MUNICIPIUL IAŞI

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 13285 / 06.02.2017

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 31.01.2017
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

CIC PO 03/F3

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 31 ianuarie 2017 in cadrul sedintei ordinare 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 TRAIA
8.
COROZAL DANIEL CRISTINEL
9.
CRUCIANU TEODOR BOGDAN
10.
DORNEAN TUDOR
11.
GABURICI VIOLETA ADRIANA
12.
GHIZDOVAT VLAD
13.
HARABAGIU GABRIEL VASILE
14.
IGNAT ETIENNE
15.
ISTRATE DUMITRU MARCEL
16.
JUGRIN LUCIAN
17.
NEDELCU VLAD NICOLAE
18.
PIFTOR DANIEL
19.
PINTILEI MIHAIL
20.
SANDU VASILE
21.
SCRIPCARU CALIN
22.
SURDU GABRIEL MIHAI
23.
TAUTU IULIANA DANIELA
24.
TIMOFCIUC RĂZVAN
Participa la sedinta ordinara 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 10:00, sunt conduse de domnul Surdu Gabriel Mihai si sunt inregistrate audio si
video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 319 din data de 26 ianuarie
2017, completată prin Dispoziția nr. 385 din data de 30 ianuarie 2017, avand urmatoarea inscriere pe
ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea temporară a golurilor de casa din excedentul anilor anteriori;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru promovarea turismului în Municipiul Iaşi pentru
anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului local al energiei termice facturate populatiei aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 5/29.01.2016 si a diferenței dintre prețul local al energiei termice pentru
utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la reţeaua de distribuție si prețul local al
energiei termice facturate populatiei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 119/07.04.2015, ca urmare
a modificării cotei de TVA începând cu 01.01.2017;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Iași la Grupul Local pentru Energie Durabilă
(GLE) în Regiunea Nord – Est în cadrul proiectului ”Sprijinirea Autorităților Publice Locale să elaboreze Strategii
Integrate în domeniul energiei durabile – Empowering”, finanțat din programul Orizont 2020 – Programul Cadru
pentru Cercetare și Inovare (2014-2020);
5. Proiect de hotărăre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate
al Primarului Municipiului Iaşi şi direcţiile subordonate, pentru anul 2017;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentul de Organizare și
Funcționare pe anul 2017, pentru instituţia de spectacole şi concerte Ateneul Tătăraşi Iași;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2017;
8. Proiect de hotărâre privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit
minim garantat pentru anul 2017;
9. Proiect de hotărâre privind indreptarea erorilor materiale si completarea Hotararii Consiliului Local al
Municipiului Iasi nr. 113/24.06.1999 ;
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu 2 luni a mandatului administratorului provizoriu, doamna Oțeleanu
Cristina-Daniela, la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și convocarea AGA în vederea prelungirii
mandatului administratorului provizoriu;
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 228/31.08.2016,
modificata si completata ulterior (privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de
Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi anul scolar 2016 – 2017);
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Modernizare strazi
pentru cartierele Copou (Str. Viticultorilor), Nicolina (Aleea Tudor Neculai, Str. Gloriei), Moara de Vant (Str.
Timpului, Str. Podoleanu), Galata (Str. Strugurilor, Aleea Stugurilor, Fundac Strugurilor, Str. Poienilor, Sos. IasiVoinesti) si Crucea Rosie (Str. Semanatorului, Str. Alba Iulia) din Municipiul Iasi;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Modernizare străzi în
Municipiul Iași: Str. Mihail Kogalniceanu; Strada Ralet; Strada Theodor Pallady, Supralărgire Tudor Vladimirescu
(portiune cuprinsa intre Facultatea de Chimie si Pod Tudor Vladimirescu);
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către
senatorii şi deputaţii aleşi, în vederea organizării birourilor parlamentare;
15. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul
domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 88 mp situat în Iaşi, str. Malu nr. 11, cvartal 32,
parcela A1095/1 către Holban Anca – Irina, şi concesionarea directă în vederea extinderii imobilului proprietate ;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 255,72 mp,
situat în Iaşi, Aleea Domenii zona Bucium, având nr. cadastral 155234, carte funciară 155234 UAT Iaşi;
17. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al municipiului Iaşi, aprobat prin Hotararea de
Consiliul Local nr.84/31.03.2016, cu terenurilor din anexa 1 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor
deţinute de catre Municipiul Iasi;
18. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al municipiului Iaşi, aprobat prin Hotararea de
Consiliul Local nr.84/31.03.2016, cu terenurilor din anexele 1-4 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor
deţinute de catre Municipiul Iasi;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 1 din
31.01.2007 pentru terenul in suprafata de 23,76 mp, situat in Iasi, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Camin T 17
parter, sector cadastral 14, avand nr. cadastral 2360, inscris in cartea funciara 121755 ;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 2 din
31.01.2007 pentru terenul in suprafata de 30,00 mp, situat in Iasi, Bulevardul Nicolae Iorga, nr.34, bloc T5,
parter , avand numar cadastral 17942, inscris in cartea funciara nr.144101-Iasi ;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de contractare a serviciilor sociale în Municipiului Iași;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADELA IARMAROC NR.7,
NUMĂR CADASTRAL 1044, CF 130370 întocmit în vederea Reconfigurarii volumetrice si modificare aliniamente
(laterale si posterior) stabilite prin PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 365/2010 pentru construire cladire cu apartamente
in regim hotelier pe teren proprietate privată persoana fizica ;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TABACULUI NR. 50,
NUMAR CADASTRAL 145889 întocmit in vederea construirii sediu firma, zona de servicii, zona depozitare pe
teren proprietate privata persoana juridica;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOLDOVEI NR.48 si
STRADA COMETEI NR. 1BIS, NUMAR CADASTRAL 149178, Intocmit in vederea construirii unui bloc de
locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica;
Dispoziția nr. 385/30.01.2017
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construită Protejată Iași, bdul Carol I,
nr. 50, pentru investiția EXTINDERE CLĂDIRE AMBULATORIU SPITALUL CLINIC Dr. C. I. Parhon;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Buna ziua. Bine ati venit la sedinta Consiliului Local. Dau cuvantul doamnei secretar pentru a anunta legalitatea
sedintei noastre.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:
Buna dimineata. Va rog sa luati loc in sala pentru a putea incepe sedinta. Multumim. Bine ati venit la sedinta
ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia nr. 319 din data de 26 ianuarie 2017,
completată prin Dispoziția nr. 385 din data de 30 ianuarie 2017. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza
motivat urmatorii consilieri locali: domnul Boz Petru Eduard, domnul Cotofan Alexandru Ioan, domnul Postolache
Andrei. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 29 decembrie 2016. Dau
cuvantul presedintelui de sedinta, va rog.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Buna ziua inca o data. Cine este pentru aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare? Cine este pentru?
Daca se abtine cineva? Daca este cineva impotriva? Stimati colegi daca aveti interpelari de facut, suntem atenti.
Domnul consilier Piftor Daniel:
Eu as avea o interpelare, domnule presedinte. Aici. Uitati-va, ca nu sunt asa de micut.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Da, va rog.
Domnul consilier Piftor Daniel:
Asa. Stimate domnule primar Mihai Chirica, stimate domnule viceprimar Radu Botez, stimate domnule viceprimar
Gabriela Harabagiu, stimati consilieri locali, am o interpelare care are doua puncte. Primul punct, avand in vedere
ca suntem la inceputul anului 2017, cred ca ar fi oportun sa se efectueze actiuni de audit la toate regiile
subordonate primariei. Aceste audituri sa se refere la intreaga activitate a acestora pe parcusrul anului 2016
astfel incat sa stim daca s-au indeplinit obiectivele propuse pentru anul precedent, daca au fost indepliniti anumiti
indicatori de performanta. Cred ca cu siguranta acestia au fost stabiliti. Deoarece in cadrul Consiliul Local se
aproba de la organigrama, stat de functiuni, pana la bugetul acestora si modul lor de functionare, cred ca este
important sa cunostem aceste situatii acum la inceput de an. Asta ar fi un prim punct. Al doilea punct ar fi
urmatorul: ma refer la modul de comunicare intre consilierii locali si executivul primariei. Cred ca in acest sens ar
fi normal ca pentru tot ce inseamna documente solicitate ori primite de catre consilierii locali necesare acestora
pentru buna executare/exercitare a mandatelor, sa existe un registru special de evidenta a acestor documente la
secretariatul tehnic al Consiliului Local. Adica, sa va exemplific. Pe data de 17 am venit cu o adresa la primarie la
Secretariatul Tehnic al Consiliului Local si am avut nevoie de o serie de informatii pentru exercitarea mandatului
de consilier. Am constatat ca nu exista un registru special de comunicare, un registru special de corespondenta
intre noi, consilierii locali si executivul primariei. Ce se intampla, daca am nevoie eu personal de ceva in calitate
de cetatean al municipiului Iasi, ma duc la registratura generala a primariei. Daca am nevoie de niste documente
ca si consilier local, as vrea sa existe un registru de evidenta la secretariatul tehnic. M-am uitat in regulamentul de
functionare al Consiliului Local si este la art. 70, ar putea fi completat cu un alineat 3, zice – consilierii pot solicita
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motivat informatii s.a.m.d. Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral, si ar putea sa fie un alineat 3 in
care sa existe un registru special la secretariatul tehnic. Atat. Multumesc frumos.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Va rog.
Domnul consilier Dornean Tudor
Buna dimineata. Multumesc, domnule presedinte. As vrea sa aduc in discutie problema traficului din zona
pasarelei Bucium, au mai fost gasite intre timp, stiu ca s-a discutat mult pe tema asta, intre timp niste solutii in
vederea decongestionarii traficului? Nu stiu, ma gandesc chiar la o alternativa, sa zicem, la proiectarea unei alte
pasarele dinspre Manta Rosie, sa zicem, fiindca Doamne Ferește, in cazul unui cutremur mai sanatos poate
exista un risc cat de mic ca pasarela actuala sa devina inutizabila si atunci ramanem fara o conexiune directa
catre partea de sud-est a orasului si a judetului. Multumesc.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Va rog.
Doamna consilier Gaburici Violeta:
Buna dimineata, stimati colegi, domnule primar. In 2011 s-a inaugurat Centrul Expozitional Moldova, un proiect pe
care primaria l-a facut in parteneriat cu Consiliul Judetean, un proiect facut pe fonduri europene in valoare de 8,6
milioane de euro din care contributia primariei a fost de 1 milion de euro si de asemenea primaria a pus la
dispozitie 15000 mp de teren pentru implementarea acestui proiect. Acum dupa 5 ani de monitorizare a acestui
proiect, constatam ca a fost unul fara succes, ca nu are nicio utilitate in momentul de fata si ca nu aduce niciun
plus la bugetele celor doua institutii partenere, ba din contra aduce pierderi prin cheltuielile de intretinere si
conservare. Vreau sa va intreb, domnule primar, in primul rand daca primaria mai este partenera in acest proiect
si daca da, care sunt cheltuielile pe care le face primaria cu intretinerea acestui Centru Expozitional? si vreau sa
va intreb daca v-ati gandit sa preluati acest centru Expozitional in patrimoniul primariei si daca da, care ar fi
efortul bugetar pentru aceasta? Multumesc.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Va rog, domnul.
Domnul consilier Timofciuc Razvan:
Buna ziua tuturor. Eu as vrea sa salut faptul ca pe site-ul primariei am vazut ca au fost puse toate achizitiile
directe din anul 2016, un pas chiar important pentru transparentizare (transpartizarea) activitatii primariei.
Intrebarea mea este daca este o lista pentru toate directiile si serviciile primariei, pentru ca exemplu nu am vazut
la Directia de Asistenta Comunitara sa fi aparut acolo achizitii directe facute de aceasta entitate. A doua intrebare
legata tot de acest lucru, daca nu putem extinde acest model de buna practica, sa spun, si pentru toate institutiile
subordonate Primariei Municipiului Iasi. Un singur exemplu, la Citadin, m-am uitat pe SEAP, din 2007 din cand sa inregistrat pe SEAP, aceasta societate nu a facut decat intr-un singur an achizitii prin Sistemul Electornic de
Achizitii Publice. Si o alta interpelare tine de doua initiative pe care le-ati anuntat public, una este legata de
infiintarea acelei fundatii culturale, acea megastructura impreuna cu Consiliul Judetean, care ar urma sa
coordoneze proiectele, agenda culturala si proiectele importante de cultura. Si a treia interpelare tine de pasii
facuti pentru dezvoltarea transportului public la nivel metropolitan. Multumesc.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca mai sunt interpelari? Daca nu.
Domnul primar Chirica Mihai:
Multumesc foarte mult si vreau sa va salut si eu cu tot respectul cuvenit pentru prezenta la sedinta. Mi se pare o
idee foarte buna, domnul Piftor, cu un registru de inregistrare a corespondentei dintre consilierii locali,
secretariatul tehnic si executivul primariei. Este foarte usor de tinut si cu siguranta doamna secretar va desemna
o persoana care chiar si sa aiba permanent aceasta sarcina. Legat de pasarela Bucium, e o problema care ne
framanta pe toti si pe mine si pe domnii viceprimari si pe Politia Rutiera si pe toti cetatenii care locuiesc in zona
respectiva. Ati urmarit probabil si ultimele declaratii privind infiintarea unor scoli, gradinite care sa mai diminueze
traficul de persoane in mijloacele de transport proprii dinspre Bucium catre oras, dar il las pe domnul viceprimar
sa va dea cateva detalii, dupa care continui.
Domnul viceprimar Botez Radu:
Da, sigur, in primul rand pasarela este la ora actuala singurul mijloc de …, singura cale de a traversa liniile de
cale ferata din partea de est a orasului inspre zona centrala, din zona de sud-est, da. Daca prin absurd am avea
probleme cu aceasta pasarela, probleme de structura, sigur ar fi o mare parte din oras cumva rupta de centru. De
aceea noi avem in vedere initierea, inceperea unui studiu in sensul proiectarii intr-un viitor a unei noi pasarele din
zona respectiva, undeva pe directia din zona Poitiers cu iesire atat inspre Granit, cat si inspre Kaufland a acestei
pasarele. La ora actuala este o pasarela pietonala acolo, dar inca ne lovim de numarul foarte mare de linii de cale
ferata, de distanta foarte mare care ar trebui sa fie acoperita de aceasta pasarele si sunt sigur sunt costuri
majore. De asemenea, suntem in discutie cu unii care, cu cei care detin teren in jurul pasarelei Bucium, in sensul
de-a reusi sa realizam o … supralargire a acestei pasarele pentru a avea o banda de a vira la dreapta astfel incat
sa pastram doua benzi pentru mersul inainte spre Bucium. Am mai studiat, si vedem daca putem sa obtinem un
avantaj din folosirea zonei care trece pe sub pasarela, pe partea dinspre Bucium. Exista acolo o posibilitate de a
folosi aceasta trecere astfel incat daca se va aglomera zona dinspre asa zisul Drum Trei Fantani, daca se
aglomereaza … o trecere pe sub pasarela inspre Poitiers fara sa mai aglomereze intersectia. Un alt element
important e cel … sigur segmenteaza traficul, dar conform normelor actuale daca am incerca sa facem o trecere
suspendata, ar trebui sa fie prevazuta si cu un element, un lift pentru persoanele care nu ar putea accede foarte
usor acea trecere. Exista o preocupare …
Domnul primar Chirica Mihai:
As mai continua ca in programul de modernizare a centurii de sud a orasului, o varianta studiata pe care am
facut-o impreuna cu proiectantul Ministerului Transportului, este de prelungire a pasarelei in sistem denivelat, deci
aerian, pe doua benzi, o singura banda spre iesire si o singura banda spre intrare, cu accesul pe dedesubt a
traficului care vine dinspre Poitiers spre Trei Fantani si retur, in felul nu s-ar mai segmenta la semafor traficul
dinspre Bucium. Toate aceste elemente fac parte din, sa spunem, studierea intersectiei pasajului Socola - Poitiers
– Bucium. Cred ca cea mai apropiata de realizare ar fi cea cu prelungirea pasajului si supralargirea pe partea
dreapta pentru a permite o circulatie fluenta mai ales pe virajele de drepta inclusiv la coborare dinspre Bucium
catre zona Poitiers. Multumim foarte mult si mergem mai departe. Doamna Gaburici, intr-adevar Centrul
Expozitional Moldova nu a fost un proiect de succes. De altfel, daca va amintiti si Tehnopolis schiopata.
Tehnopolisul l-am preluat acum 4 ani de zile cand am devenit presedintele consiliului de administratie. Am reusit
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dupa doi ani jumatate aproape sa il aducem pe profit, este pe profit in continuare si prin colobarare pe care am
facut-o cu grupul Continental am ocupat orice metru patrat de acolo, chiar ne-am extins. Am reusit sa ducem si
centrul, vama de fapt, Directia Vamala, chiar daca ei nu platesc o chirie foarte mare, asa ne-am inteles. Suntem
in continuare pe profit. Le-am marit si salariile, pentru ca erau foarte mici, suntem in continuare pe profit si mai
avem de inchiriat acolo spatii. La Centrul Expozitional lucrurile stau putin altfel. Noi am inceput o discutie cu
Consiliul Judetean, cred ca de pe vremea mandatului domnului presedinte Cristi Adomnitei, prin care am vrut sa
facem schimb. Sa isi pastreze ei Centrul Expozitional si noua sa ne dea Tehnopolisul, intr-un element de paritate
avand in vedere si investitia facuta, si terenurile puse la dispozitie unde ne regasim si in Tehnopolis si in ….
interiorul contabilitatii celor doua institutii. Nu am abandonat ideea. De fapt am si o persoana delegata din partea
primariei, poate reusim sa o ducem la sfarsit, este Luminita Nazare, in incercarea de a face totusi divizare celor
doua proprietati. Intre timp a aparut ideea unui alt proiect pe care l-am citit, transformarea Centrului Expozitional
intr-un centru de cercetare si inovare in domeniul IT, pe un segment destul de bine structurat de IT. Pare
interesant. Am discutat cu domnul presedinte Popa saptamana trecuta. Se pare ca exista interes si din partea
investitorilor in domeniu si din partea companiilor straine, prin urmare ar putea fi reactivat. Costurile sunt
impartite, chiar injumatatite intre noi, si costurile de intretinere, costurile de reparatie si desigur si cu utilitatile care
apar acolo. Speranta noastra este sa vedem un management… Eu nu cred ca distanta fata de centru este
neaparat un handicat, sta la un drum destul bun din punct de vedere al modernizarii. Am facut-o pe fonduri
europene. Are conectivitate foarte buna si linie de tramvai si autobuz si celelalte, prin urmare ar putea sa capete
interes din partea unor investitii. Ne-ati starnit din nou curiozitatea si ne vom ocupa de aceasta problema.
Referitor la achizitiile directe, ii multumesc domnului Timofciuc ca a observat elementul crescut de vizibilitate si
transparenta a Primariei Municipiului Iasi … Companiile care isi desfasoara activitatrea sub imperiul legii
societatiilor comerciale, legea 31, cum este Citadin-ul, Salubris si … ceea ce trebuie sa publice sau nu. Dar
membrii din Consiliul de Administratie va pot sta de folos in aceasta directie si aveti si dumneavoastra
reprezentanti, prin urmare va rog frumos sa apelati la dumnealor. Fundatia Culturala Iasi … de zona
metropolitana Iasi am discutat foarte mult cu primarii care fac parte din aceasta structura. O sa aprobam planul de
mobilitate intr-o sedinta urmatoare. Pe data de 2 avem o ultima discutie, credem noi, la ADR Nord-Est, pe 2
februarie, pe marginea acestui proiect si speram ca nu aduce modicare ADR Nord-Est si noi o sa incercam
impreuna cu ceilalti 15 primari sa promovam acest nou sistem de transport public care sa includa si zona
metropolitan. Repet, nu intentionam sa acaparam transportul public pentru ca nu avem capacitatile de transport
care sa poata asigura pentru toata zona metropolitana, dar vrem sa integram ca si concept, ca si coordonare,
urmand ca fiecare localitate sa intervina cu un operator pe care o sa si-l aleaga … Multumesc foarte mult.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Si noi multumim. Daca mai sunt intrebari? daca nu, va supun spre aprobare ordinea de zi a sedintei de astazi cu
o completare pe care am aprobat-o ieri in sedinta comisiilor.
Cine este pentru?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva?
Ordinea de zi a fost aprobata.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind acoperirea temporară a golurilor de casa din excedentul anilor anteriori;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt discutii? Daca nu, cine este pentru?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost adoptat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru promovarea turismului în Municipiul Iaşi pentru anul
2018;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt discutii? Va rog, domnul consilier
Domnul consilier Timofciuc Razvan:
Noi am transmis ieri un punct de vedere Secretariatului Consiliului Local cu privire la acest proiect de hotarare.
Nu il putem sustine din mai multe motive. Unul tine de modalitatea in care acest proiect de hotarare a fost
realizat. Consider ca nu a fost o dezbatere suficient de larga cu unitatile de cazare care sunt afectate de catre
aceasta taxa. Doi, comisia de specialitate din Consiliul Local din care si eu fac parte si colegul meu Etienne Ignat
si alti colegi din Partidul Social Democrat nu am fost deloc consultati, am aflat din presa despre aceasta initiativa.
Si al doilea motiv tine de eficienta acestui demers. Toate studiile de caz din tara peste care, unde a fost instituita
aceasta taxa, ea nu este administrata de catre autoritatea publica locala, ci de catre o asociatie a carui board, a
carui structura de conducere este emanatia membrilor asociatiei care sunt reprezentanti ai unitatilor de cazare, a
mediului universitar sau ai primariei. In cazul de fata practic primaria ar urma sa gestioneze acesti bani pe care ii
colecteaza din aceasta taxa si nu credem ca ei pot fi la fel de eficient cheltuiti precum ar fi cheltuiti de catre cei
care sunt direct afectati de taxa. Acestea sunt cele doua motive pentru care nu sustinem proiectul de hotarare.
Multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai:
Sa raspund? Sincer nu as vrea sa transform totul intr-o gluma, dar iar ati citit transversal. V-as invita sa cititi si
articolul 11 si articolul 10 si daca mai gasiti articole inainte de 11 si 10, cititi-le si pe alea ca v-ar putea fi de folos.
Deci niciunul dintre motivele pe care le-ati invocat nu sunt incompatibile cu proiectul de hotarare. Deci discutiile
au fost pe larg si in special cu Asociatia Operatorilor de Turism, adica oamenii care conteaza in toate aceasta
poveste. Pe de alta parte, proiectul de hotarare a fost dezbatut, amintit, daca va amintiti foarte bine cand am
discutat despre taxe si impozite, discutam chiar despre prezenta lui ca initiativa. In al treilea rand, dorinta noastra
tocmai asta este, sa nu fim noi cei care dirijam aceste sume stranse, dimpotriva operatorii de turism cei care de
fapt creeaza aceste sume, sa le dirijeze exact in zona in care este nevoie ca ei sa se dezvolte. Si infiintarea unei
altei asociatii, fundatii si in fine, excavatii de bani, putem sa o facem oricand este nevoie. Eu am zis asa - de ce
sa mai platim niste salarii, de ce sa mai consumam din banii acestia care se strang cu greu … este nevoie, si am
propus infiintarea acelui comitet consultativ, consiliu care sa decida, asa cum este si Consiliul Local Iasi, sa
decida ce fac ei cu sumele pe care ei le acumuleaza, in ideea evidentierii unei strategii clare, ferme si corecte in
ceea ce priveste dezvoltarea turismului in Iasi. Dar probabil ca lucrurile astea se puteau obtine cu maxima
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usurinta daca aveati gandul de a suna pe cineva. V-as pune o intrebare la care puteti sa nu raspundeti, daca ati
reusit sa vorbiti cu cineva din Asociatia Operatorilor de Turism din Iasi, ei au… profesional gandind, APT Iasi se
numeste, APTI.
Domnul consilier Timofciuc Razvan:
Am vorbit cu reprezentanti ai unitatilor de cazare pensiuni…
Domnul primar Chirica Mihai:
Dati un exemplu, daca puteti. Un reprezentant al unitatilor de cazare din Iasi, in afara celor care inseamna cu
marile hoteluri din Iasi incepand de la Unirea si terminand cu International.
Domnul consilier Timofciuc Razvan:
Am vorbit cu reprezentantul unui hostel din Iasi si reprezentantul unei pensiuni din Iasi
Domnul primar Chirica Mihai:
Bine. Multumesc. Nu aveti exemple.
Domnul consilier Timofciuc Razvan:
Multumesc si eu.
Domnul primar Chirica Mihai:
Si eu am vorbit cu Trump si mi-a zis ca e bine. Multumesc.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca mai sunt interventii pe marginea acestui proiect? Daca nu, va supun votului.
Cine este pentru?
Daca se abtine cineva? O abtinere.
Daca este cineva impotriva? Domnul Timofciuc, ati votat si la pentru si la … Am inteles. Deci cine este impotriva,
inca o data. Trei.
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului local al energiei termice facturate populatiei aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 5/29.01.2016 si a diferenței dintre prețul local al energiei termice pentru
utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la reţeaua de distribuție si prețul local al
energiei termice facturate populatiei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 119/07.04.2015, ca urmare
a modificării cotei de TVA începând cu 01.01.2017;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Cine este pentru?
… Intrebam daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva? Multumesc.
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Iași la Grupul Local pentru Energie Durabilă (GLE)
în Regiunea Nord – Est în cadrul proiectului ”Sprijinirea Autorităților Publice Locale să elaboreze Strategii
Integrate în domeniul energiei durabile – Empowering”, finanțat din programul Orizont 2020 – Programul Cadru
pentru Cercetare și Inovare (2014-2020);
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva?
Va multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărăre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Iaşi şi direcţiile subordonate, pentru anul 2017;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt discutii? Supun proiectul spre.
Cine este pentru?
Daca se abitine cineva?
Daca este cineva impotriva?
Va multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentul de Organizare și
Funcționare pe anul 2017, pentru instituţia de spectacole şi concerte Ateneul Tătăraşi Iași;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt discutii?
Cine este pentru?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva?
Va multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2017;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt discutii? Va rog domnul consilier.
Domnul consilier Timofciuc Razvan:
Aici vreau sa reiau ce am spus ieri in sedinta comisiilor reunite. Daca nu cumva acele doua centre care se ocupa,
care au acelasi domeniu de activitate, in speta, servicii sociale pentru persoanele varstnice, nu pot fi comasate
pentru eficientizarea cheltuielilor. As vota acest proiect de hotarare cu amendamentul ca biroul de Resurse
Umane din cadrul primariei sa poata face, nu stiu, un studiu de oportunitate poate, cu privire la aceasta
propunere, daca exista posibilitatea.
Domnul primar Mihai Chirica
Da, un studiu de oportunitate e firesc sa facem la propunerea dumneavoastra o sa il facem, sa vedem
daca este sau nu oportun sa comasam, noi am mai discutat asta si in cursul zilei de ieri, o comasare a unor
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activitati de regula imprastie atentia in loc sa o concentreze asupra problemei, acolo e o problema destul de
sensibila discutam despre persoane de varsta a III a, oameni care de regula unii dintre ei sunt abandonati de
familii, altii dintre ei isi gasesc linistea acolo mai bine decat in sanul propriilor familii, prin urmare vom face si acest
studiu de oportunitate si vi-l aducem la cunostinta, colegii mei de la personal impreuna cu colegii de la Directia de
Asistenta Comunitara au preluat aceasta propunere si o sa vi-l prezentam. Multumesc!
Domnul consilier Gabriel Mihai Surdu – presedinte de seinta
Multumesc, cine este pentru aprobarea acestui proiect?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva?
Proiectul este aprobat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotărâre privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de
venit minim garantat pentru anul 2017;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt intrebari, va rog domnule consilier Bostan.
Domnul consilier Ciprian Manuel Bostan
Ieri dupa cum stiti am cerut situatia pentru 2016 cu numarul de ore lucrate de beneficiarii venitului minim
garantat si o proiectie pentru anul 2017, mi-a trimis doamna o situatie, acuma sincer cifrele pe care mi le-a trimis
clar probabil au fost facute in graba sau, ma rog, nu vreau sa cred ca nu exista o evidenta, pentru ca apar ca au
fost 135 de persoane care au desfasurat aceasta activitate, iar numarul total de ore este 44.500. Asta inseamna
ca fiecare din aceste persoane a lucrat undeva la 400 de ore, iar limita legala este de 72 pe luna, e clar ca
undeva ceva este gresit sau numarul de persoane beneficiare ar fi de 618. Deci oricum nu bate, dintr-un total de
383 persoane remunerate au prestat activitate 618. Deci nu mi-e clar daca avem mai multe persoane si nu stiu de
ce nu apar inregistrate sau avem mai putine si au lucrat, au fost asa de harnici de au lucrat mult peste norma
legala. In cazul acesta sincer...iar estimarea pe 2017 nu am primit-o nu stiu cum anume ar trebui sa arate sper ca
nu tot la fel. M-as bucura ca toti asistatii social sa fie un exemplu de harnicie si sa dea pe dinafara, sa
depaseasca norma asta legala, nu cred sincer ca este asa, deci chiar as dori o clarificare sa stim, nu stiu daca
cineva stie lucru asta. Poate e doamna aici…
Domnul primar Mihai Chirica
Uitati ca este doamna director aici.
Domana Luminita Munteanu – Director executiv Directia Asistenta Comunitara
Situatia este corect intocmita, 44.000 ore impartit la 12 luni fac 3.666 impartit la 135 beneficiari fac 27 de
ore, asta inseamna ca este corect facut calculul. Pe 2017 nu am cum sa va fac acest calcul din cauza ca suntem
abia la inceputul anului si nu am cum sa va fac o estimare pe intreg anul 2017, as fi putut sa va fac pe luna
ianuarie, situatie pe care am sa o transmit in cursul zilei de astazi. Sa va spun acum, asa este. Orele nu sunt
aceleasi pentru fiecare beneficiar pot ajunge la 72 de ore, pot porni chiar de la 17 ore, asta inseamna in functie de
numarul membrilor familiei rspective si al cuantumului pe care il primeste lunar. 27 de ore pe beneficiar pe luna,
asta inseamna ca, printre cei 135 beneficiari au fost persoane care au fost si in incapacitate de munca, asta
inseamna ca in baza certificatului emis de doctor are voie sa fie scutit pe luna respectiva, nu mai mult de 3 luni
intr-un an de zile. Va multumesc!
Domnul consilier Ciprian Manuel Bostan
Am inteles. Si a doua intrebare daca vreti sa imi raspundeti, am vazut ca apare o formulare ca sunt
persoane care intrunesc doar una din conditiile de pensionare, legea spune ca sunt scutiti daca indepliesc
conditiile de pensionare sau doar daca indeplinesc una singura sunt scutiti oricum. Nu am inteles formularea asta.
Domana Luminita Munteanu – Director executiv Directia Asistenta Comunitara
Daca sunt pensionari atunci sunt scutiti de la efectuarea orelor de munca. Am precizat ca sunt intradevar pensionari care au pensie de handicap sau au pensie de drept. Atunci ele cumulanduse noi luam in
consideretie doar una dintre ele, nu avea rost sa vorbim despre altele. Daca este pensionar atunci este scutit de
la efectuarea orelor de munca.
Domnul consilier Ciprian Manuel Bostan
Am inteles. Deci pentru 2017 pe baza rezultatelor din luna ianuarie putem face o estimare cum am spus
si ieri, chiar si grosiera asupra…
Domana Luminita Munteanu – Director executiv Directia Asistenta Comunitara
Daca ar fi sa ma iau dupa anii anteriori unde numarul nu a crescut intr-un mod spectaculos ma refer la
cei care sunt in venitul minim garantat, a ramas oarecum constant atunci as putea sa spun ca este undeva pe
aproape anului 2016 cu unele mici diferente de ore. Multumesc!
Domnul consilier Ciprian Manuel Bostan
Bine multumesc!
Domnul consilier Gabriel Mihai Surdu – presedinte de sedinta
Multumim, daca mai sunt intrebari, daca nu va supun spre aprobare proiectul.
Cine este pentru? Va multumesc.
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva? Proiectul este aprobat.
Proiect nr. 9
Proiect de hotărâre privind indreptarea erorilor materiale si completarea Hotararii Consiliului Local al
Municipiului Iasi nr. 113/24.06.1999;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt discutii?
Cine este pentu?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva?
Proiectul este aprobat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotărâre privind prelungirea cu 2 luni a mandatului administratorului provizoriu, doamna
Oțeleanu Cristina-Daniela, la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și convocarea AGA în vederea
prelungirii mandatului administratorului provizoriu;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
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Cine este pentu?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva?
Proiectul este aprobat.
Proiect nr. 11
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 228/31.08.2016, modificata
si completata ulterior (privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale
unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi anul scolar 2016 – 2017);
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt intrebari.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Daca imi permiteti, cu amendamentul de la mapa.
Domnul consilier Gabriel Mihai Surdu – presedinte de seinta
Cu amendamentul de la mapa
Cine este pentu?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva?
Proiectul este aprobat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Modernizare strazi pentru
cartierele Copou (Str. Viticultorilor), Nicolina (Aleea Tudor Neculai, Str. Gloriei), Moara de Vant (Str. Timpului, Str.
Podoleanu), Galata (Str. Strugurilor, Aleea Stugurilor, Fundac Strugurilor, Str. Poienilor, Sos. Iasi- Voinesti) si
Crucea Rosie (Str. Semanatorului, Str. Alba Iulia) din Municipiul Iasi;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt intrebari, va rog domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
As avea o scurta observatie pe marginea acestui proiect, in sensul ca toate aceste strazi care le vedeti
aici enumerate, fac parte din, sa spunem, sesizarile de-a lungul timpului de catre cetateni ai municipiului Iasi. Nu
sunt singurele pentru ca o sa vedeti si luna viitoare...(fara microfon – neinteligibil)...proiectare si care desigur vor
intra in atentia consiliului local in vederea aprobarii indicatorilor tehnico-economici. Asa cum stie toata lumea,
noua sesiune de fonduri europene nu permite modernizari de strazi ci doar cele care sunt atasate unor obiective
care pot fi finantate pe fondurile europene motiv pentru care ele vor face obiectul finantarii prin fondurile
Consiliului Local Iasi. Multumesc.
Domnul consilier Gabriel Mihai Surdu – presedinte de seinta
Si noi multumim, daca mai sunt discutii, daca nu, cine este pentru?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva?
Proiectul este aprobat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Modernizare străzi
în Municipiul Iași: Str. Mihail Kogalniceanu; Strada Ralet; Strada Theodor Pallady, Supralărgire Tudor
Vladimirescu (portiune cuprinsa intre Facultatea de Chimie si Pod Tudor Vladimirescu);
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt inrebari, daca nu, cine este pentru?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva? Multumesc.
Proiectul este aprobat.
Proiect nr. 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
către senatorii şi deputaţii aleşi, în vederea organizării birourilor parlamentare;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt intrebari, va rog domnule consilier.
Domnul consilier Razvan Timofciuc
As vrea sa adaug aici ca o nota personala. Tin sa apreciez echilibrul de care a dat dovada domnul
primar la solicitarile tuturor deputatilor indiferent de culoarea lor politica.
Domnul consilier Gabriel Mihai Surdu – presedinte de seinta
Multumim pentru apreciere, domnul primar intotdeauna este echilibrat si a solutionat in favoarea tuturor
iesenilor toate proiectele pe care le-am avut in discutie, multumim. Va rog domnul viceprimar Botez.
Domnul viceprimar Radu Botez
La discutiile de ieri a mai aparut si acest element care probabil trebuie si astazi expus si anume
solicitarea domnului senator Toma privind spatiul din soseaua Arcu nr. 85, bl. CL13, etc.
Domnul consilier Gabriel Mihai Surdu – presedinte de seinta
Este amendamentul de ieri de la comisii care il vom supune impreuna cu proiectul la vot. Deci cine este
pentru sa votam proiectul impreuna cu amendament?
Daca este cineva impotriva?
Daca se abtine cineva? Multumesc.
Proiectul este aprobat.
Proiect nr. 15
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2016, cuprinzând inventarul
domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 88 mp situat în Iaşi, str. Malu nr. 11, cvartal 32,
parcela A1095/1 către Holban Anca – Irina, şi concesionarea directă în vederea extinderii imobilului proprietate;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt intrebari, multumesc, cine este pentru?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva?
Proiectul este aprobat.
Proiect nr. 16
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Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 255,72
mp, situat în Iaşi, Aleea Domenii zona Bucium, având nr. cadastral 155234, carte funciară 155234 UAT Iaşi;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt intrebari, multumesc, cine este pentru?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva?
Proiectul este aprobat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al municipiului Iaşi, aprobat prin Hotararea de Consiliul
Local nr.84/31.03.2016, cu terenurilor din anexa 1 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de
catre Municipiul Iasi;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt discutii, cine este pentru?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva? Multumesc.
Proiectul este aprobat.
Proiect nr. 18
Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al municipiului Iaşi, aprobat prin Hotararea de Consiliul
Local nr.84/31.03.2016, cu terenurilor din anexele 1-4 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de
catre Municipiul Iasi;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Cine este pentru?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva? Multumesc.
Proiectul este aprobat.
Proiect nr. 19
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 1 din
31.01.2007 pentru terenul in suprafata de 23,76 mp, situat in Iasi, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Camin T 17
parter, sector cadastral 14, avand nr. cadastral 2360, inscris in cartea funciara 121755;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Cine este pentru?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva? Multumesc.
Proiectul este aprobat.
Proiect nr. 20
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 2 din
31.01.2007 pentru terenul in suprafata de 30,00 mp, situat in Iasi, Bulevardul Nicolae Iorga, nr.34, bloc T5,
parter , avand numar cadastral 17942, inscris in cartea funciara nr.144101-Iasi;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Cine este pentru?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva? Multumesc.
Proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 21
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de contractare a serviciilor sociale în Municipiului Iași;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Cine este pentru?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva? Multumesc.
Proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 22
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADELA IARMAROC NR.7, NUMĂR
CADASTRAL 1044, CF 130370 întocmit în vederea Reconfigurarii volumetrice si modificare aliniamente (laterale
si posterior) stabilite prin PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 365/2010 pentru construire cladire cu apartamente in regim
hotelier pe teren proprietate privată persoana fizica;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Va rog!
Domnul consilier Adrian Florin Boca
Buna ziua stimati colegi, buna ziua domnule primar, domnilor viceprimari, voiam sa amintesc de prevederile
Ordonantei 100 a vechiului guvern. Ultima ordonanta din 27 decembrie 2016, care privesc ca pentru
documentatiile de urbanism, acum vom discuta de 3-4 documentatii, obligativitatea ca toti cei care fac parte din
consilul local sau consiliul judetean, atunci cand aproba sau resping o documentatie de urbanism sa depuna
motivatia la presedintele de sedinta, cam asa suna articolul, cred ca la articolul 56 alineatul 7.
Domnul consilier Gabriel Mihai Surdu – presedinte de seinta
Adica motivatia obtiunii votului, in sensul ca daca se abtine sau voteaza impotriva. Daca voteaza pentru...si
pentru? Deci la fiecare document sa depunem o motivatie a votului.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Deci, cine este pentru sa votam acest PUD? Multumesc!
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva?
Proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 23
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TABACULUI NR. 50, NUMAR
CADASTRAL 145889 întocmit in vederea construirii sediu firma, zona de servicii, zona depozitare pe teren
proprietate privata persoana juridica;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Cine este pentru?
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Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva? Multumesc.
Proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 24
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOLDOVEI NR.48 si STRADA
COMETEI NR. 1BIS, NUMAR CADASTRAL 149178, Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte
colective pe teren proprietate privata persoana fizica;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Cine este pentru?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva? Multumesc.
Proiectul a fost aprobat.
Completare nr. 1
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi, b-dul
Carol I, nr. 50, pentru investitia EXTINDERE CLADIRE ANBULATOR SPITAL CLINIC Dr. C. I. PARHON;
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai - presedinte de sedinta:
Daca sunt… va rog domnule profesor.
Domnul consilier Calin Scripcaru
Multumesc! As vrea sa aduc cateva argumente in vederea urgentarii extinderii acestui ambulator si
aceste argumente sunt, zic eu, importante prin faptul ca: nu exista medici urologi in orasele mici din judetul Iasi
precum si in orasele mici din judetele invecinate respectiv Roman, Barlad; in al II-lea rand in ultimii ani s-a
constatat o crestere semnificativa a frecventei litiazei biliare in special la tineri si la adolescenti. Datorita acestui
fapt, acest numar mare de pacienti deverseaza catre Spitalul Parhon, iar ambulatorul este total insuficient.
Discutam dimineata cu un coleg medic la Spitalul Parhon care imi spunea ca in ambulator se consulta in conditii
de razboi. Zeci de pacienti in aceeasi camera ceea ce zic eu nu ar fi placut nimanui mai ales in cazul unui consult
de natura urologica. Ca rezultat exista doua alternative pentru acesti medici. Ori trimit pacientii inapoi acasa in
conditii de temporizare, in conditiile in care boala nu este o urgenta, sau internare pentru urgente, situatie in care
se aglomereaza spitalul. Extinderea acestui ambulator ar aduce trei avantaje; cuprinderea unor internari de scurta
durata in cadrul ambulatorului, in al II-lea rand, bineinteles consultatii in conditii decente si in al III-lea rand
posibilitatea investigarii mult mai ample si mult mai amanuntite a pacientilor. As mai vrea sa mai fac o remarca si
cu asta inchei cred ca compartimentarea si structurarea acestui viitor ambulator trebuie facuta in mod obligatoriu
prin consultarea medicilor care lucreaza acolo si accentuez faptul, medicilor care lucreaza in mod efectiv in acest
ambulator, pentru ca ei sunt cei care stiu cel mai bine cum ar putea fi compartimentat. Va multumesc!
Domnul primar Mihai Chirica
Vreau sa ii multumesc domnului doctor, colegul nostru si as vrea sa accentuez ca proiectul de hotarare
vizeaza si extinderea Institutului de Boli Cardiovasculare Georgescu, in conditiile in care ele ambele structuri
spitalicesti functioneaza ca centre regionale. Atat Parhonul este pur si simplu un spital regional de boli renale
precum si Institutul de Boli Cardiovasculare. Intentia noastra acolo este ca impreuna cu Ministerul Sanatatii sa
aducem si chirurgia pediatrica cardiologica in conditiile in care la Bucuresti aproape nu mai functioneaza centrul
care a fost deschis acum 3 ani de zile si a mai ramas un singur spital specializat pe chirurgia pediatrica in zona
Targu Mures. Credem ca aceste doua proiecte vor putea sa puna in continuare Iasul ca si centrul regional de
sanatate, iar pentru mine ca primar este de fiecare data o prioritate.
Voiam sa revin un pic la situatia PUD-urilor, a PUZ-urilor, a documentatiilor de urbanism care intra in
Consiliul Local sa vin cu o sugestie si cred ca e potrivita. La fiecare proiect de hotarare pe masa dumneavoastra
tebuie sa fie, sa spunem, un formular care are titlul proiectului, pozitia unde el se regaseste in ordinea de zi si
lasat liber pentru motivatie, astfel incat la sfarsitul sedintei sa o aveti depusa. De ce spun lucrul asta, sunt lucruri
care vor fi cautate in timp. Si e mai bine sa ne facem un obicei din a raspunde cu aceasta motivatie nu numai la
comisiile de specialitate ci pentru toti consilierii in acelasi timp, in aceeasi sedinta pentru toi cei prezenti. In felul
acesta risipim orice dubiu asupra inexistentei acelui document. Documentul este imediat inregistrat in registrul pe
care l-a propus domnul Piftor chiar la sfarsitul sedintei si in felul acesta reusim sa le indosariem sa le punem sa
insoteasca poiectul de hotarare sau hotararea asa cum s-a dat ea in arhiva Primariei municipiului Iasi.
Multumesc!
Domnul consilier Gabriel Mihai Surdu – presedinte de sedinta
Multumim, va rog domnule consilier.
Domnul consilier Ciprian Manuel Bostan
Deci, domnule primar la discutiile de ieri s-a ridicat un posibil subiect de natura juridica pe care l-am
dezbatut, recunosc in momentul asta nu avem o certitudine cu privire daca poate exista un risc de legalitate in
viitor sau nu. Propun in numele consilierilor liberali sa adoptam un amendament de notificare a beneficiarului
contractului de concesiune incheiat deja pe o parte din spatiul respectiv, astfel incat sa evitam pe viitor, dat fiind
importanta proiectului orice fel de litigiu care poate aparea. Sper sa fiti de acord cu acest amendament, noi...da vas ruga sa votam amendamentul ca el sa apara si ulterior sa votam...da?
Bine, multumesc.
Domnul consilier Gabriel Mihai Surdu – presedinte de seinta
Completare care ar fi urmat in mod firesc si normal, oricum i se aducea la cunostinta aprobarea PUZului prin tot ceea ce publica primaria. Dumnealui are obligatia de a lua la cunostinta. Toti cei care sunt interesati
iau la cunostinta.
Cine este pentru?
Daca se abtine cineva?
Daca este cineva impotriva? Multumesc.
Proiectul a fost aprobat.
Sedinta a luat sfarsit si va dorim sa aveti un sfarsit si inceput de martie cu frumusetile lui.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
SURDU GABRIEL MIHAI

SECRETAR MUNICIPIUL IASI,
IONASCU DENISA LILIANA
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