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ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 12.05.2016
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

CIC PO 03/F3

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 12 mai 2016 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi

Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

AUR MARIUS CATALIN
AXINIA CONSTANTIN
BEJAN VICTOR
BIRHALA CONSTANTIN
BOCA ADRIAN FLORIN
BOISTEANU PAUL CORNELIU
BULGARIU CATALIN
CHIRICA MIHAI
CRISTIAN CATALIN
HARABAGIU VASILE GABRIEL
MATASARU PETRE DANIEL
NAVODARU LAURENTIU
NEDELCU VLAD NECULAI
OSTAFICIU MARIUS EUGEN
PREDA ANCA
RUDNIC ERICA
SANDU VASILE
SCRIPCARU CALIN
SURDU MIHAI GABRIEL
VRANCEANU SIMONA ELENA

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, domnul Matasaru Petre Daniel – consilier local cu atributii de
viceprimar, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de
serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.
Lucrarile sedintei incep la orele 12,00, sunt conduse de domnul Bulgariu Catalin si sunt
inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 522 din
data de 10 mai 2016, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea organizarii Festivalului International
al Educatiei (FIE) 2016.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Buna ziua doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta extraordinara a Consiliului Local
la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 522 din data de 10 mai
2016. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: domnul
Danga Marius Sorin, doamna Gavrila Camelia, domnul Leonte Constantin, doamna Melenciuc
Georgiana, domnul Trandafirescu Sorin Alexandru. Domnule presedinte, va rog, aveti cuvantul
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
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Hristos a Inviat! Multumesc. Avem astazi o convocare la consiliul local, in sesiune
extraordinara. Aveti la mapa ordinea de zi cu proiectele de hotarare pentru astazi si informarile
pe care ni le-a dat domnul primar pentru a lua la cunostinta. Pentru ca este sedinta
extraordinara, intram direct in votarea ordinii de zi. Sunt discutii la ordinea de zi?
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate ordinea de zi a fost aprobata.
Trecem la dezbaterea punctului de pe ordinea de zi.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea organizarii Festivalului International al
Educatiei (FIE) 2016.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Discutii? Cine se inscrie la cuvant? Doamna Preda. Va rog.
Doamna consilier Preda Anca
Buna ziua. Adevarat a Inviat! Cu referire punctual la proiectul pe care il supunem astazi
dezbaterii, apreciez ca nu este normal sa votam acest proiect intr-o sedinta extraordinara. Mai
anormal mi se pare faptul ca votam bugetul unui festival care astazi a inceput. Nu stiu si nu
inteleg ce reprezinta suma de 2200000 lei si nu citesc mai mult pentru ca nu am ce, asta pe de
o parte. Pe de alta parte, va reamintesc faptul ca am fost una dintre putinele persoane care
atunci cand Iasiul a pierdut competitia Capitala Culturala Europeana, am spus ca Iasiul este
capitala culturala a Romaniei pentru ca avem istorie, pentru ca Iasiul are oameni de cultura
care nu sunt valorificati din pacate la adevarata lor valoare de catre o clasa politica care refuza
sa evolueze. Cu toate acestea, astazi inteleg sa votez pentru proiectul de hotarare de consiliu
local, bugetul si aprobarea organizarii festivalului, iar gestul meu as vrea sa fie asimilat unui
CEC in alb pe care il dau educatiei pentru ca educatia este primul pas spre cultura. Va
multumesc.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnule primar, va rog.
Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuţii de primar
Multumim foarte mult. Repet si eu urarea crestineasca Hristos a Inviat. Cu multumirile
de rigoare pentru faptul ca v-ati facut timp si pentru aceasta sedinta extraordinara. Nu e mai
putin adevarat, noi am reusit sa bugetam toate evenimentele culturale prognozate si in cadrul
festivalului international, dar am vrut ca acest lucru sa fie cat se poate de transparent. Avem,
sa spunem, o alta abordare a Festivalului International al Educatiei. Este, sa spunem, un alt
concept si din punct de vedere vizual si din punct de vedere al manifestarilor. De data acesta
Festivalul International al Educatiei vine sa coalizeze toti cei care vor sa participe la
promovarea educatiei in ansamblul ei, indiferent ca vorbim de invatamantul preuniversitar, de
cel academic, de institutii culturale neguvernamentale care de foarte multe ori au fost lasate in
afara acestui program, de institutiile culturale consacrate asa cum este Opera si Teatrul,
Filarmonica si alte institutii din afara municipiului, dar si evenimente spectacol, evenimente de
promovare a artelor plastice si celelalte evenimente care de altfel intregesc agenda culturala a
municipiului Iasi. Multe dintre aceste evenimente vor deveni traditie, vor deveni traditie pentru
ca ele au conturat deja un program, un proiect care se deruleaza si din anii trecuti si care si-a
aratat succesul. O parte din evenimente nu le veti regasi fata de anii precedenti pentru ca nu
au percutat, nu au reusit sa ajunga la sufletul iesenilor si la cei care ne-au cautat. Vom avea si
o alta abordare in ceea ce priveste vizibilitatea. Nu este suficient sa il facem. Prin acest proiect
nu vrem sa facem doar un simplu festival in care sa punctam o serie de activitati pentru ca
Iasiul este capitala culturala, ci pur si simplu sa penetreze acolo unde se adreseaza. Un lucru
care nu trebuie uitat este faptul ca, asa cum am si scris de altfel, acest program de Festival
International al Educatiei este mai ieftin fata de anii precedenti cu sume considerabile, de la
700 de mii pana spre 500 de mii de lei fata de inceputurile lui, dar agenda este mult mai
penetranta, mult mai complexa si cu oameni de calitate care se vor manifesta in spatiul cultural
iesean. Ati vrea sa primiti ca o invitatie, nu este un eveniment pe care vrem sa il acaparam ca
si primarie sau institutii culturale pe care le platim direct din interiorul primariei, ci pur si simplu
un eveniment la care sa participam cu totii si sa ne manifestam toate gandurile bune fata de el
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de fiecare data cand consideram necesar. Am receptionat cateva puncte de vedere si din
comisiile reunite si de la domnul Navodaru si ii multumesc. O parte din evenimentele pe care
le derulam in anii precedenti in interiorul acestei luni, destul de condensat, o sa incercam sa le
refacem, sa le reluam in afara acestei perioade. Conceptul pe care as vrea sa il lansam astazi
este ca Iasiul nu are nevoie de evenimente sau o serie de manifestari culturale dispersate intre
institutii, ci are nevoie de o agenda culturala completa, comuna si gestionata intr-un mod
unitar, de aceea relansez invitatia ca toate cele trei festivaluri care au capatat si rezonanta
europeana, FIE, FILIT si Festivalul de Teatru pentru Tineret, sa fie cooptate intr-o agenda
comuna, cu o coordonare unica sub o fundatie culturala care sa nu aiba o conducere politica,
ci o conducere motivata doar de apartenenta profesionala la cultura si arta in general, iar
Consiliul Local, Consiliul Judetean sa fie doar parteneri care sustin cultura si in felul acesta
alungam orice interventie a politicului in actul cultural si de educatie ieseana. Acesta este de
fapt temeiul pentru care am adunat la masa, in intalniri succesive si institutiiile culturale si
institutiile de educatie, chemandu-le sa participe la agenda comuna. Am dat drumul imaginatiei
si, sa spunem, specificului universitatilor iesene, mai ales a celor de arta sa isi manifeste
posibilitatile de a gandi ei care este logo-ul acestei manifestari culturale, si a iesit ceea ce
vedeti in momentul de fata. Multumesc pentru abordare, pentru intelegere si propun sa trecem
la vot.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc domnul primar. Daca mai sunt alte luari de cuvant. Domnule Scripcaru, va
rog.
Domnul consilier Scripcaru Calin
As vrea… scuzati disfunctionalitatea limbajului. As vrea sa salut, am vazut pe programul
acestei manifestari un concert Al Di Meola care, as vrea sa amintesc faptul ca alaturi de Paco
de Lucia si John Mclaughlin, reprezinta unul din corifeii jazz-ului in ceea ce priveste chitara
rece. Consider ca este o alegere extraordinar de inspirata si ca prezenta lui in Iasi va fi mult
apreciata. Multumesc.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc. Mai sunt? Domnul profesor Navodaru, va rog.
Domnul consilier Navodaru Laurentiu
Asa cum am expus si in sedinta pe comisii parerea noastra, initial am pornit cu ideea ca
sa solicitam amanarea acestui festival pentru luna septembrie – octombrie – noiembrie. Avand
in vedere ca calendarul a fost deja definitivat si festivalul a inceput astazi, initial as fi votat
impotriva acestui proiect, dar pentru ca sunt un om al educatiei voi vota pentru. Multumesc.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc domnul Navodaru. Alte luari de cuvant? Daca nu mai sunt alte luari de
cuvant, sa fie vot. Domnul Bejan.
Domnul consilier Bejan Victor
As vrea sa propun ca odata cu deschiderea acestui festival international al educatiei, sa
se reia proiectul “tramvaiul cu scriitori”, dar nu numai cu scriitori, daca se poate si cu toti artistii
plastici, pentru ca Iasiul are o scoala deosebita din punct de vedere a artistilor plastici si atunci
ar fi un lucru benefic pentru Iasi ca acest proiect sa se extinda si pentru artistii plastici si daca
este posibil si pentru cei din Republica Moldova. Va multumesc.
Domnul consilier Bulgariu Catalin – presedinte de sedinta
Multumesc pentru propunere. Deci sa fie vot.
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Multumim. O zi buna! Spor la treaba!

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BULGARIU CATALIN

SECRETAR MUNCIPIUL IASI,
DENISA LILIANA IONASCU
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