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A NU Nł
Aducem la cunoştinŃa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINłEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE
03.09.2015
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 03 septembrie 2015 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
AXINIA CONSTANTIN
2.
AUR MARIUS CATALIN
3.
BEJAN VICTOR
4.
BIRHALA CONSTANTIN
5.
BOCA ADRIAN FLORIN
6.
BULGARIU CATALIN
7.
CHIRICA MIHAI
8.
CRISTIAN CATALIN
9.
DANGA MARIUS SORIN
10.
HARABAGIU GABRIEL
11.
MATASARU PETRE DANIEL
12.
MELENCIUC GEORGIANA
13.
NEDELCU VLAD NICOLAE
14.
PREDA ANCA
15.
RUDNIC ERICA
16.
SANDU VASILE
17.
SCRIPCARU CALIN
18.
SURDU GABRIEL MIHAI
19.
TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
20.
VRANCEANU SIMONA ELENA
Participa la sedinta extraordinara 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 Axinia Constantin si sunt inregistrate
audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 805 din data de 31
august 2015, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea continutului cadru de masuri necesar pentru elaborarea
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Iasi pentru perioada 2015 – 2030;
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata. Deschidem sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin
dispozitia Primarului muncipiului Iasi nr. 805 din 31 august 2015. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza
motivat urmatorii consilieri locali: domnul Anghel Ficu, doamna Antipa Gabriela, domnul Boisteanu Paul Corneliu,
doamna Gavrila Camelia, domnul Leonte Constantin, domnul Navodarul Laurentiu, domnul Ostaficiuc Marius
Eugen. Domnule presedinte, aveti cuvantul.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Buna ziua doamnelor si domnilor consilieri, domnule primar, domnilor viceprimari, onorata asistenta. Fiind
o sedinta extraordinara nu avem sectiunea mult indragita de multi dintre noi, interpelari, asa ca vom trece direct
spre vot.
Doamna consilier Preda Anca
Vreau sa ma inscriu la cuvant, totusi, chiar daca nu sunt interpelari.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Nu sunt interpelari. Ne uitam pe regulament.
Doamna consilier Preda Anca
Indiferent daca nu sunt interpelari, o discutie pe proiect trebuie facuta. O discutie pe proiect trebuie
facuta.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Ne uitam la regulament si va... pe proiect. Pe proiect, bineinteles. Stati putin, doamna consilier. Totul
dupa regulament. Intai il avem pe domnul Danga, care imi zambea si credeam ca ma interpeleaza...
Doamna consilier Preda Anca
Dar va rog sa fiti un gentleman si eu sa ma inscriu la cuvant.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Dar ca sa incheiem discutia, supun la vot, nu, discutam asa> Supunem votului dumneavoastra ordinea
de zi care este un articol unic, dispozitia numarul 805 privind convocarea Consiliului Iasi in sedinta extraordinara
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din aceasta data, 3 septembrie - proiect de hotărâre privind aprobarea continutului cadru de masuri necesar
pentru elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Iasi pentru perioada 2015 – 2030;
Supun la vot proiectul, ordinea de zi.
Cine este pentru?
Abtineri? O abtinere, doamna Anca Preda.
Un vot impotriva? Ceva? Nu.
Deci ordinea de zi a fost aprobata.
Imi permiteti sa dau citire unicului punct de pe ordinea de zi, proiectului numarul 1.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea continutului cadru de masuri necesar pentru elaborarea Strategiei
Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Iasi pentru perioada 2015 – 2030;
Discutii?
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Ma iertati, cu lipsa, sa spunem, de eleganta, as vrea sa iau eu un pic cuvantul ca si initiator al proiectului
de hotarare. Salut in primul rand si multumim pentru faptul ca ati reusit sa ajungeti la aceasta sedinta
extraordinara. In primul rand o corectie de forma, intr-adevar daca va uitati in dispozitia emisa si titlul proiectului
de hotarare, am eliminat “cadrul de masuri” si o sa ramana “cadrul pentru elaborare”, suna mai romaneste si vom
folosi titulatura - privind aprobarea continutului cadru pentru elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana
a Municipiului Iasi pentru perioada 2015 – 2030. Referitor la acest proiect de hotarare, dupa cum ati vazut si in
continutul sau, vine sa defineasca, ca sa spun, o serie de necesitati in elaborarea strategiei, in actualizarea
strategiei cadru de dezvoltare a municipiului Iasi in perioada 2015- 2030, tocmai motivat de un aspect formal legat
de depunerea dosarului de candidatura si un aspect legat de elaborarea viitoarei strategii. Noi suntem in faza de
licitatie in momentul de fata pentru elaborarea strategiei, lucru care se va petrece in cursul lunii septembrie,
undeva in prima decada a lunii septembrie, deci de saptamana viitoare probabil vom avea oferte. Dar fata de
aceasta, sa spunem, etapa, elaborarea strategiei va presupune o perioada de timp. Noi prognozam intre 3 si 6
luni de zile va dura atingerea tuturor obiectivelor in actualizarea strategiei asa cum le gasiti in anexa 1la proiectul
de hotarare. Pana la data la care noi va trebui sa finalizam actualizarea strategiei, document necesar pe de o
parte pentru integrarea strategiei culturale in depunerea dosarului de candidatura, pe de alta parte pentru
elaborarea planului de proiecte in vedere accesarii fondurilor europene pe noua etapa de finantare europeana.
Este nevoie sa trecem si cu acest continut cadru care in linii mari defineste ceea ce va trebui sa faca viitorul
partener al nostru in elaborarea strategiei actualizare, si pe de alta parte vine pe cateva capitole sa arate cat de
poate de expresiv faptul ca strategia culturala care a fost aprobata intr-una dintre sedintele anterioare, este parte
componenta a strategiei de dezvoltare urbana. Am facut asa in linii mari o prezentare asupra necesitatii adoptarii
acestui proiect de hotarare. Bineinteles trebui privit aproape ca o tema de proiect, urmand ca strategia in sine sa
urmeze toate rigorile legii in ceea ce priveste aprobarea sa prin dezbatere publice, etc. Multumesc.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Multumim, domnule primar. Dam cuvantul doamnei consilier Anca Preda, va rog.
Doamna consilier Preda Anca
Domnilor consilieri, stimati colegi, colege. Ca modalitate si ca situatie de fapt a prezentarii acestui proiect
de hotarare, dar mai ales ca importanta a acestui proiect de hotarare, aduc la cunostinta opiniei publice ca a fost
trimis acum mai putin de 10 ore pe e-mail in forma finala. Avand in vedere importanta acestui proiect, vorbim
despre strategia integrata de dezvoltare urbana a municipiului Iasi pentru perioada 2015-2030. Probabil ca acest
document a fost undeva ascuns pe site-ul primariei, poate fi si aceasta un raspuns la ceea ce tocmai spun eu. In
cazul in care nu s-a aflat nici macar acolo, consider ca nu putem sa facem un, sa spunem, sa proiectam un
schelet a ceea ce vrem noi sa facem pentru dezvoltare urbana 2015-2030, prezentand aceste 3 foi si fara a avea
o dezbatere chiar la nivelul consilierilor locali cu privire la acest proiect. Eu va propun sa amanam votul pe acest
proiect, macar cu cateva zile. Suntem pe o sedinta extraordinara, cum am reusit astazi sa venim, o sa facem tot
posibilul sa venim luni dimimeata daca este nevoie, pentru ca eu vreau sa analizez cu atentie acest document si
sa votez in consecinta de cauza. Eu va propun sa amanati acest proiect. Sunt curioasa opozitia ce punct de
vedere are vis-a-vis de modalitatea in care a fost transmisa documentatia, dar vis-a-vis de ceea ce intelege
fiecare din aceasta strategie. Pentru ca daca iau nominal colegi de ai mei consilieri locali, vreau sa imi explice si
mie altcineva decat executivul care stie foarte bine lectia, daca a inteles acest proiect si ce votam astazi, concret,
o prezentare de 5 minute. Eu nu am avut timp sa aprofundez, sa lecturez si sa inteleg si vorbim de strategia
2015-2030. Daca dumnealor isi asuma, eu personal nu imi asum in acest moment, azi, si va solicit amanarea
votului.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Da, domnul Danga, va rog. Ma asteptam.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Buna dimineta. Stimati colegi, noi, asa cum spunea si domnul primar interimar, avem lansata deja o
licitatie pentru strategie, de fapt o cerere de oferta, in fine, ca se incadreaza la subprag, inteleg, care a fost si
anulata intre timp ca nu ati primit nicio oferta, desi potentiali ofertanti au fost ca am vazut niste cereri de clarificari.
Inteleg ca reluarea ei este deja trimisa in SEAP spre avizare, si noi ce facem astazi? Este nevoie de acest proiect
de hotarare? Pentru ca eu am verificat de alaltaieri de cand avem proiectul in prima sa forma, ca ieri am avut
forma finala, am verificat documente nationale, ghiduri de realizare a strategiilor, regulamentul 1301 la care ne
trimite nota de fundamentare, nicaieri, nicaieri nu am gasit ca Consiliul Local ar trebui sa aprobe un continut cadru
de masuri pentru elaborarea strategiei. Daca era nevoie acest continut cadru ar fi trebuit sa il aprobam inainte de
lansarea primei licitatii, ca astazi noi stabilim un fel de caiet de sarcini pentru viitorul consultant al nostru care ne
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va face strategia. Nota de fundamentare finala pe care o avem, nu pot sa nu observ si asta, difera destul de mult
fata de prima nota de fundamentare pe care am primit-o pe email si diferentele ne pot duce catre obiectivul
acestui proiect care nu inteleg de ce a fost ascuns prin scoaterea anumitor chestii din forma initiala a notei de
fundamentare. Inteleg ca facem acest lucru de fapt pentru a indeplini criteriul de selectie potrivit caruia un oras
trebuie sa aiba o strategie culturala in desfasurare care sa fie legata de strategia de dezvoltarea a orasului. Eu
consider ca prin ceea ce adoptam astazi, daca adoptam, nu rezolvam problema. Va readuc aminte interventia pe
care am avut-o in sedinta de Consiliul Local din 31 martie, o sa mergeti la site-ul primariei si o sa vedeti. Eu
atunci am propus o alta solutie, sa actualizam strategia de dezvoltare pe care o avem, Orizont 2020, astfel incat
sa demonstram legatura dintre strategia culturala si strategia de dezvoltare la data depunerii dosarului de
candidatura. Atunci domnul Cosmin Coman, prezent aici, imi raspundea, citez – dupa ce vom finaliza strategia
culturala care va fi supusa aprobarii dumneavoastra - intre timp a fost supusa, vom avea si strategia Orizont 2020
refacuta. Ce ne impiedica sa adoptam aceasta solutie care ar rezolva de fapt problema, am demonstra celor care
evalueaza dosarul nostru ca avem o strategie culturala, ca sa citez – legata de strategia de dezvoltare a orasului.
Propunerea noastra este ca sa renuntam la proiectul asta de care nu avem nevoie si sa actualizam documentul
care este astazi valabil, aprobat printr-o hotarare de Consiliul Local, sa actualizam capitolul obiective strategice
2.3 din orizont 2020, capitolul poarta denumirea – utilizarea potentialului turistic. Obiectivul de actualizat este –
Iasiul va fi cunoscut pe scara larga drept capitala culturala si turistica a Romaniei, prin suplimentarea listei de
activitati cu inca o activitate, respectiv realizarea si implementarea unei strategii culturale a orasului. In
fundamentare, in nota de fundamentare cred ca am fi putut face apel si la strategia judetului adoptata deja, unde
la obiectivul strategic 3, vorbeste despre cresterea calitatii vietii si protectiei mediului prin sprijinirea culturii,
creativitati si educatiei. Sper ca doar a fost o scapare, ca judetul are deja aprobata o strategie si ar fi putut sa ne
ajute in fundamentare. Daca e sa intru pe acest proiect de hotarare, eu nu sunt astazi convins ca nu inducem prin
ceea ce scriem, anumte conditii restrictive pentru pontentialii ofertanti, pentru ca analizand regulamentul 1301 si
caietul de sarcini si raspunsurile la clarificari, in regulament vorbeste despre strategiile vor aborda provocari
economice, sociale, climatice, demografice si de mediu, iar noi in documentul de fata vorbim despre cele 5
dimensiuni, si atunci cerem potentialilor ofertanti sa aiba cate un specialist pe fiecare din dimensiuni, de parca
cineva care abordeaza si a avut experienta pe provocari climatice nu are legaturi cu mediu sau chestiuni de genul
asta. Eu nu as vrea ca printr-o hotarare de consiliul local, serviciul nostru de achizitie, dupa aia sa justifice
potentiale raspunsuri sau eliminari de participanti prin faptul ca asa a decis Consiliul Local, ca sunt 5 dimensiuni
s.a.m.d. Asa incat, propunerea mea este sa renuntam la acest proeict de hotarare, sa initiem un altul si eventual
sa ne vedem intr-o alta sedinta extraordinara in care sa actualizam documentul care este deja, sa putem
demonstra ca avem o strategie culturala legata de strategia de dezvoltare valabila, si serviciul de achizitie sa isi
continue licitatia si sa si asume raspunderea pe chestiunile pe care le-a scris in caietul de sarcini. Sa nu se
foloseasca de o decizie a Consiliului Local, vedeti Doamne asa scrie, continutul cadrul aprobat de Consiliul Local,
ca sunt 5 dimensiuni si asta e viata, nu putem iesi din ceea ce au decis consilierii locali.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Multumesc foarte mult. Acuma sincer nici nu ma asteptam sa fie o alta abordare motivat de faptul ca pe
de o parte am vrut sa fac eu prima interventie pentru a mai dilua din ceea ce vreti dumneavoastra sa ne propuneti
acum. As vrea intai sa ii raspund colegei noastre, domnisoarei Preda. In principiu intre proiectul de hotarare pe
care probabil l-ati lecturat, in prima varianta, si cel pe care il aveti astazi, nu este aproape nicio diferenta, sunt
doar elemente de forma care au venit sa nuanteze un lucru foarte important pentru noi in etapa urmatoare, felul in
care strategia actualizata va ingloba in ansamblul ei si in detalierea ei, strategia culturala pe care tocmai am
aprobat-o. Despre succesiunea logica a actualizarii strategiei de dezvoltare a orasului, cred ca si-a raspuns
singur colegul nostru consilier, motivat de faptul ca intr-adevar am adoptat intai strategia culturala la nivel, sa
spunem, cadru, ulterior urmand sa facem actualizarea intregii strategiei de dezvoltare a municipiului. Despre
necesitatea elaborarii acestui proiect am spus la inceput si repet, continutul cadru a acestei strategii vine ca un
document de programare a lucrului pe care il vor desfasura cei care vor elabora strategia. Daca va amintiti la
strategia 2020, domnul consilier, exact lucru asta a fost reprosat de foarte multe ori, care sunt, sa spunem, cele 5
domenii pe care le abordam in strategie, de ce nu a cuprins tot, de ce a iesit in varianta asta. Ce este deranjant
faptul ca reusim sa stabilim o deschidere fata de necesitatea ca toate documentele de programare pe care orasul
si-le creaza, sa treaca prin organismul de lucru deliberativ a acestuia, eu cred ca este o masura pozitiva. Despre
incercarea de a aduce o umbra de indoiala asupra calitatii procedurii publice in procesul de achizitie a celui care
va fi selectionat, mi se pare usor deplasata aprecierea pentru ca pe de o parte nu poate influenta sub nici o forma
biroul de achizitii publice, modalitatea in care va raspunde acelor eventuali ofetanti, motivat de faptul ca toate
elemetele care se regasesc aici sunt cuprinse si in documentatia de achizitie si bineinteles vor face obiectul
eventualelor clarificari. Pe de alta parte, lista domeniilor ce trebuiesc abordate de viitorul elaborator al strategiei, a
ramas deschisa prin insasi nota de fundamentare, daca vreti dumneavoastra sa cititi ca tot ati amintit de lipsa
abordarii si din punct de vedere a stragiei judetene, in care au fost cuprinse toate studiile de specialitate care
privesc dezvoltarea economica, sociala a municipiului, a regiunii, a zonei metropolitane initiate de municipiul Iasi
sau de orice alta autoritate locala sau nationala indiferent de stadiul lor de realizare. Trebuie citit pentru ca si noi
ne-am pus aceleasi intrebari ca si dumneavoastra, dar ne-am dat si raspunsuri. Prin urmare, ne-am adunat astazi
nu ca sa avem un motiv in mod neaparat de a fi impreuna, cu siguranta ne face placere acest lucru, dar avem
totusi cateva responsabilitati fata de oras pe care trebuie sa ni le asumam si intr-o maniera, sa spunem, de
disputa politica asa cum o putem avansa, dar cred ca intr-o maniera de conlucrare pentru cateva proiecte
importante ale Iasiului. Multumesc.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Da, domnul Danga, va rog.
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Domnul consilier Danga Marius Sorin
Atunci, daca propunerea noastra inteleg ca nu va fi acceptata si nu va fi supusa la vot, m-as ralia
propunerii de a amana cu cateva zile discutiei acestui document, pentru ca din punctul meu de vedere nu a fost
timpul necesar pentru a aprofunda continutul cadru. Am facut cateva cercetari aseara, cat a fost timp, si multe
dintre obiectivele dezvoltarii urbane sustenabile adoptate de Uniunea Europeana si la Leipzig si la Toledo, si in
toate declaratiile care tin de dezvoltare urbana, nu sunt prinse aici, cel putin cred ca zona de sau directia de
afaceri sociale, de conducere si administratie, proiecte in zona asta nu sunt foarte clar definite, si eu as zice sa
mai dezbatem putin documentul. Dar repet, cred ca adoptarea acestui proiect de hotarare astazi, nu rezolva
problema de fond pentru care ati venit aici, nu ne va ajuta la depunerea candidaturii.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Da, sigur. E si aceasta o propunere, acum toti trebuie sa fim foarte clari informati ca strategia in varianta
in care o vom adopta ca si document de programare atunci cand ea va fi actualizata, va fi un document de
dezbatere si analiza mult mai aprofundat. Aici vorbim despre o tema, ca intr-o tema de proiectare daca vreti,
doamna consilier, in care propunem principalele linii directoare pe care trebuie sa le urmareasca. Daca si nu as
vrea neaparat sa fiu intr-o expresie anagramata, el a urmarit cu siguranta continutul acestui proiect de hotarare
pentru ca nu am vrut sa fim exhaustivi in abordare si am spus atunci si orice alt punct de vedere al viitorului
realizator, poate fi adus pe masa Consiliului Local, pentru a fi dezbatut si am lasat aceasta fraza in incheierea
materialului pe care il aveti la mapa pentru a nuanta faptul ca nu ne limitam la. Prin urmare avem un targhet de
timp, deja a fost depus materialul draft la Fundatia Culturala, in ceea ce priveste dosarul de candidatura pe
expresia culturala a acestui dosar, urmeaza a fi completat si cu alte materiale. E adevarat suntem intr-o
competitie si nu putem face publicitatii acest material pana cand el nu isi capata forma finala pe care o putem
dezbate si analiza in comisia de cultura si ulterior sa il validam in vederea transmiterii lui catre organismul
european. Acest document privind aprobarea strategiei cadru vine sa completeze tocmai o cerinta, vine sa
completeze tocmai o cerinta a dosarului de candidatura, ca domnul Danga deja dadea din cap ca nu, si nu este
din Bulgaria. Dar trebuie si avem nevoie de acest document pentru a arata ca exista un concept integrat intre
strategia culturala si strategia de dezvoltare urbana a municipiului Iasi pentru perioada ulterioara a anului 2020. Si
as propune sa trecem la votul acestui document.
Doamna consilier Preda Anca
Inteleg punctul de vedere al domnului primar, numai ca cel mai important lucru la orice proiect, teza,
putem sa o luam ca o teza de doctorat, de master, de ce doriti dumneavoastra, este structura, este curpinsul, si
continutul am vazut ca de obicei se copie in Romania, deci nu e problema. Deci cred ca cel mai important lucru,
cred ca cel mai important lucru este cum structuram aceasta strategie, sa nu ne lipseasca vreo ramura.
Dumneavoastra dati garantii ca nu ne lipseste, eu as vrea sa mai aprofundez subiectul, proiectul si sa nu il votez
la o fabrica de votat, ca domnul presedinte de sedinta nici nu voia sa lase sa vorbim astazi, ci sa analizam cum
trebuie acest proiect si sa votam in cunostinta de cauza, motiv pentru care va solicit sa amanati acest proiect de
hotarare pana luni dimineata cand eu vin sau si colegii mei la fel. Multumesc.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Stimata colega, amintiti-mi si mie ca sunt uimit, cand v-am oprit eu pe dumneavoastra sa va exprimati?
Doamna consilier Preda Anca
Nu m-ati oprit, dar erati cat pe ce, daca s-ar fi putut evita.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Haideti acum suntem la... facem acum speculatii. Mai doreste cineva? Poftiti domnul Danga, ca sa nu va
opresc si pe dumneavoastra.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Eu am speranta ca nu se va intampla ca in sedinta anterioara si apelul pe care urmeaza sa il fac, va fi
dus pana la final. As vrea sa ne spuna domnul Coman, daca acest proiect de hotarare rezolva problema? Vom
putea demonstra in dosarul de candidatura ca avem o strategie culturala legata de strategia de dezvoltare la data
depunerii dosarului si in momentul evaluarii? Da sau nu? Simplu. Da?
Domnul director Coman Cosmin
Nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Inregistrati, va rog - da. Ok. Deci luati toate punctele pe teama asta.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Problema e cine inregistreaza.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Ma iertati ca intervin. Acum avem o abordare care, na, e usor diferita fata de ce ne asteptam aici. Suntem
in aceeasi tabara a municipiului Iasi sau ne-am impartiti deja in taberele celorlalti contradidati? Pentru ca interesul
nostru comun pe care noi l-am declarat si dumneavoastra l-ati si semnat, este de a face orice efort posibil si orice
este necesar ca lucrurile sa mearga bine. Ideal ar fi fost ceea ce ati spus la inceput, ca nu a contrazis nimeni
lucrul asta, dar e un pas inainte si luati-l ca un pas inainte. Daca nici atunci cand punem toti efortul ca sa facem
un pas inainte, nu e bine, nu mai stim cum sa definim binele.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Cred cu tarie in acel orice, in acel orice cred cu tarie. Orice inseamna inclusiv sa ma lupt sa va conving ca
aceasta cale pe care mergeti este gresita. Deci astazi am ales sa fac acest efort si il fac pentru Iasi, din dorinta
mea ca pe acest criteriu sa luam maximum de puncte. Nu va fi o competitie usoara si noi putem demonstra...
Domnul viceprimar Chirica Mihai
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Sunt obligat sa va intrerup. Nu cred ca ati inteles. Am spus ca elaboarea unei strategii si in forma
actualizata, aduce exact perioada asta de timp, de minim trei luni de zile, in care poti veni cu documentul care
trebuie sa fie si dezbatut public. Nu putem incalca o procedura doar pentu a ne lasa auziti in spatiul public. Deci
avem nevoie de acest document pentru a putea substitui existenta unui document aprobat de Consiliul Local, prin
care intre strategia culturala pe care deja o avem si strategia de dezvoltare actualizata, exista un tot. Acest
document face legatura dintre ele, pentru ca este insusit, bun, in temeiul unei logici pe care ne-o acceptam pana
la un moment dat, dupa care incepem sa ne contrazicem. Acesta este temeiul pentru care suntem astazi chemati.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Poftiti, doamna Rudnic.
Doamna consilier Rudnic Erica
Un drept la replica, va rog. In primul rand contract cadru se numeste...
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
La cuvant va dau dreptul, nu la replica. Da, va rog. Porniti microfonul!
Doamna consilier Rudnic Erica
... sunt de acord ca suntem alesii, alesii inseamna ca avem si o educatie extraordinara, suntem la un
nivel social ridicat, cu o pregatire profesionala. Totdeauna am fost de acord cu colegii ce au spus, insa in
momentul in care au depasit conduita si pot sa spun, anumite elemente de educatie, si profesionala, si sociala,
am luat cuvantul. Eu am doctoratul, eu nu am plagiat niciun doctorat, colega nu are doctoratul, dar se exprima
fiind si avocat. Vreau sa o rog frumos sa isi ceara scuze fata de mine in primul rand, fata de ceilalti pe care i-a
atacat. Nu e prima oara cand face asa, dar a sosit momentul ca sa primeasca observatii. Si doresc ca si de acum
inainte ceea ce vorbeste, sa vorbeasca in nume personal, si nu in numele tuturor sau a unei mase de oameni pe
care nu o cunoaste. Sunt de acord sa sustinem acest contract cadru pentru dezvoltarea ulterioara a orasului
nostru. Va multumesc.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Si noi multumim, doamna consilier.
Doamna consilier Preda Anca
Trebuie sa imi dati si mie cuvantul la replica, in mod evident.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Acuma, doamna...
Doamna consilier Preda Anca
Pai, daca am fost... nu putem ... sa existe un fair-play, domnule presedinte. Trebuie sa existe un fair-play
in sensul ca facem sa raspundem daca am fost atacati intr-un fel, trebuie ca fiecare dintre noi sa avem
posibilitatea sa raspundem.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Pai, m-ati atacat si pe mine...
Doamna consilier Preda Anca
Este firesc ca dupa trei de ani de zile in care eu sunt in prim plan, iar doamna doctor in plan secundar, la
televizor, este firesc ca dumneaei sa fie revoltata. Nu am niciun fel de problema. Problema plagiatului este o
problema nationala, nu m-am referit la dumneaei, intuitu persone, ca sa nu facem niciun fel de ... multumesc.
Doamna consilier Rudnic Erica
Mereu ati fost in plan secund.
Domnul consilier Bulgariu Constantin
Domnul presedinte, dar avem un regulament totusi. La un proiect de hotarare trebuie sa ne manifestam
opinia, nu de 7 ori, ne mai gandim oleaca, iar spunem, va rog frumos.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Domnul consilier, domnul consilier, domnul consilier. Eu sunt pus aici sa conduc o sedinta, vad ca la un
moment incepeti o discutie intre dumneavoasta. Eu sunt participant sau conducator? Va rog sa respectati
regulamentul, nu va mai dau cuvantul. Domnul Nedelcu, mai doriti si dumneavoastra ceva pe doctorate, pe
chestii, pe ceva? Direct la subiect, va rog, da?
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae
Domnul Axinia, va rog sa imi permiteti. Buna dimineata. As vrea sa salut acest demers. Asa cum am facut
de fiecare data, am fost alaturi de toate proiectele care au avut legatura cu domeniul culturii si eu as propune sa
votam pentru ca din linii mari din ceea ce am studiat, consider ca este un schelet, un cadru foarte bun pentru
viitorul cultural al Iasiului. Si fara sa aduc aminte altor persoane, ca uneori cand chiar am fost al 14- lea votant al
unui proiect care tinea tot de cultura, chiar din zona USL-ului am fost rugat sa votez si am votat. Intotdeauna voi
vota proiectele care tin de cultura. Va multumesc.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Ma bucur domnul consilier.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Damnul presedinte, va rog 10 secunde. Domnul presedinte. Va rog 10 secunde am dreptul sa-mi aduc
toate argumentele, sa imi justific...
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Pana acum ati luat cuvantul de 5 ori, asta e a sase - a oara, e cu numar par
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Incerc sa fac orice ca sa sustin acest proiect.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Va rog, aveti ultimul cuvant. Poftiti.
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Domnul consilier Danga Marius Sorin
Ok. Domnul primar interimar vorbeste ca acest proiect este o legatura, si foloseste acest gest, intre
strategia culturala si strategia de dezvoltare. Problema este ca astazi acest mal nu exista, adica partea asta, nu
exista. Exista in schimb o alta strategie care este in desfasurare si care haideti sa facem legatura cu ceea ce
exista, nu cu ceea ce va exista in viitor daca un contractant isi va duce la timp un contract. Asta este propunerea
mea si este o propunere constructiva.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Eu ca simplu presedinte de sedinta, eu am inteles ca ceea ce v-a spus si domnul primar si ceea ce ati
discutat si dumneavoastra, si ce a zis si doamna Anca Preda, este o legatura intre strategia 2030 si ceea ce se
face in 2020, ca doua multimi. O multime inglobata in alta, aia 2030 e o mare multime si asta 2020 e inglobata in
aia. Ce sa zicem altceva, matematic vorbind. Da, in care inglobam si strategia consiliului judetean. Va rog domnul
Cristian.
Domnul consilier Cristian Catalin
Am vazut fervoarea cu care se discuta si dati-mi voie sa spun cateva lcururi, cred ca este unul dintre
putinele proiecte foarte directe si foarte aplecate pe ceea ce trebuie sa facem. Practic cuprinde 9 obiective
specifice, si cine scrie proiecte stie ce inseamna obiective specifice si 5 linii directoare care sa contina acel viitor
proiect. Haideti sa nu ne subrogam noi celor care scriu proiecte, sa dam doar cadru cu obiectele specifice si va
rog nu treceti peste aceste cuvinte, nu sunt puse doar asa de dragul lor, de a fi puse aici si cei care se pricep sa
scrie proiecte sa il dezvolte si sa il aduca la forma asa pe care o aveti si dumneavoastra in fata. Practic incercam
in foarte multe domenii, noi consilierii, sa ne subrogam executivului care trebuie sa faca lucruri pe care sunt ei
indreptatiti sa le faca. Nu facem noi acum nici dezbateri, am trasat o linie directoare, asteptam raspunsul si sa
vedem daca se potriveste cu ceea ce, si o sa aprobam pe viitor acel... o dezvoltare pe care o asteptam...
documentul final.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Multumim, domnul consilier. O apreciere foarte buna. Stimati colegi, supun spre aprobarea
dumneavoastra proiectul de hotarare
Doamna consilier Preda Anca
Am solicitat amanarea votului. Trebuie sa supuneti si acest lucru la vot, daca se amana proiectului. Am
solicitat amanarea proiectului, trebuie sa supuneti la vot si aceasta chestiune.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Bine. Daca ... S-a aprobat...
Doamna consilier Preda Anca
Cu abtinerea mea.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
s-a aprobat ordinea de zi si daca dumneavoastra spuneati de la inceput ca vreti sa il anulati.
Doamna consilier Preda Anca
Nu m-ati lasat. Am reusit eu.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Dumneavoastra nu m-ati inteles pe mine, eu va inteleg pe dumneavoastra.
Doamna consilier Preda Anca
Bun, deci dumneavoatra vreti sa supuneti la vot in acest moment ?
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Proiect de hotărâre privind aprobarea continutului cadru de masuri necesar pentru elaborarea Strategiei
Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Iasi pentru perioada 2015 – 2030;
Cine este pentru?
Doamna consilier Preda Anca
Va rog sa imi permiteti in semn de protest sa parasesc sala. Nu doresc sa votez. Va multumesc.
Doamna consilier Preda Anca a iesit din sala de sedinta.
Domnul consilier Axinia Constantin – presedinte de sedinta
Cine este impotriva?
Se abtine cineva? (3 abtineri)
Acum cum o incadram pe doamna? Lipsa, nu? Absent da.
Proiectul de hotarare a trecut.
Va multumesc stimati colegi.
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