economie socială -- un
pas inainte pentru grupurile vulnerabile din regiunile Nord Est, Bucureşti-Ilfov şi Sud Muntenia”;
Daca sunt discutii? Daca nu va supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Va multumim frumos pentru ca ne-ati suportat sau ca m-ati suportat si ii urez succes domnului Axinia in
viitoarea postura de presedinte de sedinta. Va multumim.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
AUR MARIUS CATALIN

SECRETAR MUNCIPIUL IAŞI,
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