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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 29 ianuarie 2016 in cadrul sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
ANGHEL FICU
2.
AUR MARIUS CATALIN
3.
AXINIA CONSTANTIN
4.
BEJAN VICTOR
5.
BIRHALA CONSTANTIN
6.
BOCA ADRIAN FLORIN
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 LAURNTIU
18.
NEDELCU VLAD NICOLAE
19.
OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
20.
PREDA ANCA
21.
RUDNIC ERICA
22.
SANDU VASILE
23.
SCRIPCARU CALIN
24.
SURDU GABRIEL MIHAI
25.
TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
26.
VRANCEANU ELENA SIMONA
Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica viceprimarul cu atributii de primar al 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 Boisteanu Paul corneliu si sunt
inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 66 din data de 25
ianuarie 2015, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Iaşi domnului MATEI
VIŞNIEC;
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea definitivă din excedentul bugetului local a necesarului de
dezvoltare înregistrat la data de 31.12 2015;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al S.C.
Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2017 – 2018;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii din bugetul local pe anul 2016 a sumelor necesare
finalizării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi, în vederea conformării cu
standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu
căldură urbană”;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii pretului local al energiei termice facturate populatiei
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.429/09.12.2011 si a diferenţei dintre preţul local al energiei termice
pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordaţi la reţeaua de distribuţie si pretul
local al energiei termice facturate populatiei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.119/07.04.2015, ca
urmare a modificarii cotei de TVA incepand cu 01.01.2016;
6. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea ajustării tarifelor pentru gratuităţile acordate pe mijloacele de
transport în comun;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru
beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2016;
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi direcţiilor subordonate, pe anul 2016;
10. Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea
exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Gherăeşti-jud. Neamţ, la
Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS;
11. Proiect de hotarare privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iaşi în
Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială "Varlaam Mitropolitul" Iaşi ( anul şcolar 2015 – 2016);
12. Proiect de hotarare privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliile de
Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi, conform Anexei 1, pentru anul
scolar 2015-2016;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Modernizare
trotuare, alei pietonale în cartiere;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Sediu Arhiva
Primaria Municipiului Iasi ;
15. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii terenului în suprafată de 10 mp situat în Iaşi, B-dul
Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 4, alăturat spatiului comercial cu aceeasi adresa;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IASI-HLINCEA FN, SC
68, NUMERE CADASTRALE 10292 si 10293 întocmit în vederea construirii unei locuinte, anexe si imprejmuire
pe teren proprietate privata persoane fizice;
17. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţe;
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata doamnelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost
convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 66 din data de 25 ianuarie 2016. Sedinta se desfasoara
legal. Absenteaza doamna Antipa Gabriela. Inainte de a da cuvantul presedintelui de sedinta, va supun aprobarii
procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 29 decembrie 2015. Domnule presedinte, va rog.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Buna dimineata doamnelor si domnilor. Incepem sedinta de astazi cu prima noastra... Va
rog, domnule primar. Optiunea interpelarilor si a interventiilor.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Multumesc foarte mult. Buna dimineata si eu. La multi ani pentru prima sedinta din acest an pentru toti cei
prezenti aici si nu numai. As vrea sa salut prezenta in sala a unui numar de tanari care participa la un program cu
finantare europeana, Lideri pentru Europa. As vrea sa va ridicati un pic in picioare sa va cunoasca lumea. Viitorii
lideri pentru Europa. Un program de finantare sustinut de Asociatia de Atitudine Civica –Eurodemos. Felicitari!
Sper sa invatati ceva bun de aici si sa duceti mai departe. Multumim ca ati venit. Si mai departe intram in sesiune.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Daca sunt interpelari? Da, domnule consilier Danga, va rog. A fost un decalaj, dati-mi voie.
Cred ca nu se supara domnul consilier Boca. Va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Ok. Daca asa doriti dumneavoastra. Multumesc, doamna secretar, ca ati supus votului procesul verbal al
sedintei anterioare, atentiei noastre, pentru ca cu ocazia asta este si prins de legimitate si poate afla si domnul
primar ca asteptam in aceasta sedinta, si deja imi e rusine sa aduc aminte de raportul sarbatorilor Iasiului, ca au
trecut intre timp si sarbatorile de iarna. Nu stiu daca dorinta dumneavoastra sau gandul dumneavoastra e ca
memoria colectiva e scurta si daca trece timpul lumea uita de chestiunea asta. De asemenea, ati promis si ma
intorc la procesul verbal al sedintei, ati promis si mie si domnisoarei consilier Preda, data trecuta, ca o sa avem
pana la plenul acesta o informare asupra modului in care Iasiul s-a prezentat in competitia Capitala Europeana a
Culturii, nu am avut-o din pacate. In aceasta luna am vazut ca a avut loc Gala de Excelenta a Sportului Iesean.
Va felicit, domnule primar, ca ati avut pile la organizator de v-au dat si dumneavoastra o invitatie. E ok. Din
pacate consilierii nu au avut aceasta onoare. Inteleg ca a fost organizata de Fundatia Sportului Iesean, s-au
cheltuit acolo vreun miliard de lei. E in regula. Vreau sa intreb si eu ce e cu Fundatia Sportului Iesean. Daca
apelez la memoria consilierilor locali, in acest mandat si nu mai e mult din el, in plenul acestui consiliu nu a fost
niciodata niciun subiect legat de Fundatia Sportului Iesean. Eu nu stiu cine face parte din consiliul director, cine e
presedinte, cine imparte banii, cum ii imparte, pe ce criterii. Probabil de asta nu am avut in acest mandat nicio
sedinta a comisiei de tineret si sport, ceea ce nu este in regula. M-as fi asteptat de la Fundatia Sportului Iesean
macar sa vada apelul disperat al lui Vladut Simionescu care e unul dintre putinele noastre sanse de a ajunge, de
a fi reprezentat la olimpiada si omul are nevoie de ajutor pentru tratament si pentru recuperare si as fi vrut sa vad
de la Fundatia Sportului Iesean, dincolo de diploma care i-a fost amanata anul trecut, sa vad o reactie rapida – da
domnule, uite noi din fundatie sprijim acest sportiv sa reuseasca sa ajunga la olimpiada. De asemenea, as dori o
informare, dar o informare scrisa nu verbala aici, ci o informare scrisa asupra situatiei litigiului pe care il avem cu
CTSA. Am vazut cateva informatii in mass-media, dar cred ca o informare dinspre executiv ar fi una mai credibila
si cu o putere mai mare. De asemenea, si aici imi fac o datorie de cetatean al acestei comunitati, va rog stimati
consilieri sa intrati pe cardulcomunitatii.ro si sa va ridicati acest card. E o initiativa a Fundatiei Civice Iesene prin
care se pun la un loc antreprenori locali intr-o incercare de a se sprijini unii pe altii si de a promova produsele
locale. Stiu ca nu e, nu e o reclama pentru niciunul dintre antreprenori desi fiind locali ar trebui sa o facem. Felicit
initiativa Fundatiei Comunitare si ar fi frumos ca un semnal dat din acest plen catre comunitate sa razbata in
mass-media ieseana si in orasul nostru. Astea au fost interventiile mele de astazi. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
CIC PO 03/F3

Multumesc, domnule consilier. Domnule consilier Boca.
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Doamnelor, domnilor buna ziua. Avand in vedere ca avem in dezbatere publica bugetul pe anul 2016, am
si eu cateva propuneri si referiri aici. Salut prezenta in sala a tinerilor, salut prezenta in buget a masurilor pentru
dezvoltarea tinerilor, cum ar fi: alocarea celor aproape 7 milioane de lei pentru construirea de locuinte noi si
achizitia de imobile, dublarea finantarii pentru bursele Pro Ruralis sau infiintarea departamentului pentru dialog cu
acesti tineri. Dar cred ca la partea de promovare a Iasiului pot fi aduse imbunatatiri, spun asta pentru ca vreau sa
ma raliez ideii unui nou inceput, un nou inceput prin care noi sa promovam Iasiul ca o destinatie atractiva pentru
investitori, pentru turisti, pentru locuitori de ce nu, cu o economie sustenabila, competitiva, cu o infrastructura
moderna si cu servicii de inalta calitate accesibile tuturor, sprijinita de o forta de munca inalt calificata si de
cetateni, dar mai ales de politiceni responsabili. Aici as face o paranteza, sunt siderat de atitudinea pe care a
avut-o un senator iesean care se autointituleaza vicepresedinte la camera sau comisia de afaceri externe din
cadrul Senatului, care infiereaza administratia vis-a-vis de candidatura ieseana. As avea o intrebare retorica
pentru domnia sa: cate actiuni a intreprins dumneaei din pozitia pe care ne o etaleaza cu mandrie, pentru
promovarea Iasiului din punct de vedere cultural si din punct de vedere economic. Si inchei paranteza. Fac apel
la toti colegii mei indiferent de culoare politica, sa facem demersuri sa venim cu amendamente, cu propuneri in
acest sens. Eu as vrea sa initiez un forum economic de promovare a municipiului Iasi fata de cele mentionate
anterior. Multumesc pentru interventie.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier. Domnule consilier Bulgariu, va rog.
Domnul consilier Bulgariu Catalin
Multumesc, domnule presedinte. Stimati colegi in convocarea pe care am primit-o cu totii pentru consiliul
de astazi, cel putin asta s-a intamplat la mine, cred ca si la altii, un accent deosebit s-a pus pe predarea
imperativa pana astazi a raportului de activitate. Mi se pare din nou o fortare a secretarului Consiliului Local, ca si
toate disputele care au fost in lunile anterioare pe comisia de urbanism, mi se pare un mod care continua in
cadrul Secretariatului Consiliului Local, si nu inteleg de ce se fac astfel de demersuri. Cred ca e bine din nou sa
solicit doamnei Denisa Ionascu demisia din functia de secretar al Consiliului Local, pentru ca modul asta de lucru
ar trebui sa se termine. Macar poate are decenta pana la sfarsitul acestui mandat ca sa nu mai duca acest mod
de lucru si in mandatul urmator. Inchizand paranteza in ceea ce priveste imperativitatea raportului, am stat si am
reflectat asupra a ceea ce inseamna raport de activitate si suntem la final de mandat si am gandit ce am realizat
noi, consilierii, in acest mandat. Concluzia mea nu a fost una chiar foarte buna. E greu sa facem analiza acestui
mandat pentru ca acest mandat va avea o eticheta privind tot ceea ce s-a intamplat cu domnul primar Nichita si
atunci aceasta eticheta va fi adresata intregului Consiliu Local, dar totusi cred ca executivul a redus brutal rolul
consilierilor in cadrul acestui mandat. S-a vorbit si inainte despre participarea consilierilor la diferite activitati, chiar
in aceste interpelari de astazi. Eu sunt constient ca in perioada Gheorghe Nichita am fost o persoana incomoda si
mi-ar fi dorit sa nu exist deloc, nu sa mai si particip la activitatiile Consiliului Local, numai ca aceasta stare de
lucruri s-a perpetuat si dupa plecarea dumnealui. De aceea mi-am si dat demisia din comisia de cultura, tocmai
pentru ca lucrurile trebuie indreptate si am speranta ca domnul primar Chirica va indrepta aceste lucruri, pentru
ca altul este rolul Consiliului Local si ca aici trebuie intr-adevar sa avem dialog. Ma uit la acest Consiliu Local si
cred ca este cel mai tanar Consiliu Local pe care l-a avut Iasiul dupa 1990, dar nici unul dintre acesti tineri nu a
beneficiat de prevederile legii de a face cursuri de administratie publica pentru a profesionaliza acest demers
astfel incat discutiile la aceasta masa sa fie la un alt nivel, sa putem avea intr-adevar dezbateri administrative, sa
putem realiza in cadrul Primariei Muncipiului Iasi fiecare dintre noi consilierii, actiuni, aici, pentru promovarea
Iasiului. Numai ca nici macar colaborarea cu Consiliul Judetean nu am reusit sa o realizam aici si cred ca aici nu
mai este un ... luat in discutie ca e vina lui Lupu, lui Chirica sau mai rau a lui Adomnitei, a lui Nichita, ci cred ca e
vina tuturor. A fost cred un concurs al surzilor in acest mandat ca noi sa nu auzim nimic de Consiliul Judetean, iar
Consiliu Judetean sa considere ca municipiul Iasi face parte din alt judet. Eu cred ca aici rolul nostru este mult
mai mare si cred ca ar trebui sa ne implicam in realizarea unor astfel de activitati si cred ca rolul viceprimarilor
este mai mare si sunt dezamagit aici ca prin intermediul lor nu reusim sa facem aici ceea ce trebuie sa facem aici,
adica: dezbateri publice pe teme de buget, pe tema de zona metropolitana, pe dezvoltarea Iasiului. Aici la
municipiul Iasi ar trebui sa facem dezbateri despre reducerea decalajului intre mediul rural si mediu Urban. De
ce? Pentru ca suntem polul de crestere. Noi trebuie sa ii ajutam pe ceilalti. Tot aici ar trebui sa avem un dialog
corect noi, consilierii, cu mediul economic. Sa facem aceste forumuri cu mediul universitar, cu asociatiile
profesionale, astfel incat la final cand discutam de strategia municipiului Iasi sa avem un real consens. Eu cred ca
despre asta ar trebui sa discutam mai mult si nu doar sa fim aici cei care ridica mana fie pentru, fie impotriva sau
se abtin vesnic. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier. Domnule Danga, nu a fost nicio adresare a unei interpelari catre
dumneavoastra. Va simtiti ca trebuie sa dati un raspuns? Asteptati va rog. Va rog domnul Ostaficiuc, dupa aceea
domnul Trandafirescu. Va multumesc de intelegere.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen
Interventia mea de astazi va fi in urma unor sesizari aparute la comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului pe care o reprezint, si impreuna cu ceilalti m-au mandatat pe mine sa pot sa iau cuvantul sa fac acesta
interventie referitor la comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism, denumita popular comisia de
oportunitate. Frecventa intalnirilor acestei comisii este foarte redusa. Oamenii au impresia ca nu ne intalnim noi si
nu discutam proiectele lor si reusim prin aceasta frecventa redusa sa blocam proiectele. Asta inseamna pentru ei
o blocare de 4-5 luni de zile. Tin sa aduc la cunostinta dumneavoastra ca ultima intalnire a comisiei tehnice, a
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comisiei de oportunitate a fost in 6 decembrie, nu penultima a fost in 6 decembrie si ultima a fost cred ca acum
doua zile daca nu ma insel. Problema este ca sunt inca 20 de puncte pe ordinea de zi a dumnealor, care inca nu
au fost discutate. Sa speram ca nu se vor intalni din nou in doua luni de zile pentru ca asta inseamna ca cel care
este locul 18 de asteptare, inseamna 5-6 luni de asteptare numai pentru a putea avea un aviz de oportunitate,
urmand ulterior inca 4-5 luni de zile frecventa celorlalte comisii si a obtine celelalte avize care sunt necesare
pentru a putea intra ulterior in plenul Consiliului Local pentru a obtine un PUZ. De asemeni, tot la comisia de
oportunitate, comisia tehnica de amenajarea teritorului si urbanism formata in mare parte din arhitecti, raspunsul nu este oportun, repet, deci un raspuns simplu - nu este oportun, nu cred ca este de ajuns. Adica chiar si noi
consideram ca nu este oportun sa dai acest raspuns. Comisia tehnica de oportunitate atunci cand a fost votata si
sustinuta in plenul Consiliului Local, am avut aceasta interventie atunci si o repet, nu putem da un raspuns - nu
este oportun. Poate ca noi consilierii care nu avem meserii tehnice, da, putem da acest raspuns. Dumnealor au
nevoie de un raspuns pragmatic, corect, tehnic, sustinut in asa fel incat viitorul investitor sau viitorarea persoana
care este interesata, sa stie de ce nu poate construi acolo. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul consilier... Va rog, domnule consilier Trandafirescu.
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
Multumesc. Am apreciat foarte mult interventia colegului nostru Catalin Bulgariu. Sper ca a vorbit in nume
propriu si sintagma - este vina noastra a intregului consiliu sau a tuturor consilierilor, sper ca a facut referire la
consilierii a carui formatiune face parte. Deci nu cred ca s-a referit la intregul consiliu. Sper sa fie o autocritica, nu
cred ca a vrut intr-adevar sa aduca critici tuturor consilierilor.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Doamna consilier Preda, va rog.
Doamna consilier Preda Anca
Va multumesc. As fi avut si eu o singura interpelare, dar o sa raspund foarte scurt, o sa raspund, nu este
rolul meu sa raspund. O sa fac si eu cateva observatii. Intr-adevar cu referire la ceea ce a spus domnul Bulgariu,
sunt perfect de acord ca fostul executiv, chiar si actualul au redus brutal interventia consilierilor locali. Eu sunt cea
mai in masura sa spun intr-adevar acest lucru. Interventia noastra a fost intr-adevar redusa sau de cele mai multe
ori blocata sau am fost obstructionati sa spunem ceea ce gandim sau am fost luati peste picior. Apreciez cam
usor tardiva interventia dumneavoastra si intr-adevar si eu ca si domnul Trandafirescu, sper ca aceasta este o
autocritica sau ca va criticati proprii consilieri. In ceea ce priveste interventia domnului Ostaficiuc, consider
oportun, intr-adevar stiu ca sunt foarte multe probleme la urbanism, poate ne lamuriti sau poate ne spuneti cand o
sa avem un PUG gata. Un Plan Urbanistic General al Iasiului este foarte asteptat si cred ca executivul ar trebui sa
aiba macar idee cam cand ar putea sa fie gata. Si nu in ultimul rand, va atrag atentia asupra unui lucru, a fost
ziua lui Eminescu, am vazut ca inclusiv Primaria Municipiului Iasi a depus o coroana de flori la teiul lui Eminescu.
Nu stiu daca cu aceasta ocazie cei care au fost acolo prezenti in numele primariei, au vazut si ca parcul Copou
este intr-un stadiu avansat de degradare. Este foarte murdar, este mult mai murdar ca niciodata si pana la urma
am cel putin 15 ani de cand ma plimb prin acest parc. Nu as vrea sa ajung la un moment dat sa spun – va rog
salvati parcul Copou. Atrag atentia asupra faptului ca Parcul Copou este un simbol al Iasiului si prin teiul lui
Eminescu este un simbol al natiunii. Va rog foarte frumos sa faceti toate demersurile pentru ca acesta sa fie
conservat asa cum trebuie. Va multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Domnule consilieri, daca aveti ceva in plus de spus, va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Da am ceva in plus si ca urmare a discutiilor de mai devreme. Inteleg ca de la domnul Boca ca domnia sa
stie ca s-a dublat finantarea pentru Pro Ruralis. De unde stie? Pentru ca in documentele puse la dispozitia
publicului in dezbatere, chestiunea asta nu scrie si vin aici in plenul consiliului si solicit executivului sa ne
transmita macar consilierilor care ne pregatim pentru propuneri la buget, sa ne trasmita tot documentul, da,
absolut cu toate anexele in excel, pentru ca chestiunea asta cu Pro Ruralis nu scrie in document, cel putin in
documentul care este public si l-a vazut lumea. Si apropo de buget, este cumva anormal ca executivul sa
finalizeze bugetul, sa faca lista de investitii si dupa aia sa solicite iesenilor sa vina cu propuneri pentru investitii si
pentru buget. Asta e doar un exercitiu de imagine, domnule primar. Chestiunea asta trebuia sa o faceti in
decembrie sau altcumva, altfel iesenii vor scrie pe niste fluturasi pe care ati dat niste bani degeaba pentru ca
listele le-ati facut deja. Sau vreti sa consumati din fondul de rezerva si sa puneti propunerile iesenilor si atunci e
OK. Ma raliez si eu solicitarii domnisoarei Preda referitoare la PUG si ma raliez de ce? Simt ca e nevoie sa se
vina in plenul Consiliului Local cu o informare asupra dezbaterilor care au loc in diverse comisii pe aceasta tema
in aceasta perioada, pentru ca nu am putut sa nu observ in perioada asta un linsaj media facut pe un arhitect din
comisia tehnica. Nu inteleg care sunt dedesubturile acestei campanii si as vrea sa stiu care sunt etapele care se
parcurg in acest moment ca sa inteleg ce e in spatele acestei comunicarii publice care are loc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog, doamna consilier Gavrila.
Doamna consilier Gavrila Camelia
Inainte de a se da raspunsuri concrete la lucrurile ce au fost sesizate de colegi, simt nevoia sa spun sau
sa fac o analiza asa poate nu neaparat filologica, dar trebuie observat ca la acest moment de interpelare sunt
doua tipuri de probleme abordate. Sunt probleme de natura politica, opinii politice, reflectii, o intoarcere, o privire
retrospectiva spre ceea ce a fost Consiliul Local in acest mandat si nu este rau ca se intampla acest lucru, dar
poate ca ar trebui sa o facem intr-o sedinta destinata special acestor analize de final. Pe de alta parte, chestiuni
administrative cu intrebari, interpelarii, uneori chiar obsesii punctuale ce au revenit de a lungul timpului. Daca la
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aceste chestiuni tehnice se impun raspunsurile, in partea cealalta a analizelor politice, inainte de a vorbi de
evenimentele nefericite care au traversat si Consiliul Local si Consiliul Judetean, poate ar trebui sa spunem ca
mandatul 2012-2016 a fost un mandat care a pornit sub semnul USL-ul care a fost apoi aruncat apoi in aer prin
toata tensiunea pe scena nationala si implicit pe scena locala, care a determinat reconfigurari, regrupari,
reconsiderari de trasee profesionale sau politice ale multor dintre cei care au pornit intr-un proiect comun, care au
insemnat si dezamagiri pentru ca acea strucutura politica se nascuse din unitatea si din armonia unor partide
diferite ca ideologie, dar care aveau o viziune comuna pe ceea ce fusese anterior. A fost extrem de descurajant si
derutant pentru cei care ocupam anumite pozitii si administrative si politice, a vede ca exact retorica prin care se
castigasera alegerile era pulverizata la jumatate de mandat. Deci si acest lucru ar fi de spus ca element definitoriu
care a schimbat poate anumite elemente de actiune si de atitudine. Al doilea aspect cel legat de schimbarea
primarului Nichita si aparitia unui primar interimar care a trebuit sa gestioneze problemele orasului, la fel ar trebui
discutata cu o anumita obiectivitate. Toti am fost fie ca am fost viceprimari, domnule Danga, si stiti cum se lucra
cu domnul Nichita, un lider autoritar, un lider excesiv de autoritar, caruia ii placea sa aiba ultimul cuvant si care
impunea o anume atitudine, deci foarte multi au fost in acea dificultate de a se manifesta si de a-si exprima
creativitatea si initiativa in diferite domenii. Daca spunem mai departe, acum ma intorc la domnul Bulgariu, cred
ca a fost cumva nefericita formularea dumneavoastra si poate ca ar trebui, pentru ca e evident uneori discursul,
formularea orala inseamna si, ne ia pasiunea rostirii si nu ne dam seama ca unele formulari sunt nefericite. Nu
pot asuma consilierii in totalitatea lor indiferent din care formatiune fac parte, nu pot asuma vinovatii particulare.
Nu putem sa facem o culpabilizare generala, decat putem sa ne exprimam o amaraciune, o tristete ca o idee
politica este la un moment dat sau apare o bresa care poate fi speculata politic. Deci revenind si reformuland
ceea ce spuneti dumneavoastra, eu cred ca in perioada, stiu eu, incepand cu 2014, cred ca v-ati putut manifesta
foarte liber si ideile dumneavoastra au avut sustinere dupa cum si alti consilieri si cred ca in fiecare comisie s-au
facut lucruri importante si am simtit un alt tip de dialog si asta trebuie sa recunoasca si domnul Danga pentru ca
altfel este lucrul o echipa tanara si de alt tip si altfel construita si perioada anterioara. In privinta realizarilor de
mandat, eu cred ca si am sa vorbesc doar concret pe domeniul la care ma pricep, in zona educationala totdeauna
pe municipiul Iasi a existat deschidere, colaborare, sustinere catre scoli, proiectele scolilor. Orice scoala a venit
fie ca era o scoala foarte performanta, fie ca era o scoala mai modesta sau o gradinita mica a gasit ecou si dialog
si sutinere in functie sigur de anvergura proiectelor si de marimea respectiva. Infrastructura ieseana arata bine si
preocupare exista in acest sens si facem demersuri sa sustinem echilibrat absolut toate aceste chestiuni,
proiectele scolilor. In zona culturala dincolo de speculatiile si de comentariile care inca duc la curgere de cerneala
tipografica pe episodul cu capitala culturala, a fost buna credinta, au fost initiative, s-a lucrat, s-a colaborat cu
specialisti, s-a facut ce se putea face din momentul in care au putut vocile din fundatie sa fie ascultate si cred ca
acele proiecte, discutam si in grupuri mai restranse, proiectele acelea numeroase si interesante fie ca sunt in
continuitatea celor existente, fie ca sunt altele, trebuie sa se regaseasca sub o anume cupola, sa reconfiguram
lucrurile si sa nu stam acum sa devenim patetici, sentimentali, sa ne plangem de mila, sa aruncam vinovatii in
toate partile. Ce a fost bun trebuie preluat si dus mai departe pentru ca Iasiul este capitala educationala, este
capitala culturala, are un invatamnat universitar si preuniversitar de calitate. Se apropie o perioada tensionata, ma
va voi stradui si chiar voi face la un moment dat o intalnire si cu parlamentari si am si anuntat acest lcuru, si cu
lideri de partide pentru ca ne dorim sa nu amestecam educatia in zona sabiilor politice care se vor intretaia si neam dori ca macar anumite elemente care tin de cultura, de spiritualitate, de educatie sa fie tratate mai degraba
profesionist decat in cheie politica.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedentary
Multumesc. As cere permisiunea, domnule primar, numai un minut, domnul deputat Movila solicita
cuvantul. Daca…?
Domnul deputat Movila Petru
Sigur. Multumesc. Dumneavoastra ati facut reguli la Parlament sa vorbim sambata si duminica, opozitia.
Buna ziua. La multi ani, un an bun. Am avut sentimentul ca de abia acum s-a constituit Consiliul Local Iasi, ce
dezbaterii vii si ce libertate de exprimare si putina democratie e in PSD. Asta ma bucura. Domnule presedinte de
sedinta, doamnelor si domnilor consilieri, domnule primar, trei teme importante. Spitalul regional de urgenta
necesita o propunere concreta din partea administratiei locale pentru a se putea realiza studiul de fezabilitate.
Ministerul Sanatatii are proiecte incepand cu luna februarie, reactualizarea studiilor de fezabilitate facute in anul
2007 si finalizate in 2008. Consiliul Local Iasi a transmis 5 propuneri, doua in zona intrarii in Pacurari, Antibiotice
– Pacurari - Era Park, una in Moara de Vant, una in zona Spitalului Sf. Spiridon, nu stiu unde anume dar este
propunere scrisa, si una in zona strazilor Trei Fantani sau Drumul Hotilor. Pentru ca aceste, si sigur decizia finala
pentru locatie trebuie sa apartina iesenilor de aceea eu va solicit dumneavoastra pentru ca ati realizat, ati
transmis cele cinci propuneri in parteneriat cu Consiliul Judetean, Directia de Sanatate, cu cine considerati,
parlamentari daca doriti. Salut si colegii mei parlamentari aici. Pentru ca propunerea sa fie finalizata trebuie sa
aiba hotarare de Consiliu Local pentru terenul aferent, pentru ca altfel mai sunt doua locatii in tara, Cluj si Craiova
care au transmis o singura locatie, ei vor incepe procedura si noi vom ramane in urma si ar fi foarte trist acest
lucru in conditiile in care pentru constructia spitalelor de urgenta pe bugetul 2014-2020 vor fi alocati 320 milioane
de euro, iar prin Banca Mondiala pentru dotarea celor trei spitate, vor fi 150 milioane de euro. Aceasta este prima
solicitare si sigur am toata disponibitatea sa vin sa ma implic, sa va sprijin cum considerati de cuviinta. A doua
tema ce o supun atentiei este o hotarare a Consiliului Local din anul 2013, daca nu ma insel, sau 2014 privind
parcul industrial Fortus, din zona Fortus. O hotarare de Consiliul Local care nu a avut nicio urmare. Fortus SA Iasi
este intr-un program de reorganizare si de aceea va solicit sa reanalizati hotararea de Consiliu Local. Daca
pentru municipalitate mai este oportun acel proiect si va rog sa depuneti diligentele, eforturile corespunzatoare
pentru a se materializa, au trecut deja doi ani de zile, daca nu tot prin hotararea dumneavoastra sa aveti o alta
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pozitie pentru ca este pacat de ceea ce se intampla la Fortus. Si al treilea lucru despre parcursul si finalitatea
proiectului Iasi Capitala Europeana Culturala se tot vorbeste. Se vorbeste de foarte multe ori in locuri in care
oamenii nu au informatiile pe care le aveti dumneavoastra, de aceea eu consider ca cel mai corect este ca
aceasta dezbatere despre consumul financiar, despre rezultate, despre argumente pro si contra, ar trebui sa aiba
in Consiliul Local Iasi, eu va solicit acest lucru, pentru ca indiferent de rezultat Consiliul Local Iasi este cel care
conduce comunitatea si responsabilitatea pentru ceea ce s-a intamplat revine Consiliului Local Iasi. Va
multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Rog pe domnul primar.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Multumim foarte mult. Am ascultat cu deosebita atentie tot ceea ce s-a rostit aici. Desigur nu as mai vrea
sa mai intru intr-o analiza asupra continutului politic sau administrativ a interpelarilor dumneavoastra. Le apreciez
pe toate in maniera in care au fost pronuntate si desigur sunt si un punct de dezbatere ulterioara pentru noi toti.
Toate vin din necesitatea probabil de a face mai bine comunitatii si plec de la premisa aceasta. Am sa intervin
intai pe cele trei puncte enuntate de domnul deputat Movila. Noi nu am trimis cinci amplasamente, am trimis un
studiu de amplasament care a luat in analiza cinci posibile variante din care prin studiu s-a nominalizat unul dintre
amplasamente, este cel de langa Era, dupa care a urmat si hotararea Consiliului Local Valea Lupului care a pus
la dispozitia acestui proiect cele 12 hectare de teren. Acest document a fost transmis Ministerului Sanatatii in
nenumarate randuri. Au fost discutii deja in cadrul ministerului in legistatura fostului ministru, cu promisiunea
desigur neonorata de a demara procedurile de proiectare prin studiu de fezabilitate si celelalte lucruri. Referitor la
parcul industrial Fortus, nu putem abondona acest proiect pentu ca Fortusul este in continuare in procedura de
reorganizare cum a fost si in perioadele anterioare. Noi prin parc industrial am vrut si vrem in continuare sa dam o
gura de oxigen reluarii activitatii industriale intr-o zona care este predestianta pentru asa ceva. Noi am intervenit
acolo prin incercarea de a recupera active din cadrul Fortusului pe baza datoriei pe care unitatea economica o
are fata de Consiliul Local Iasi, nu de a executa valori imobiliare sau altele. Revin la problema generala despre
care s-a amintit, rapoartele solicitate de colegul nostru Danga, vor face si obiectul raportului primarului interimar
pentru anul 2015, pe toate capitolele enuntate de dumneavoastra. Sunt in lucru, se lucreaza, mai asteptam date,
unele dintre ele au aparut chiar saptamana asta. Au facut obiectul unei mediatizari destul de evidente si nu mai
insist asupra acestui lucru. Referitor la PUG il rog pe domnul viceprimar Surdu sa ne transmita cateva ganduri. Va
rog.
Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai
PUG-ul este un document, buna ziua, un document de o complexitate deosebita care necesita o munca
si o confluenta a tuturor factorilor care pot sa isi spuna parerea sau sa ia decizii in ceea ce priveste dezvoltarea
ulterioara pe 10 ani a orasului. Pentru acest lucru s-au alcatuit dupa cum stiti grupuri de lucru si s-a contractat o
formatiune de arhitecti capabili cu experienta pentru a redacta acest document. Stadiul proiectului este urmatorul:
32 de avize obtinute atat de la organe locale, cat si de la foruri tutelare centrale. Mai sunt de obtinut avize pe
aeronautica, Ministerul Culturii, Ministerul Mediului, CJ-ul si Ministerul Dezvoltarii care este ultimul. Saptamana
viitoare vom avea prezentarile cu Ordinul Arhitectilor, Registrul Urbanistilor si Comisia de Oportunitate. De
asemenea, tot saptamana viitoare vom avea sedinta grupului de lucru pe mediu, iar dupa 45 de zile vom avea
raportul de mediu. Se lucreaza zilnic, chiar si astazi avem intalniri pe acest domeniu si speram ca in timp util cei
care doresc sa investeasca si sa vada cum va arata Iasiul in urmatorii 10 ani, sa se intereseze si sa capete relatii
si date de la sursa. Multumesc.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Multumesc foarte mult. Referior la Parcul Copou, face obiectul si programului de dezvoltare pe anul in
curs. Nu as vrea sa transform intr-o disputa politica aici bugetul, dar sa stiti ca dezbaterea publica este mai mult
decat necesara, legala si oportuna, iar tot ceea ce s-a conturat in bugetul anului 2016, domnule consilier, face
parte exact din consultarea publica avuta pe parcursul anului 2015, urmand ca pana la finalizarea si propunerea
bugetului in dezbaterea Consiliului Local, sa adunam si celelalte ganduri pentru ca s-ar putea sa avem chiar si
oponenta la o lista propusa de noi. Stiti foarte bine ca acesta este mecanismul de dezbatere a unui buget.
Referitor la activitatea comisiei de oportunitate este exact asa cum a pronuntat si colegul nostru Ostaficiuc, si eu
am avut o discutie pe aceasta tema. Nu am vrut sa am o ingerinta brutala in activitatea acestei comisii, dar
intarzierile pe care le poate aduce in dezvolatarea unor proiecte, nu vreau sa ma pronunt decat asupra frecventei
in care se intruneste comisia, mai putin asupra continutului dezbaterii si ulterior a rezultatului acesteia. Sunt
profesionsti cred acolo, care vor trebui sa isi spuna cuvantul, bineinteles intr-o maniera care sa tina cont de
strategia reala a municipiului Iasi. Felicitari domnului Boca pentru interventia privind infiintarea forumului
economic de promovare a municipiului si judetului Iasi, probabil. E un proiect frumos. Referitor la Pro Ruralis
exista in planul de buget, trebuie doar sa va informati, domnul consilier. Multumesc foarte mult. Domnul
presedinte.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Va rog, doamna consilier Preda.
Doamna consilier Preda Anca
Cu referire la raspunsul pe care l-a formulat domnul viceprimar Surdu, nu am solicitat sa mi spuna
agenda de lucru. Haideti sa fim un pic mai pragmatici, cand, peste o luna, peste doua, 45 de zile de la avizul de
mediu. Nu ma intereseaza ce pasi mai sunt, cand, anul asta, 2018, la anul, cand concret. Se construieste la Iasi
haotic, o stiti foarte bine.
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Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Si daca nu va intereseaza de ce va pronuntati asupra subiectului?
Doamna consilier Preda Anca
Poftiti?!
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Ati spus ca nu va intereseaza .
Doamna consilier Preda Anca
Ce nu ma intereseaza? Cand o sa fie PUG-ul?
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Nu va intereseaza cand se intampla acest lucru. Pai acum ati spus.
Doamna consilier Preda Anca
Nu ma intereseaza agenda de lucru. Fiti mai atent la ceea ce spun, domnule viceprimar Chirica. Fiti un
pic mai atent.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Daca nu va intereseaza cand ... Vreti sa vedeti inregistrarea?
Doamna consilier Preda Anca
Am spus nu ma intereseaza agenda de lucru, cand se da avizul cutare, ca de vreo doi ani de zile se tot
dau avize. Cand votam in Consiliul Local, Planul Urbanistic General, acest lucru ma intereseaza si vreau sa imi
spuneti cu punct si virgula, daca stiti. Multumesc.
Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai
Acest document, stimata doamna, este un document care de fiecare data capata imbunatatiri in functie
de cerintele pe care organele avizatoare le cer celor care redacteaza documentul. Asa ca daca va dam un termen
nu depinde neaparat de grupul de lucru care se ocupa de redactare PUG-ului, depinde si de momentul cand se
solutioneaza intre grupul de lucru si organul avizator, problemele care apar pe parcursul acestor discutii, ce este
normal, ce este legal si fiecare dintre aceste organe cand dau un aviz il sustin in urmatoarea perioada pentru
avizarea PUG-ului in Consiliul Local. Multumesc. Deci un termen este foarte usor de stabilit daca nu tinem seama
de ceea ce am spus mai inainte. Daca tinem seama de ceea ce am spus mai inainte, estimam ca in trei luni de
zile de la momentul asta, vom avea PUG–ul in Consiliul Local pentru aprobare. Multumesc.
Doamna consilier Preda Anca
Asta este raspunsul de care aveam nevoie. Multumesc. Sa imi dati un termen concret, sa imi spuneti ca
de astazi in trei luni. Este foarte, foarte in regula sa imi spuneti lucrul asta.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Imi permiteti ca sa intrerupem un dialog.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Este o estimare.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Se lucreaza asa cum e regulamentul, prin. Va rog, domnule deputat Iacoban.
Domnul deputat Iacoban Sorin Avram
Ma scuzati ca am intervenit. Eu nu candidez la niciun post la vreo primarie. As vrea sa va spun vis-a-vis
de PUG, cu mijloace parlamentare, am vorbit si cu colegii mei, vom incerca sa grabim aceste avize pentru ca
PUG-ul sa fie cat mai aproape de finalizare, sa fie toata lumea multumita pana la urma. Avem mijloacele
parlamentare, intrebari, interpelari, declaratii politice si putem grabi avizele de la cele doua ministere, inteleg
Ministerul Culturii si Ministerul Mediului. Aveti sprijinul nostru in totalitate in ceea ce priveste definitivarea PUGului, in ceea ce priveste avizarea de catre ministere. Va multumesc si o zi buna.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Va rog, domnule.
Domnul deputat Blajut Viorel
Multumesc, domnule presedinte de sedinta. Nici eu nu am de gand sa candidez ca si colegul meu, dar
vreau sa va reamintesc, nu zambiti domnule primar, ca asa este, dar vreau sa va reamintesc ca noi existam in
Iasi si putem sa ajutam foarte mult Consiliul Local. Acum intr-adevar s-a blocat ceva la Consiliul Local cu acest
PUG, pentru ca eu stiu de doi ani de zile interpelarile pe care le-am facut si nu s-a raspuns pana acum si tot
timpul a fost 31 decembrie, stiti prea bine situatia. Deci intr-adevar putem sa ne ocupam, acum avem un guvern
tehnocrat si sper sa ne bage in seama, ca celalalt guvern politic nu ne baga in seama daca nu eram de la dansii,
putem sa dam o mana de ajutor. Sa stiti ca in problema de la Fortus, domnule primar, ati gresit si va spun si de
ce. Ati dat un aviz negativ pentru valorificarea unor bunuri, nu v-am inteles de ce, atata timp cat oamenii erau in
strada care nu si-au primit salariile de doi ani de zile, ati dat un aviz negativ. Nu era un aviz, un drept de veto final
acel aviz. Puteati macar pentru bunul moral al oamenilor, care sunt si ei iesenii, sa dam acel aviz. Eu am fost la
comisia de la ASF, de fapt la ASIA. era atunci, si dansii mi-au spus – daca voi ca iesenii nu va ajutati, cum sa va
ajut eu. am fost la presedinte si am facut interpelari la comisia economica din care fac parte. Legat de parcul
industrial pe care vreti sa il faceti la CUG, mie mi se pare ca este un proiect din start sortit esecului. Un proiect,
intr-adevar este nevoie in Iasi de parc industrial, dar acela poate fi facut in zona libera economica, la Sculeni. Si
aici trebuie sa colaborati cum spunea si colegul dumneavoastra, mai bine cu Consiliul Judetean, ca suntem totusi
din acest judet, si incercati sa construim acolo un parc industrial care avem mult mai multe facilitati date de
Guvern si de Uniunea Europeana. Revenind acum la o problema pe care am intalnit-o ieri la Consiliul Varstnicilor,
sunt foarte multi ieseni batrani a caror copii dupa cum stiti neavand locuri de munca in Iasi au plecat in
strainatate. Sunt batrani care mor singuri in case si care nu au cine sa ii ajute in cazul medical sa poata apela la
ambulanta. In Timisoara, deja la primaria din Timisoara exista un astfel de serviciu. Daca dumnevoastra prin
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colaboratorii pe care ii aveti o sa puteti sa va interesati, daca nu am sa o fac eu prin Parlament, exista un serviciu
care apeleaza pentru cei care sunt in casa, au bratari electronice si pot fi salvati. La nivel de primarie se poate
organiza si acest lucru. Va multumesc, domnule primar.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Apreciem grija pe care o dati asupra acestor proiecte. Referitor la PUG, raspunsul a fost conturat.
Referitor la Parcul Industrial Fortus, avizul negativ nu a fost nuantat din dorinta cuiva de a nu realiza o vanzare a
unor active, ci datorita faptului ca acea vanzare era foarte mult conturata intr-un act de coruptie. De la data la
care noi am sesizat si am sesizat si corpul de control al primului ministru, am sesizat si AVAS-ul, am sesizat si
celelalte institutii ale statului asupra faptului ca vanzarea era oarecum fortata in continutul in care acele active nu
au fost niciodata evaluate. Era o evaluare sumara, globala, nicidecum pe fiecare activ in parte, ceea ce pentru noi
a insemnat un mare pericol de a destrama toate activele statului in beneficiul unor persoane. Cu siguranta
dumneavoastra nu stiti acest lucru motiv pentru care noi am fost de acord si am dat multe avize pozitive si colegii
mei care se ocupa de acest proiect sunt aici, doar acolo unde activul a fost foarte clar conturat, cand a fost
nuantat exact din pozitia din inventarul Fortus si cand a fost foarte bine inventariat din punct de vedere valoric. De
fiecare data cand s-a incercat o vanzare globala, vand hala si a dat numele halei, dar fara sa spuna ca in hala
erau strunguri sau nu mai erau strungurile, in hala erau cuptoarele sau nu mai erau cuptoarele, in hala mai erau
instalatii electrice sau ele fusesera decapitalizate de mult, atunci noi ne-am abtinut sau am dat vot negativ pentru
ca nu ni s-a parut corect o astfel de abordare. Multumesc foarte mult.
Domnul deputat Blajut Viorel
Nu vorbeste la microfon.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Am sesizat AVAS-ul si Guvernul Romaniei asupra faptului ca exista aceasta posibilitate printr-o scrisoare
transmisa de noi in luna decembrie la sesizarea sindicatelor Fortus. Mai mult decat atat, noi ne-am opus in prima
faza si la vanzarea vagoanelor, de ce? Pentru ca ele intr-adevar asa cum am presupus noi, nu puteau fi scoase
de acolo, sina fiind vanduta mult inaintea vagoanelor. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca nu sunt interpelari propun sa intram in dispozitia prin care ni se ofera astazi
posibilitatea sa discutam pe marginea ordinii de zi. Ordinea de zi ati primit-o, o aveti in fata. Supun votului
dumneavoastra ordinea de zi.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Va multumesc. Ordinea de zi a fost aprobata.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Iaşi domnului MATEI
VIŞNIEC;
Va rog, domnule primar.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
As vrea un singur lucru sa mai spun. Sa ii uram din partea municipiului Iasi, a Consiliului Local Iasi, a
tuturor celor prezenti aici sau nu, la multi ani domnului Matei Visniec. Astazi face 60 de ani si s-a potrivit foarte
bine si cu sedinta de astazi. A fost oarecum programata si cred ca este un moment fericit pentru municipiul
nostru. A acceptat pe scena Teatrului National sa devina cetatean de onoare a municipiului Iasi. Si la multi ani si
colegii noastre Ana-Maria Tarziu, Icatoiu, iarta-ma, care a implinit si ea o varsta mult mai tanara. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Da, va rog, daca sunt interventii pe marginea proiectului in dezbatere. Va rog, domnule consilier Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Sa ii spunem si Anei Marii Icatoiu la multi ani. Nu stiu daca Ana-Maria Tarziu e ziua ei.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Am reparat, domnul consilier.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Bun. Pe ordinea de zi, pe acest proiect. La multi ani maestrului Visniec. De fapt este o onoare a noastra
ca domnia sa sa fie cetatean de onoare al municipiului Iasi. As vrea ca sa supunem la vot acest proiect cu
amendamentul pe care l-am discutat si in sedinta anterioara, si ieri in comisii, ca noi in calitate de consilieri locali
sa imputernicim comisia de cultura sau eu stiu o alta comisie, sa elaboreze totusi un regulament, un set de reguli
si un traseu pentru aceasta procedura. Daca nu am fi discutat in sedinta de plen anterioara chestiunea asta nu as
mai fi deschis cuvantul astazi, dar am discutat, domnul primar, ca ar trebui totusi consilierii sa fie consultati cumva
inainte. Dumneavoastra ati acordat practic pe scena titlul de cetatean de onoare.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Nu, nu, nu l-am acordat.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
I-ati facut invitatia.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Am facut o invitatie.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
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Deci ati antamat cumva votul nostru de astazi. Este in regula, dar nu am de ce sa votez impotriva. Eu vam explicat si in sedinta anterioara de plen, din momentul in care intra pe ordinea de zi un astfel de proiect, votul
de principiu este unanim pentru. Ideea este cum intra. Dumneavoastra ati antamat un vot aici, ati facut o invitatie
punandu-ne practic astazi in fata faptului implinit. Daca nu ati fi consilier local as intelege. Un primar care e direct
primar si nu a fost niciodata consilier local nu intelege rolul consiliul local, dar dumneavoastra ar trebui sa il
intelegeti.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Nu as vrea sa intru intr-o polemica, in proportie covarsitoare va dau dreptate. Doar timpul in care s-a
petrecut. Stiti foarte bine domnul Matei Visnic a fost in luna ianuarie la Iasi, atunci s-au petrecut toate momentele
despre care vorbim si acest lucru...
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Se stia cu cateva zile inainte ca vine, daca v-ati hotarat, ne convocati in sedinta extraordinara, sunt
convins ca veneam, eu unul veneam.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Cu siguranta acest se poate petrece. Discutia in comisia de cultura sustinuta alaltaieri, am discutat acest
aspect. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Daca sunt alte interventii pe marginea materialului prezentat. Daca nu supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind repartizarea definitivă din excedentul bugetului local a necesarului de
dezvoltare înregistrat la data de 31.12 2015;
Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva? Un vot impotriva.
Abtineri? O abtinere.
Proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Ecopiaţa
S.A. şi estimările pentru anii 2017 – 2018;
Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate. Va multumesc.
Proiect nr. 4
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii din bugetul local pe anul 2016 a sumelor necesare
finalizării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi, în vederea conformării cu
standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu
căldură urbană”;
Daca sunt interventii? Va rog, doamna consilier Preda.
Doamna consilier Preda Anca
Daca proiectele din decembrie, din 17 decembrie au avut, ma rog, proiectele similare a caror finalitate nu
am avut-o sau ma rog am pierdut finantarea si urmeaza sa le finantam din bugetul local, iar atunci am ales sa
votez raul mai mic si sa votez pentru acele proiecte, de data aceasta chiar consider ca trebuie votata impotriva
incompetenta. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca sunt alte interventii.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Si eu tot impotriva incompetentei sunt.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Ma raliez si eu, imi place cum suna. Dati-mi voie sa supun votului dumneavoastra. Aveti interventii pe
marginea...? va rog, domnule consilier Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Proiectele pe care in decembrie le-am aprobat sa treaca in bugetul de investitii, as vrea sa se si
gaseasca pe lista de investitii supusa dezbaterii publice, domnule primar, ca nu sunt. Nu sunt. Poate citim
documente diferite. Poate citim documente diferite.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Nu vorbeste la microfon. (Le gasiti pe toate. Nu puteau sa scape).
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Sunt alte interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
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Cu un vot impotriva proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr. 5
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii pretului local al energiei termice facturate populatiei
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.429/09.12.2011 si a diferenţei dintre preţul local al energiei termice
pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordaţi la reţeaua de distribuţie si pretul
local al energiei termice facturate populatiei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.119/07.04.2015, ca
urmare a modificarii cotei de TVA incepand cu 01.01.2016;
Interventii? Doamna consilier Preda.
Doamna consilier Preda Anca
Inteleg foarte bine acest proiect de hotarare din Consiliul Local ca sa nu fie niciun fel de discutie legat de
– iar nu ati inteles doamna consilier. Atata vreme cat am votat impotriva contractului prin care a fost stabilit pretul
de 265 de lei, asta se intampla in 2012 si am votat in cunostinta de cauza, atata vreme cat in 2014 am votat
impotriva majorarii subventiei data de catre Consiliul Local, este firesc ca acum sa imi mentin atitudinea impotriva
acestui pret stabilit. Am inteles ca facem, calculam de la aceeasi baza si calculam un TVA de 20%, dar eu am
fost impotriva pretului de baza nu a TVA-ului, motiv pentru care eu votez impotriva. Domnul Bucur sa ia cuvantul,
sigur.
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Poftim? Da imi dati voie? Puteti sta cu mana ridicata cat doriti dumneavoastra. Dati-mi voie sa imi
desfasor sedinta, da? Va rog domnul consilier Trandafirescu.
Domnul Trandafirescu Sorin Alexandru
Domnule presedinte, eu as fi avut in principiu cam acelasi lucru de spus ca si domnisoara consilier Preda.
Pornind de la faptul ca intr-adevar se modifica cota de TVA, aici ca si material pentru fundamentare, vad o
structura pe elemente de cheltuieli pretul local ramas de la Dalkia Termo Iasi. As fi vrut sa vad o structura pe
elemente de cheltuieli ale lui Veolia in momentul de fata, pentru ca pretul la TVA se modifica si la materialul de
baza care se foloseste pentru producerea energiei termice, la apa in schimb se face 9%, da, ca sa nu mai
vorbesc cheltuielile care sunt directe, indirecte cum influenteaza si ar fi trebuit calculate dupa parerea mea si
facut din nou fundamentare de pret... Il am, am vazut, dar a ramas cel cu Dalkia. Am vazut avizele, unul este din
2016 pentru Veolia, unul este din 2014 pentru Dalkia. In spate, in schimb, fundamentarea este de la Dalkia. As fi
considerat ca ar fi trebuit profesionist facut, recalculat din nou acest pret avand in vedere ca cotele de TVA
influenteaza nu numai pretul de baza de la care am pornit, asta, tot procesul, cheltuielile de productie s.a.m.d si
alea sunt influentate. Ca sa nu mai vorbesc, facand aceasta reabilitare…
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Fac apel la cei prezenti in sala sa fie atenti, sa nu mai faca zgomot.
Domnul Trandafirescu Sorin Alexandru
Pentru cresterea eficientei energetice, din cate imi aduc aminte, atunci ni se garanta o crestere a
eficientei energetice in jur de 20%, daca imi aduc eu bine aminte, daca gresesc imi cer scuze. Ori si aceasta
crestere a eficientei energetice ar fi trebuit sa se reflecte in pret. Nu mai vorbesc ca nu am vazut nici acum un alt
proiect pentru reabilitarea cum am discutat in sedintele trecute, a magistralelor. Cea mai mare pierdere de
caldura se face pe magistrale. A ramas la stadiu de discutie. Multumesc tare mult.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog, domnul Bucur.
Domnul Bucur Dumitru
Domnul consilier Trandafirescu a punctat foarte bine. Deci in contextul cand legislatia specifica ca se
micsoreaza pretul cu 5%, in momentul ala trebuie modificat si pe pret, ori daca am 20% crestere, practic ar trebui
eu sa ma duc sa micsorez de 4 ori pretul pe care il am, da, asta ar fi un aspect. Doi, deci cel putin cu 25% ar
trebui sa fie pretul micsorat, de ce? 65% din pretul gigacaloriei este combustibil. In contextul cand la 236 de dolari
tona, pe care semna domnul primar Nichita, sambata, impreuna cu Ivana, iar el costa la 20 km de Iasi, in Portul
Reni 46 de dolari, era 165 de lei gigacaloria. In contextul cand Veolia cumpara cu 92 de dolari tona de carbune,
deci din start mi se pare aiurea sa te duci la 300 si ceva de lei gigacaloria. Mai ales ca la un moment dat
dumneavoastra consilierii ati votat o hotarare de Consiliu Local in care vi s-a pus un tabel cu modificarea pretului
gigacaloriei. Eu am ramas blocat cand am vazut acel tabel, cand pleci de la 48 de euro gigacaloria sau 43 nu stiu
cat era acolo si ajungi undeva aproape 90 de euro dupa 20 de ani, 28 de ani, 20 de ani pardon, de functionare.
Nu mi se pare normal. In contextul cand legislatia este clara in momentul de fata, in contextul cand normele si
directivele europene specifica clar, deci definirea serviciilor publice se face impreuna cu cetateanul. Eu am
incercat de cel putin trei luni, imi permiteti domnul primar sa termin? De trei luni sa am o discutie cu noul director
general de la Veolia. Dumnealor de cand au intrat in Iasi, pentru ca nu au avut o discutie, eu intamplator de la
ziaristi am aflat, am avut o discutie cu doamna Iliescu de la Veolia.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Domnul Bucur, ma vad nevoit sa va atrag atentia sa va referiti strict la proiectul de hotarare pe care noi il
discutam acum.
Domnul Bucur Dumitru
Pretul nu este real si mi se pare ca nu este corect sa il votati dumneavoastra numai 4% sa se micsoreze
gigacaloria.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Am inteles.
Domnul Bucur Dumitru
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Mai ales ca este facut un proiect in momentul de fata care nu a facut nimic altceva, deci, care este
introdus in scara de bloc, am mutat de la scara la usa…
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Domnule Bucur, ascultati-ma putin. Va rog sa puneti pe hartie toate elementele prin care dumneavoastra
va sustineti afirmatiile si sa le prezentati executivului. Va multumesc.
Domnul Bucur Dumitru
In luna martie va fi facuta o dezbatere publica la Iasi pe tema asta, cu specialisti in domeniu… daca imi
permiteti
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Exact asta va rugam si noi.
Domnul Bucur Dumitru
Daca imi permiteti? A pune la usa omului temperatura presetata pentru apa rece la 11 grade, nu e corect.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Am inteles. Haideti, asa cum a spus domnul presedinte o sa facem o discutie. Ana Maria Icatoiu.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog.
Doamna Icatoiu Ana Maria
Buna dimineata. Multumesc domnului consilier pentru intrebari. As vrea sa fac cateva precizari. Acest
proiect de hotarare de Consiliu Local, pe care il aveti la mapa, care are in spate avizul obligatoriu din partea
autoritatii de reglementare pentru serviciile publice, nu reprezinta decat aplicarea de facto a dispozitiilor codului
fiscal legate de TVA. Asa cum stiti prin contractul de delegare, operatorul poate solicita o data pe an, ajustarea
tarifului la energia termica prin aplicarea acelei formulei de ajustare. In primii trei ani de contract acest lucru s-a
intamplat o singura data, anul trecut, in conditiile in care pe primii trei ani s-a inregistrat doar o inflatie de 9,1%, ca
sa nu mai vorbim de cresterea pretului la combustibil, iar ajustarea de anul trecut a fost de doar 5,5%. Daca nu
ar fi existat nici o evolutiei in sensul cresterii la comubustibil si inflatia ar fi fost zero, putem spune ca anul trecut
tariferele la energia termica ar fi scazut cu 4%. De asemenea, in conditiile in care investitiile realizate de Veolia in
primii trei ani de contractare depasec obligatia contactuala pe care ne-am asumat-o. au dus la o crestere la
eficientei pe intregul lant al activitatii noastre si am inceput sa castigam din ce in ce mai multi clienti, atat cladiri
mari care au ales sa se racordeze la sistemul centralizat, cat si consumator final, locatari care revin in sistem
centralizat. Anul aceasta nu se va solicita nicio ajustare de tarif in conditiile in care ne putem asuma avand in
vedere planurile de dezvoltare pe care le avem orice evolutie si pe inflatie si pe combustibil. Va multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc pentru precizari. Domnul consileir Danga, va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Multe dintre aceste interventii au la baza lipsa dezbaterii de cele mai multe ori, intre consilierii locali,
inainte ca anumite chestiuni sa se decida de catre executiv. Intr-adevar avem in fata un proiect de hotarare care
ne cere sa aplicam o lege, matematic, nu am putea vota impotriva. Adica sa ramana TVA de 24% la Iasi, asta ar
fi complicat. Dar observatiile facute aici si de consilierii locali, dar si de cei din public, pot avea fundament, adica o
dezbatere asupra modului in care daca calculul gigacaloriei este corect facut, daca nu cumva iesenii platesc mai
mult decat ar trebui asa cum reglementeaza legislatia, trebuie sa o avem. Eu salut ca exista deschidere in sensul
asta pentru ca si eu am avut multe audiente pe acest subiect si cred ca ar trebui sa il dezbatem. Strict pe
proiectul de pe ordinea de zi, ar fi culmea sa ramana la Iasi 24 % TVA-ul la gigacalorie.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Domnul consilier Trandafirescu va rog.
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
As vrea sa nu o contrazic pe doamna in totalitate, dar dupa cum stiti pretul la petrol a scazut constant…
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Domnule consilier, imi cer scuze ca va intrerup. Va rog sa va referiti la proiectul de hotarare.
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
La proiect ma refer. Daca a spus ca pretul combustibilului a crescut… nu a crescut, a scazut.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Era timpul la interpelarii sa interveniti. Imi cer scuze dar dam peste cap desfasurarea …
Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru
Carbunele trebuie transportat, transportul se reflecta in pret, in pretul combustibilului. Daca pretul
combustibilului este mai mic, cum…
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Imi cer scuze ca trebuie sa intervin. Va rog, domnule primar.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Trag doar o singura concluzie. Asa cum a spus si colegul nostru Danga, nu se refera decat la aplicarea
prevederilor codului fiscal privind ajustarea TVA-ului. Celelalte elemente legate de modificarea tarifului in
ansamblu sau, cu punctul de vedere exprimat si de domnul Bucur si cu celelalte puncte de vedere, pot face
obiectul unei discutii mult mai largi asupra modalitatii, dar plecand de la cadrul de legalitate privind ajustarea
tarifelor pentru serviciile publice. Servicii publice fac obiectul de fiecare data a unei dezbateri publice. Nu au fost
niciodata, sa spunem, nevalidate printr-o decizie publica si mai mult decat atat motivul pentru care si astazi ne
aflam pe ordinea de zi, nu suntem pusi in fata unui fapt implinit. E o tema de discutie care va trebui sa aiba in
vedere nu doar doar ceea ce intampla in termoficare, cu siguranta si in alte servicii publice pe care le gestionam
la nivelul municipal, judetean sau regional. Fata de fundamentarea preturilor la combustibil, sa nu uitam niciodata

CIC PO 03/F3

faptul ca operatorul in ansamblul activitatilor pe care le desfasoara, are si obligatia legala de a-si sesiza
concendentul, respectiv municipiul Iasi in cazul de fata, atunci cand modificarile sunt de substanta si care pot
duce la modicarea de tarif. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca sunt alte interventii pe marginea materialelor prezentate? Nu sunt. Supun votului
dumneavoastra.
Cine este pentru?
Inpotriva? Doua voturi impotriva.
Abtineri? Nicio abtinere.
Proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr. 6
Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate;
Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
As vrea sa rectificam o scapare. Ma uit ca in anexa 1, la linia 5 s-a uitat unitatea de masura a se trece
acolo. Probabil e tona, ma gandesc, sau ceva.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Vorbiti la microfon, poate este de facut o precizare de catre domnul Apostol. Nu s-a auzit. Va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
La tarife, in anexa propusa de Salubris, anexa 1, cea pentru depozitare deseuri municipale, linia 5, s-a
omis a se trece unitatea de masura. Stabilim un pret pe ceva, metrii cubi.. Metri cubi, ok.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul de hotarare a fost aprobat in unamitate.
Proiect nr. 7
Proiect de hotarare privind aprobarea ajustării tarifelor pentru gratuităţile acordate pe mijloacele de
transport în comun;
Daca sunt? va rog, domnule consilier Danga.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Aici sunt niste probleme de fond in modul in care se calculeaza, s-a calculat acest 70 de lei. In contractul
de delegare dintre noi si RATP, in 2005, spune ca Consiliul Local se obliga sa stabileasca aceasta marja pentru
acoperirea costurilor plus o marja rezonabila de profit. Inteleg ca 70 de lei pe un liber pe toate liniile, acopera
costurile si o marja rezonabila de profit. Atunci intreb de ce la taraba costa 120 de lei. Asta inseamna ca avem o
marja foarte mare de profit de pe urma cetatenilor care isi cumpara libere pe toate liniile. Suplimentar, in formula
de calcul sunt niste inadvertente pe care le-am gasit. Se inmulteste δ, acea diferenta calculata de RATP cu 60 de
calatorii, ori liberul pe toate liniile in normativul de transporturi, e de 90 de calatorii. Deci ori ne spuneti ca de fapt
vreti sa acordam persoanelor care au acest liber doar doua linii care inseamna 60 de calatorii in normativ, ori
inmultim cu 90 de calatorii. De asemenea, calculam δ fata de anul trecut pentru a face coeficientul de marire a
subventiei pe care o dam, ori noi nu am mai actualizat acest pret din 2006, de ce facem calculul fata de costurile
de anul trecut si nu il facem fata de 2006, ultima data cand am actualizat acest tarif si il tinem la 60, sau 2009,
ceva de genul asta. Chiar si in calcul asa cu fundamentul gresit din punctul meu de vedere, rezulta un 71,4.
Inteleg ca RATP-ul renunta la 1,4 lei ori 30 – 40 de mii de pensionari, deci renunta la cateva sute de milioane de
lei pe luna si ne propune o rontunjire in minus, sau de ce nu supuneti aprobarii 71,4 ? eu cred ca ar trebui retras
de pe ordinea de zi astazi si sa revedem calculele pentru ca chiar cred ca la baza sunt calcule gresite.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Daca se poate? Sigur observatiile dumneavoastra pot face obiectul unor largi comentarii pe seama
beneficiarilor care profita in sensul bun al cuvantului, de bunavointa municipiului Iasi si de a Consiliului Local in
acelasi timp, si de punerea la dispozitia a unui pachet foarte mare de fianantare pe care de fiecare data l-am
acordat cu cateva scopuri. Sa stiti ca lucrurile nu sunt doar rezultatul unor calcule matematice suta la suta, ci si a
unor observatii care se fac de fiecare data asupra beneficiarului. Cu obsevatiile care s-au facut in ultima perioada
si a monitorizarii permanente pe care am avut-o, Regia de Transport a intrat in sfarsit pe profit si reuseste din ce
in ce mai bine sa contureze poate chiar si o reabordare ca atitudine a transportului public cu bineinteles
problemele care se ivesc in continuare din cauza infrastructurii, mai ales a parcului circulant si care va ramane in
atentia noastra inclusiv pe bugetul anului 2016. Aceasta gura de oxigen pe care noi vrem sa o aducem in sensul
aducerii unui aport de capital nu numai pentru a creste salariile celor care isi desfasora activitatea acolo, dar si in
premiza unor modernizari pe care va trebui sa o faca regia in varianta actuala sau in varianta modificata de
societate comerciala, vin sa sprijine in mod real atat pe beneficiari, cat si pe cei care lucreaza acolo. Retragerea
de pe ordinea de zi nu poate sa aduca un element de noutate din mai multe puncte de vedere. Nu calcul a fost
gresit, ajustarea de la 71 la 70 este de asemenea rezonabila in contextul in care procentual vorbind discutam
despre niste solutii foarte mici, incat eu cred ca este oportun sa dam gura de oxigen de care regia are nevoie in
momentul de fata. Creem si premizele pentru aprobarea planului de reorganizare si aducerea pe o stare de
normalitate a intregii activitati economice acolo, si mai mult decat atat si premiza unei cresteri a alocatiei sub
forma de subventii, dar nu pe formula pe care o avem acum, ci pe formula pe care o imbratiseaza si Comisia
Europeana, precum si banca care ne-a consiliat pana in momentul de fata, Banca Europeana de Reconstructie si
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Dezvoltare. Motiv pentru care eu cred ca acest proiect de hotarare este oportun si poate duce la dezvoltarea
transportului public in municipiul Iasi. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Daca sunt alte interventii? Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Vreau sa intelegem ca observatiile facute de noi nu afecteaza in nici un fel beneficiarii. Nu inteleg de ce
insistati sa duceti discutia in acea directie. Doi, inceputul anului…
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
M-am abtinut.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
v-ati abtinut, dar ati spus-o, nu stiu cum v-ati abtinut. Inceputul anului 2014, grupul de consilieri liberali a
depus un proiect similar, domnul primar, si atunci nu as vrea sa va aduc aminte cum dumneavoastra alaturi de
celalalt primar ati raspuns si ati tratat la diverse acest subiect. Nu a intrat niciodata pe ordinea de zi acel proiect
de hotarare, unde aveam calcule si dadea ceva mai mult decat. Deci practic dupa doi ani, astazi recunoasteti ca
timp de doi ani de zile dumneavoastra ati refuzat o gura de oxigen de care vorbiti catre RATP si iata la ce a ajuns,
in situatia de faliment poate nu s-ar fi ajuns daca atunci ati fi dat acea gura de oxigen cand consilierii liberali v-au
propus. Dar repet, astazi ori renuntam la formula de calcul si spunem – domnule, stabilim noi 70 de lei dar fara sa
avem la baza un calcul matematic, pentru ca repet el este gresit, el este fundamental gresit. Spunem ca
renuntam la acea formula de calcul, stabilim impreuna ca 70 de lei e pretul s.a.m.d. Altfel, solicitati consilierilor
locali sa voteze un calcul facut gresit si nu e normal.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Cred ca nu are rost sa mai insistam asupra acestui lucru. Eu cred ca am dat explicatia cat se poate de
fireasca si normala in contextul in care planul de reorganizare l-am votat in mai putin de o luna de zile si este
chiar o consecinta a acestui plan de reorganizare pentru ca daca l-ati citit cu atentie a fost chiar mentionat in
structura acestuia, motiv pentru care nu vorbim despre gresita sau negresita acea formula. Ea vine sa contureze
exact pe indicatorii statistici privind cresterea indicatorului consum, tot ceea ce s-a intamplat in perioada 2009
pana in 2015 inclusiv. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog sa va exprimati optiunea prin vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? 6 abtineri.
Proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru
beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2016;
Interventii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
Proiectul de hotarare a fost votat in unanimiatate.
Proiect nr. 9
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi direcţiilor subordonate, pe anul 2016;
Interventii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
Proiectul de hotarare a fost votat in unanimiatate.
Proiect nr. 10
Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea
exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Gherăeşti-jud. Neamţ, la
Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS;
S-a facut precizarea in comisia de specialitate si s-a facut propunerea ca domnul primar interimar Chirica
sa reprezinte in continuare… Va rog, domnule consilier, daca aveti interventii.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Sunt convins ca nu o sa va suparati domnul presedinte, pe interventia pe care o am acum, nu e la
subiect, dar as vrea sa salutam parlamentarii ca au onorat aceasta sedinta pana la final si sunt interesati de
problemele Iasiului supuse dezbaterii.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Altii nici nu au venit daca e sa facem o paranteza.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Eu sincer m-as abtine aici.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Aici au refuzat sa isi faca un exercitiu de imagine aici, pe seama Consiliului Local, si prefera sa o faca in
Parlament.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
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Cu obstinenta as spune.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Imi permiteti, domnul presedinte? Asa daca tot cand ne vine cate un gand trebuie sa il pronuntam, mi-as
fi luat eu sarcina asta, domnul Danga, dar de obicei se face la sfarsitul sedintei pentru cei care au rabdare sa
ramana pana la sfarsit.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Daca sunt alte interventii sau daca sunt interventii, mai bine spus, pe marginea materialului prezentat?
Inteleg ca nu. Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 11
Proiect de hotarare privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iaşi în
Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială "Varlaam Mitropolitul" Iaşi ( anul şcolar 2015 – 2016);
Propuneri ? va rog, domnul consilier Harabagiu.
Domnul consilier Harabagiu Gabriel Vasile
In urma discutiilor de la comisia de cultura de ieri, propunerea este domnul Vasile Tiron. De alaltaieri, ma
scuzati.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotarare privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliile de
Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi, conform Anexei 1, pentru anul
scolar 2015-2016;
Va rog, domnule consilier Harabagiu.
Domnul consilier Harabagiu Gabriel Vasile
Propunerile sunt: la Scoala Gimnaziala Ion Ghica – domnul consilier Aur Marius, la Scoala Bogdan
Petriceicu Hasdeu – domnul Bejan Victor, la Scoala Gh. Bratianu – domnul consilier Boca Florin, la Liceul
Alexandru Ioan Cuza – domnul consilier Nedelcu Vlad, la Liceul Grigore Moisil – doamna doctor Rudnic Erica si la
Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii – domnul consilier Sandu Vasile.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Domnul consilier aveti ceva de spus? Nu. Mi s-a parut ca ati ridicat mana si nu stiam.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Functioneaza sistemul informational bine aici.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Vedeti. Nicio crima nu e perfecta. Va multumesc.
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Domnul deputat pentru instigarea la trafic de influenta pe care ati facut-o mai devreme la microfon?
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Derulam sedinta in continuare.
Proiect nr. 13
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Modernizare
trotuare, alei pietonale în cartiere;
Interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Doua abtineri.
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 14
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Sediu Arhiva
Primaria Municipiului Iasi ;
Interventii? Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Sunt totusi aproape 6 milioane de euro pe care ii programam sa ii cheltuim pentru o arhiva, totusi. E chiar
urgent sau prima urgenta a acestui oras? Inteleg ca s-au facut studiile pe Retina s.a.m.d., dar nu am terminat
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chiar tot si sa cheltuim 6 milioane de euro pe arhiva. Am putea externaliza serviciul asta care e mult mai ieftin,
sunt firme specializate de asta si sa o facem ma incolo cand prosperitatea orasului ar permite sa alocam 6
milioane pe arhiva. Punem studiul deoparte.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Ma iertati. Va rog.
Domnul consilier Danga Marius Sorin
Nu, atat.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul primar.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Nu e, sa spunem, tichie de margaritar, nu trebuie luat ca atare. Pur si simplu institutiile publice in general
si mai ales o institutie publica reprezentativa pentru municipiu, nu numai ca are nevoie, are si obligatia arhivarii
tuturor documentelor. Unele dintre ele prin modificarea legii, ajung la o perioada de arhivare, vorbim de decenii. In
momentul de fata spatiile de arhivare sunt total insuficiente, lucru cu care se lovesc absolut toate institutiile din
Iasi, dar noi nu facem decat sa aprobam indicatorii tehnico-economici in incercarea de a obtine chiar si un fond
european. Daca v-ati uitat in continutul proiectului, studiul de fezabilitate este facut printr-o finantare europeana
nerambursabila, urmand ca in functie de ce gasim in noua etapa de finantare europeana, sa apelam la fondurile
noastre sau la fondurile europene nerambursabile. Multumesc.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.
Interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? O abtinere. Multumesc.
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 15
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii terenului în suprafată de 10 mp situat în Iaşi, B-dul Ştefan
cel Mare şi Sfânt nr. 4, alăturat spatiului comercial cu aceeasi adresa;
Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IASI-HLINCEA FN, SC 68,
NUMERE CADASTRALE 10292 si 10293 întocmit în vederea construirii unei locuinte, anexe si imprejmuire pe
teren proprietate privata persoane fizice;
Daca sunt interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva? Impotriva, da? Nu, ca sa fiu foarte sigur pentru precizare.
Abtineri?
Cu un vot impotriva proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţe;
Ocazie cu care eu va multumesc pentru intelegerea de care ati dat dovada in ceea ce priveste prezenta
mea aici. Va rog, domnule. Va rog, doamna consilier Preda.
Doamna consilier Preda Anca
Eu as vrea sa fac o propunere care sunt convinsa ca nu va fi refuzata. Doresc sa il propun pe domnul
Constantin Axinia pentru presedinte de sedinta. Si daca a mai fost, ce? Nu trebuie sa fie doua mandate
consecutive, asa spune legea, doamna consilier. Aceasta este propunerea mea.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Am inteles. O sa ascultam si propunerea domnului consilier Harabagiu, va rog.
Domnul consilier Harabagiu Gabriel Vasile
Ramane domnul Axinia.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Luam pe fiecare in parte sau ne oprim si supunem votului?
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Pentru prima propunere va rog sa votati, sigur glumesc, si pentru cea de a doua.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Va multumesc.
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Va multumesc. Dau cuvantul domnului primar.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Multumesc foarte mult. Multumim si propunerii facute de colega noastra Anca Preda. As vrea sa
multumesc in mod special domnilor deputati prezenti aici si nu este lipsit de interes sa ramana o permanenta
prezenta dumneavoastra la sedintele Consiliului Local, pentru ca indiferent despre problemele ridicate sau
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raspunsurile date, prezenta este necesara, nu ascunde nimic subiectiv in ceea ce se spune si desigur poate fi un
pas inainte pentu orice proiect al Iasiului. Va multumim pentru sprijin tuturor celor care v-ati pronuntat in sedinta
de astazi. Multumim.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. O zi buna!
PRESEDINTE DE SEDINTA,
BOISTEANU PAUL CORNELIU

SECRETAR MUNCIPIUL IAŞI,
DENISA LILIANA IONASCU
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