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ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 16.11.2015
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

CIC PO 03/F3

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 16 noiembrie 2015 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
ANGHEL FICU
2.
AUR MARIUS CATALIN
3.
BEJAN VICTOR
4.
BIRHALA CONSTANTIN
5.
BOCA ADRIAN FLORIN
6.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
7.
BULGARIU CATALIN
8.
CHIRICA MIHAI
9.
CRISTIAN CATALIN
10.
DANGA MARIUS SORIN
11.
HARABAGIU GABRIEL
12.
LEONTE CONSTANTIN
13.
MATASARU PETRE DANIEL
14.
MELENCIUC GEORGIANA
15.
NAVODARU LAURENTIU
16.
NEDELCU VLAD NICOLAE
17.
OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
18.
PREDA ANCA
19.
RUDNIC ERICA
20.
SANDU VASILE
21.
SCRIPCARU CALIN
22.
SURDU GABRIEL MIHAI
23.
TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
24.
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 14,30, sunt conduse de domnul Boisteanu Paul Corneliu si sunt
inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1333 din data
de 13 noiembrie 2015, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului “Stagiile de practică –
1.
oportunitatea elevilor pentru tranziția de la viața școală la viața activă” de către Colegiul Tehnic de
Electronică și Telecomunicații Gheorghe Mârzescu, Iași, partener în cadrul proiectului;
2.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul
2015;
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Deschidem sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin dispozitia
Primarului Muncipiului Iasi nr. 1333 din data de 13 noiembrie 2015. Sedinta se desfasoara legal.
Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna Antipa Gabriela, domnul Axinia Constantin,
doamna Gavrila Camelia. Domnule presedinte, aveti cuvantul
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Buna ziua doamnelor si domnilor. As vrea ca astazi in sedinta extrordinara, in primul rand sa va
multumesc pentru faptul ca ati raspuns intr-un timp foarte scurt vis-a-vis de modul de difuzare a
documentelor si a convocarii sedintei noastre. Dau cuvantul domnului primar. Multumesc.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Buna ziua. Si eu vreau sa vin cu aceleasi multumiri si pentru faptul ca sunteti de acord sa
sustinem un proiect cu finantare europeana pentru una dintre scolile iesene. Inainte de a derula efectiv
acest proiect, as vrea pentru inceput sa ne aratam compasiunea si pentru tragicele evenimente care sCIC PO 03/F3

au petrecut in Franta in aceste zile si sa acordam un moment de reculegere pentru acest eveniment.
Va multumesc. Si tot inainte de a intra in ordinea de zi, avem o veste buna pe care as vrea sa o aduc in
atentia dumneavoastra. Miercurea trecuta, pe 11 noiembrie, la Primarie a fost o intalnire amicala cu
colegii de la Consiliul Judetean care se ocupa cu Forumul Euroregiunii Siret-Nistru, de unde a reiesit
din aceasta discutiei, cu cei 22 de presedinti de consilii raionale din Republica Moldova, redactarea si
semnarea unui document, o hotarare comuna a tuturor celor 22 de presedinti, de sustinere a Iasiului
pentru dosarul si in lupta in candidatura de Capitala Europeana a Culturii. Le-am multumit personal
tuturor presedintilor de consilii raionale si s-au regasit la Iasi ca acasa. Iar pentru mana intinsa
multumesc tuturor celor implicati, colegilor nostri de la Consiliul Local, de la Primaria Iasi si desigur de
la Consiliul Judetean din aparatul executiv, multumesc foarte mult si sa dea Dumnezeu sa fie un pas
inainte in proiectul nostru. Interventia mea a luat sfarsit aici, multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Supun atentiei dumneavoastra si votului dumneavoastra ordinea de zi.
Cine este pentru?
Abtineri? O abtinere (doamna consilier Preda Anca).
Impotriva?
Multumesc. Ordinea de zi a fost adoptata.
La ordinea de zi, primul punct.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului “Stagiile de practică –
oportunitatea elevilor pentru tranziția de la viața școală la viața activă” de către Colegiul Tehnic de
Electronică și Telecomunicații Gheorghe Mârzescu, Iași, partener în cadrul proiectului;
Daca sunt discutii pe marginea materialelor prezentate? Va rog, doamna consilier.
Doamna consilier Preda Anca
Voiam doar sa fac precizarea ca m-am abtinut ... (microfonul a fost intrerupt).
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Da, doamna consilier, va multumim. Daca sunt alte interventii, discutii pe marginea
materialelor? Nu sunt. Supun ordinii de zi.
Cine este pentru?
Abtineri? O abtinere (doamna consilier Preda Anca).
Impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare de la punctul 1a fost aprobat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015;
In legatura cu primul punct al ordinii de zi. Daca sunt discutii pe marginea proiectului? Nu
sunt. Va multumesc. Supun votului.
Cine este pentru?
Abtineri? O abtinere (doamna consilier Preda Anca)
Impotriva? Nici un vot impotriva.
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Avand in vedere ca am strabatut intreaga ordine de zi, va multumesc si va urez o saptamana
buna.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BOISTEANU PAUL CORNELIU

SECRETAR MUNCIPIUL IASI,
DENISA LILIANA IONASCU
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