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ANU NŢ

Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL

AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 18.08.2016
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

CIC PO 03/F3

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 18 august 2016 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1. ALDEA CATALINA
2. AUR MARIUS – CATALIN
3. BOCA ADRIAN FLORIN
4. BOISTEANU PAUL CORNELIU
5. BOSTAN MANUEL CIPRIAN
6. BOTEZ RADU
7. CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN
8. DORNEAN TUDOR
9. GAVRILA CAMELIA
10. GABURICI VIOLETA ADRIANA
11. GHIZDOVAT VLAD
12. HARABAGIU GABRIEL VASILE
13. ISTRATE DUMITRU MARCEL
14. JUGRIN LUCIAN
15. NEDELCU VLAD NICOLAE
16. PIFTOR DANIEL
17. SANDU VASILE
18. SCRIPCARU CALIN
19. SURDU GABRIEL MIHAI
20. TAUTU IULIANA DANIELA
21. TIMOFCIUC RAZVAN
Participa la sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica Primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul
Botez Radu - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului
Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.
Lucrarile sedintei incep la orele 12,00, sunt conduse de domnul Scripcaru Calin si sunt
inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1089 din data
de 12 august 2016, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotarâre privind modificarea elementelor de identificare ale imobiului, proprietate
privata a Municipiului Iasi, situat in str. Cuza Voda nr. 2 (Palatul Braunstein);
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentatiei de Autorizare a Lucrarilor de
Interventie, a indicatorilor tehnico – economici, a proiectului si a bugetului aferent proiectului
„Consolidare si refunctionalizare Palat Braunstein- Iasi, str. Cuza Voda nr. 2”;
3. Proiect de hotarâre privind aprobarea introducerii în portofoliul de proiecte al Strategiei
Integrate de Dezvoltare Urbana 2015 – 2030 Iasi a proiectelor „Consolidare si refunctionalizare Palat
Braunstein - Iasi, str. Cuza Voda nr. 2”, „Reabilitarea si integrarea turistica a ansamblului monument
istoric Manastirea Cetatuia”, “Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului
Manastirii Frumoasa din Municipiul Iasi”;
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea si valorificarea potentialului
turistic si cultural al Ansamblului Manastirii Frumoasa din Municipiul Iasi”, a cheltuielilor legate de
proiect si de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iasi si Manastirea “Sfintii Arhangheli
Mihail si Gavriil” Frumoasa Iasi;
5. Proiect de hotarâre privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon in
administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie ‘’Gr. T. Popa’’ a spatiului in suprafata de 35.12 mp,
in vederea implementarii proiectului finantat din fonduri europene ‘’Platforma multidisciplinara de
cercetare dezvoltare medicala in regiunea N - E’’;
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
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Buna ziua. Bine ati venit la sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati
prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1089 din data de 12 august 2016. Absenteaza motivat
urmatorii consilieri locali: domnul Boz Petru Eduard, domnul Corozal Daniel Cristinel, domnul Cotofan
Alexandru Ioan, domnul Ignat Etienne, domnul Pintilei Mihail, domnul Postolache Andrei. Sedinta se
desfasoara legal avand in sala cvorumul cerut de lege. Pentru ca domnul Pintilei este in concediu, va
trebui, pentru aceasta sedinta, sa desemnam un nou presedinte de sedinta. Astept nominalizari din
partea dumneavoastra. Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Boca Adrina Florin
Buna ziua. Din partea grupului de consilieri al Partidului Social Democrat, propunerea noastra
ar fi domnul consilier Scripcaru Calin.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Multumesc. Daca mai avem alte propuneri? Daca nu, supun votului desemnarea domnului
Scripcaru ca presedinte de sedinta pentru aceasta sedinta extraordinara.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Multumesc.
Domnul Scripcaru, va rog sa veniti alaturi de noi. Si sa preluati conducerea sedintei, va rog.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Buna ziua. Fiind o sedinta extraordinara nu avem amendamente, interpelari pardon. O sa dau
cuvantul domnului primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumesc foarte mult. As vrea pentru inceput sa va multumesc pentru efortul facut de a
participa la aceasta sedinta extraordinara, tuturor colegilor din Consiliul Local, si sa fac asa o scurta
radiografiere de ce a fost nevoie de aceasta sedinta extraordinara. Asa cum ati retinut si de la comisiile
reunite, a inceput sa devina tot mai presanta perioada de depunere a proiectelor pentru finantare
europeana. Continutul sedintei de astazi cuprinde pe langa un obiectiv care apartine municipiului Iasi
ca si proprietate, Palatul Braunstein, vine si in aportul cultural al cultelor, este vorba despre un obiectiv
care se afla in proprietatea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Manastirea Frumoasa, si un alt obiectiv
care reprezinta catedrala veche a Episcopiei Catolice, biserica Adormirea Maicii Domnului. Toate cele
3 fac parte din patrimoniul cultural al Iasiului. Au nevoie de interventie urgenta in ceea ce priveste
conservarea, reabilitarea si punerea in valoare din punct de vedere cultural, turistic a acestor cladiri si
dorim sa aducem un aport in ceea ce priveste punctajul pe care il putem obtine in vederea finantarii pe
fonduri europene. Salut de asemenea si initiativa Ministerului Culturii care ne-a transmis in cursul dupa
amiezii de ieri, dorinta de a deveni parteneri cu municipiul Iasi in vederea reabilitarii Palatului
Braunstein. O sa devina amendament la punctul 2 de pe ordinea de zi. Desigur salutam orice alt
parteneriat care vine in sprijinul salvarii patrimonioului cultural si istoric al municipiului nostru. Asa incat,
domnule presedinte, multumim pentru ca ati acceptat sa deveniti presedinte, conducator al acestei
sedinte. Va rugam sa incepem.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim. Incepem cu supunerea la vot a ordinii de zi.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Deci ordinea de zi a fost votata in unanimitate.
Proiect nr. 1
Proiect de hotarâre privind modificarea elementelor de identificare ale imobiului, proprietate
privata a Municipiului Iasi, situat in str. Cuza Voda nr. 2 (Palatul Braunstein);
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Discutii? Problemele au fost discutate si acum doua zile in comisii. Daca nu, supunem la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentatiei de Autorizare a Lucrarilor de Interventie, a
indicatorilor tehnico – economici, a proiectului si a bugetului aferent proiectului „Consolidare si
refunctionalizare Palat Braunstein- Iasi, str. Cuza Voda nr. 2”;
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Proiectul are un amendament.
Domnul primar Chirica Mihai
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Pe care il citeste domnul viceprimar Gabriel Harabagiu.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Avand in vedere adresa numarul 83516/17.08.2016 se aproba in principiu cererea de acord de
parteneriat a Ministerului Culturii care va sustine financiar proiectul cu minim 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente proiectului „Consolidare si refunctionalizare Palat Braunstein - Iasi, str.
Cuza Voda nr. 2”.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim. Supunem la vot cu amnedament. Deci impreuna cu amendamentul.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotarâre privind aprobarea introducerii în portofoliul de proiecte al Strategiei Integrate
de Dezvoltare Urbana 2015 – 2030 Iasi a proiectelor „Consolidare si refunctionalizare Palat Braunstein
- Iasi, str. Cuza Voda nr. 2”, „Reabilitarea si integrarea turistica a ansamblului monument istoric
Manastirea Cetatuia”, “Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului
Manastirii Frumoasa din Municipiul Iasi”;
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Daca sunt discutii? Daca nu, supunem la vot. A, va rog.
Domnul consilier Ghizdovat Vlad
Buna ziua. Avand in vedere ca se cere aici extinderea portofoliului de proiecte ale strategiei de
dezvoltare, as dori sa va intreb daca este finalizata aceasta strategie de dezvoltare sau daca avem o
forma provizorie a ei unde o putem consulta pentru ca pe site-ul primariei nu am gasit nimic decat
formularul, acel formular de consultare a cetatenilor.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Va rog, domnul primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumesc foarte mult pentru intrebare. Strategia integrata a intrat deja in faza finala. Ea va fi
supusa dezbaterii publice pana la sfarsitul acestei luni, urmand ca dupa 30 de zile sa intre in
dezbaterea in plen spre aprobare. Ea cuprinde printre alte proiecte si acest portofoliu pe care il puteti
deja consulta pe site-ul Primariei Municipiului Iasi ca si anexa la strategie. Am zis sa dam o hotarare de
consiliu care sa puncteze exact apartenenta in strategia de dezvoltare a municipiului Iasi pentru a
putea obtine un punctaj suplimentar in evaluarea pe care o vor face colegii de la ADR Nord-Est. Deci
aceasta strategie a trecut prin fazele de consultare, a imbracat forma finala, va intra in dezbaterea
publica pana la sfarsitul acestei luni, inspre aprobarea Consiliului Local in perioada imediat urmatoare,
noi am spus octombrie si va cuprinde in anexa toate proiectele despre care vorbim in momentul de
fata.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim. Va rog.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Buna ziua. Am si eu o intrebare. In urma acelei consultari despre care pomeneati care oricum
nu era o etapa obligatorie, avem o centralizare a, nu stiu, a doleantelor sau asteptarilor iesenilor care
sa fie cuprinse in strategie?
Domnul primar Chirica Mihai
Da. Exista deja facuta centralizarea pe toate formularele de consultare publica care au fost
propuse in acest proiect. Toate propunerile care au venit atat de la cetatenii municipiului Iasi, dar si de
la institutiile care fac parte din elaborarea strategiei, au fost prioritizate si au cuprinse in ansamblul
tuturor proiectelor propuse in acest document. Daca o sa aveti curiozitatea, pe site-ul primariei o sa
gasiti anexa cu proiectele propuse, gandurile cetatenilor s-au transformat deja. Unele sunt deja proiecte
care au documentatii tehnice, alte sunt doar idei de proiecte si care se vor transforma in functie de
prioritatile pe care le vom decide in realitati. Multumesc.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim. Daca mai sunt discutii? Daca nu, supunem la vot. Cu amendamentul prezentat in
comisii.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 4
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Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea si valorificarea potentialului
turistic si cultural al Ansamblului Manastirii Frumoasa din Municipiul Iasi”, a cheltuielilor legate de
proiect si de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iasi si Manastirea “Sfintii Arhangheli
Mihail si Gavriil” Frumoasa Iasi;
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Daca sunt discutii? Nu sunt discutii. Supunem la vot.
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 5
Proiect de hotarâre privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon in
administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie ‘’Gr. T. Popa’’ a spatiului in suprafata de 35.12 mp,
in vederea implementarii proiectului finantat din fonduri europene ‘’Platforma multidisciplinara de
cercetare dezvoltare medicala in regiunea N - E’’;
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Daca sunt discutii? Daca nu, o sa imi permit sa spun eu doua cuvinte legate de faptul ca in
fiecare luna in regiunea Moldovei, intre 250 si 300 de persoane noi necesita dializa renala, deci 250 de
bolnavi noi in fiecare luna. Este un numar de persoane care suprasolicita Spitalul Parhon din acest
punct de vedere si consider ca proiectul este foarte benefic incercand o diagnosticare mai rapida a
bolilor renale asa incat sa nu se ajunga la faza de dializa renala. Deci este un proiect de profilaxie
medicala as spune. Daca mai sunt discutii? Daca nu, supunem la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Cu o abtinere proiectul de hotarare a fost aprobat.
Va rog.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
As vrea si eu la final sa spun ceva in continuarea a ceea ce spunea domnul primar in
preambulul sedintei, faptul ca ne-am facut timp si am venit la aceasta sedinta extraordinara si ne-am fi
asteptat la aceeasi atitudine si aceeasi solicititudine si din partea executivului atunci cand noi, cei din
opozitie am convocat o sedinta extraordinara cu un punct pe ordinea de zi important pentru ieseni, insa
atunci noi am avut parte de aroganta, as putea spune, din partea executivului primariei. Atribut pe care
credeam ca nu il mai intalnim si in acest mandat … Adica un atribut care tinea mai mult de predecesorii
domnului primar.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Domnul primar, va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Da, sigur, acum pe langa multumirile pe care le-am dat nu vreti sa ma obligati sa le retrag, sunt
convins. Fiecare lucru isi are locul sau si fiecare vorba se spune la momentul potrivit. Orice lucru pe
care il faceti cu buna credinta va avea usa deschisa aici indiferent daca ne chemati si la doua noaptea
sau oricand, dar atunci cand este gandit cu buna credinta. Multumesc.
Domnul consilier Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumesc si eu. Lucrarile sesiunii au fost terminate. Va multumim pentru participare si pentru
eficienta.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SCRIPCARU CALIN

SECRETAR MUNCIPIUL IASI,
DENISA LILIANA IONASCU
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