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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 4 aprilie 2017 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
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ALDEA CATALINA
AUR MARIUS – CATALIN
BOCA ADRIAN FLORIN
BOISTEANU PAUL CORNELIU
BOSTAN MANUEL CIPRIAN
BOTEZ RADU
BOZ PETRU EDUARD
CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA
COROZAL DANIEL CRISTINEL
COTOFAN ALEXANDRU CRISTINEL
CRUCIANU TEODOR BOGDAN
DORNEAN TUDOR
GABURICI VIOLETA ADRIANA
GHIZDOVAT VLAD
HARABAGIU GABRIEL VASILE
IGNAT ETIENNE
JUGRIN LUCIAN
NEDELCU VLAD NICOLAE
PIFTOR DANIEL
PINTILEI MIHAIL
POSTOLACHE ANDREI
SANDU VASILE
SCRIPCARU CALIN
SURDU GABRIEL MIHAI
TAUTU IULIANA DANIELA
TIMOFCIUC RAZVAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel 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 doamna Gaburici Violeta Adriana si sunt inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1057 din data de 31 martie 2017, modificata prin Dispozitia nr. 1075 din
data de 3 aprilie 2017, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotarare privind repartizarea privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2016 ;
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2017;
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Buna ziua doamelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi
nr. 1057 din data de 31 martie 2017, modificata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1075 din data de 3 aprilie 2017. Sedinta extraordinara se
desfasoara legal. Absenteaza motivat domnul Istrate Dumitru Marcel. Doamna presedinte, aveti cuvantul.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Buna ziua doamnelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta extraordinara de astazi. Fata de materialele pe care le aveti in mapa, a mai intervenit doua
amendamente depuse de Miscarea Populara, de Partidul Miscarea Populara. Este vorba de infiintarea unei substatii de ambulanta in zona Pacurari prin
alocarea unui spatiu destinat activitatii acesteia, precum si sustinerea cheltuielilor de intretinere. Al doilea amendament, majorarea cu 20% a bugetului alocat
pentru legea 350/2006. Fiind o sedinta extraordinara nu se fac interpelari. Supun la vot ordinea de zi.
Cine este pentru?
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Multumesc. Ordinea de zi a fost aprobata.
Va rog, domnule profesor.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu
Multumesc, doamna presedinta. Stimati colegi, avand in vedere ca Iasul universitar a pierdut un deosebit om, e vorba de profesorul Cristian Popescu, v-as
ruga sa pastram un moment de reculegere. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Proiectul numarul 1.
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2016 ;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii? Cine este pentru? Ma scuzati. Domnul consilier, va rog.
Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian
Sarut mana. Multumesc. Buna ziua domnule primar. Buna ziua distinsi colegi consilieri. Pentru ca tot discutam de excedent as dori sa supun atentiei
dumneavoastra urmatorul lucru si anume as propune, in masura in care se poate in mod evident, sa acordam Liceului Economic Virgil Madgearu din Iasi o
suma de aprox. 400 mii de lei in vederea finalizarii lucrarilor la sala de sport. De fapt acolo este o investitie mai mare, discutam de un campus scolar si ar fi un
mare pacat daca nu am duce la bun sfarsit un proiect inceput cu multi ani in urma, pe de o parte. Pe de alta parte, daca domnul profesor vorbea de Iasul
universitate, eu o sa ma refer la Iasul preuniversitar si sa ii multumesc executivului pentru ca se gandeste la toate unitatile de invatamant. Nu vreau sa plusez,
insa, domnule primar, as mai avea o rugaminte, in cartierul Tatarasi, la Scoala Gimnaziala Ionel Teodoreanu, acum 5 ani de zile s-a depus un proiect pentru
un teren de sport multifunctional. Exista acel proiect, va rog sa treceti si aceasta investitie pe acest exercitiu bugetar astfel incat si copii de acolo, ca am vazut
ca aveti grija de toate scolile in mod egal, sa beneficieze de un teren de sport model. Multumesc tare mult.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Asa este. Multumesc si buna ziua in acelasi timp. Referitor la observatia dumneavoastra, domnule consilier, propunerea este oportuna, in urma vizualizarii
tuturor informatiilor pe care le-am schimbat cu conducerea Colegiului Virgil Madgearu, dar as propune-o din fondul de rezerva, deci la proiectul numarul 2,
pentru ca mai sunt cateva interventii tot de pe linia scolara, toate din fondul de rezerva. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Mai sunt interventii? Supun la vot proiectul numarul 1.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
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Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2017;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii? Va rog, domnule consilier Boz.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Buna ziua in primul rand tuturor. Ieri am depus la registratura primariei un set de 10 amendamente, doamna presedinta de sedinta, si toate aceste
amendamente trebuie discutate. Au mai fost adaugate o serie de amendamente propuse punctual, unul de catre subsemnatul, privind investitiile intr-o sala de
gimnastica la Scoala Carol, si astazi vad un amendament identic propus de domnul viceprimar Harabagiu, si un alt amendament a fost propus de colegul meu
domnul consilier Ciprian Bostan, care vizeaza ca din sumele alocate pentru achizitia de imobile, 30% sa fie cu destinatia de achizitii de spatii verzi. In continuare
vor fi tot 10 amendamente pentru ca din primul set renuntam la cele care privesc eliminarea taxelor si impozitelor pe care noi le-am identificat si acestea vor fi
discutate in momentul in care vom analiza taxele pe anul 2018. Avand in vedere ca ati anuntat la inceputul sedintei ca si amendamentele propuse de grupul
PMP trebuie discutate si cele propuse de grupul PNL trebuie discutate.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Da, am sa fac eu aceasta interventie legata de amendamente. In cursul sedintei de ieri, comisiile reunite, am reusim sa parcurgem si cred ca cu destul de
multa atentie toate amendamentele propuse, de unde s-au si desprins o parte dintre ele ca fiind si oportune si necesare. Asa cum ati amintit aveti deja
amendamentul la mapa, cel referitor la Scoala Carol I, corpul B si cu sustinerea in continuare a zonei de sport si desigur un alt amendament care a fost propus
de colegii mei cu defalcarea sumelor sau sumei alocate pentru sarbatori pe categoriile de sarbatori. La asta s-a mai adaugat amendamentul doamnei consilier,
a doamnei presedinte de sedinta Gaburici, prin care s-a propus suplimentarea fondurilor pentru finantarea legii 350 cu 200 mii lei pentru sustinerea proiectelor
culturale si de tineret, tema fiind Centenar. Si desigur am asistat acum si la amendamentul domnului Florin Ciobotaru care vine cu o suplimentare de finantare
pentru Colegiul Economic Virgil Madgearu, sala de sport, si ar mai fi si o solicitare venita de dimineata din partea Gradinitei PP 18 care are o problema de
avizare a activitatii pe linia ISU, care solicita 7 mii de lei pentru a-si reinscriptiona niste echipamente solicitate de catre colegii de la ISU. Acestea sunt lucruri
care s-au discutat. Celelalte amendamente pe care le putem enumera si carora le-am gasit de altfel o rezolvare, unele oportuna acum, altele tin de alte institutii,
altele nu au de a face cu obiectul sedintei, cele legate de taxe si impozite, asa cum spuneam si ieri, va fi o sedinta in luna mai care va aproba taxele si
impozitele pentru anul viitor si atunci putem discuta si pe marginea lor. Daca vreti sa insistam, insistam pe marginea acelor amendamente, le citim si le punctam
amendament cu amendament.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Daca imi permiteti, domnule primar, noi am mai avut un amendament.
Domnul primar Chirica Mihai
Cu gasirea unor locatii.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Infiintarea unei substatii de ambulanta, este foarte necesar si as putea sa vin cu argumente in sustinerea acestui proiect.
Domnul primar Chirica Mihai
Noi stim dar trebuie sa gasim unde, sa ii gasim o locatie. Noi putem sa o dam ca o tema colegilor nostri, sa gasim o zona de substatie, sa facem un protocol
cu Serviciul de Ambulanta ca daca ei nu il opereaza degeaba il gasim, il identificam, daca nu...
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Ei vor as il opereze…
Domnul primar Chirica Mihai
Dar trebuie sa scrie.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Este absolut necesar si noi sustinem acest proiect pentru ca obiectivul acestui proiect este scurtarea timpului de interventie care s-ar face de la 30 de minute
care este acum pentru zona aceea de vest si care cuprinde mai multe cartiere, pana la 5 minute. Deci va dati seama ca este un timp castigat in favoarea vietii
pacientului
Domnul primar Chirica Mihai
De acord. Spuneam intai sa avem protocolul cu Serviciul de Ambulanta, sa il validam in Consiliul Local, sa identificam locatiile pentru constructia unei substatii
de ambulante. Probabil ca ar trebui sa le facem pe toate cele trei. Pornim cu Pacurariul, daca ei considera ca este mai urgent Pacurariul, il proiectam si il
finantam.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Pacurariul ar deservi mai multe cartiere care sunt in apropiere fata de care distanta de la statia centrala de ambulanta este de 8 km– 8,5 km.
Domnul primar Chirica Mihai
Stiu asta, numai ca trebuie sa ii gasim loc. Deci ramane in atentia noastra ca si, poftim, un studiu, o analiza.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Daca imi permiteti, doamna presedinte si domnule primar. Fiecare amendament, indiferent de grupul politic pe care l-a propus, trebuie analizat in parte. Inainte
de a se vota un proiect, in primul rand se discuta amendamentele la acel proiect, asa sunt regulile. Noi astazi in sedinta de Consiliul Local nu discutam ceea
ce a trecut deja, eu stiu, de un anumit filtru mai larg sau mai restrans din cadrul Primariei Iasi, singurul filtru se afla aici in sedinta de Consiliu Local. Pe cale de
consecinta, trebuie sa discutam atat amendamentele propuse de doamna presedinta de sedinta, cat si amendamentele propuse de grupul consilierilor liberali.
Si daca mai sunt alte, evident si acestea trebuie aprobate punct cu punct, chiar si amendamentul propus de colegul meu, astazi, care nu a fost discutat ieri in
sedinta comisiilor reunite.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Insa amendamentele care au fost discutate ieri in sedinta de comisii, nu cred ca ar mai trebui discutate astazi, doar cele noi care sunt propuse astazi.
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Imi cer scuze ca intervin. Buna ziua in primul rand. Avand in vedere ca este situatia asta as propune sa supunem la vot fiecare amendament si atunci la fiecare
se pot purta discutii pe marginea lui.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Exact asta voiam sa facem. Supun la vot cele trei amendamente pe care le aveti, aveti doua la mapa si cel pe care l-am prezentat din partea Partidului Miscarea
Populara privind majorarea alocarii bugetare pentru legea 350.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Cele trei amendamente au fost aprobate.
Supunem la vot celelalte amendamente ale Partidului National Liberal.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Permiteti-mi. Doamna presedinta de sedinta, fata de discutiile de ieri au intervenit o serie de modificari si permiteti-mi sa le amintesc colegilor ceea ce ar trebui
sa voteze. Unu este alocarea de fonduri pentru proiectarea unei noi cai de acces catre aeroportul Iasi. Ieri in sedinta de comisii reunite din partea domnului
primar a fost adus argumentul ca acest atribut revine Consiliului Judetean, insa bugetul Consiliului Judetean a fost votat si nu prevede absolut nicio alocare
pentru o astfel de cale de acces. Nu ne referim in special la transportul cargo, ci transportul de pasageri are nevoie de o noua cale de acces, iar acest aeroport
deserveste in primul rand locuitorii din municipiul Iasi, chiar daca din punct de vedere juridic apartine Consiliului Judetean, si ulterior, evident, deserveste
cetatenii din judet si cetatenii din intreaga regiune a Moldovei, motiv pentru care noi consideram ca trebuie alocate fonduri pentru identificarea celei mai bune
solutii si cea mai ieftina, cea mai facila pentru a crea o noua cale de acces catre aeroport pentru a sustine dezvoltarea acestuia si nu sa il sufocam. In ceea ce
priveste alocarea de fonduri pentru proiectarea unei sali de sport, vad ca domnul Harabagiu a reusit sa propuna si el un astfel de amendament astfel incat fie
il aprobati pe al nostru, fie pe al dumnealui ideea este sa fie alocate fonduri pentru proiectarea unei astfel de sali de sport. In ceea ce priveste reabilitarea
strazii Aurel Vlaicu, va rog sa aveti in vedere ca anul trecut am discutat despre transportul public iesean si in continuu ni s-a repetat ca pe POR nu pot fi depuse
proiecte privind achizitionarea de autobuze Euro 6. Fals. Ieri a fost pus in dezbatere publica ghidul de finantare, ghid care prevede achizitia de autobuze hibrid,
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electrice si de care avem nevoie in acest oras astfel incat intarzierea lucrarilor la strada Aurel Vlaicu cu o alocare bugetara foarte mare, 20 milioane de euro,
pentru a reabilita linia de tramvai, reprezinta o risipa din fondurile europene pe care noi le putem accesa. Apreciem ca putem sa reabilitam aceasta strada cu
aprox. 4-5 milioane de euro si de diferenta de bani, aprox. 15 milioane, iata ca mai putem achizitiona si 70 de autobuze cu care sa dublam parcul de transport
al municipalitatii.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnule consilier, toate aceasta le-am discutat ieri la comisii, pentru asta sunt comisiile reunite. O sa supunem la vot amendamentele dumneavoastra, fiecare
in parte, daca sunteti de acord?
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Doamna presedinta, trebuie sa le prezint.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Dar sunt la mapa.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Domnul Harabagiu, vedeti, nu a fost ieri la sedinta si de asta a venit si el astazi cu amendamente identice. E pacat sa fie lumea in eroare si permiteti-mi sa...
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Da, dar noi am mai discutat...
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Nu, nu permiteti. Domnule consilier. Va rog frumos, doamna presedinta, chiar nu cred ca e acum momentul sa facem acum glume cu domnul...
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Nu cred ca e cazul sa ma intrerupeti. Eu nu am intrerupt pe nimeni...
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Pai nu, dar va rog frumos, daca aveti ceva discutii vis-a-vis de buget sa le auzim totii. Daca vrem sa atacam persoane ...
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Vis-a-vis de buget, va rog sa nu ma mai intrerupeti.
Domnul consilier Boca Adrian Florin
pai nu. Eu asta vreau sa va spun ca nu respectam o normalitate
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Este de chestiune de bun simt sa nu-mi intrerupeti interventia. Va rog sa imi permiteti, pe scurt, o fraza la fiecare proiect. Am propus de asemenea sa introducem
un program pilot prin care sa amenajam un punct de colectare ...
Domnul primar Chirica Mihai
Domnul consilier...
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Domnule consilier, dar nu le putem discuta pe rand
Domnul primar Chirica Mihai
Domnule consilier, nu ati inteles. Haideti sa luam amendament cu amendament ca sa le discutam pe rand ca sa inteleaga toata lumea. Daca intrebam pe
cineva din sala, nu mai intelege nimeni nimic. Amendamentul 1, amendamentul 2, gasim oportunitatea, il votam si mergem mai departe.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Va rog. Amendamentul 1 sa il supunem la vot. Bun
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Amendamentul 1.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Este calea de acces catre aeroport.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Alocarea de fonduri pentru realizare studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru investitia drum de acces catre Aeroportul International Iasi – pod 4
benzi suspendat langa lacul Venetia.
Cine este pentru? Discutii? Va rog, domnule
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Daca imi permiteti? In proiectul pe care dumneavoastra l-ati vazut dezvoltandu-se privind modernizarea si realizarea aeroportului Iasi, care a fost un proiect
finantat ca si studiu si ca proiectare acum vreo 12 ani si il veti studia, veti vedea ca exista spre aeroport facut de catre Search Corporation atat zona de acces,
atat drum de deplasare care prevede sa fie comun cu ceea ce inseamna sosea de centura a orasului. Acest proiect care s-a facut pe faze si care s-a facut in
mod cu totul si cu totul, zic eu, un pic neadecvat pentru ceea ce are nevoie Iasul ca si terminale, ca si zona de acces, inclusiv ceea ce s-a facut ultima oara, sa facut cu un heirupism fara sa se tina seama de fapt de traficul de pasageri, de necesarul pe care il are Iasul la ora asta ca sa asigure atat judetul, atat
municipiul, cat si zonele aferente, ma refer la intreaga Moldova care va folosi acest aeroport. Am vazut ca studiile arata ca el in continuare va avea un trafic
de pasageri ridicat. Dar sa excludem din zona aeroportului zona cargo, sa facem doua drumuri, mai multe drumuri care sa nu aiba decat o implicatie de
moment, cred ca este o cheltuiala inutila. Acest aeroport merita mai mult pentru ca dupa aparerea mea si am mai spus-o si atunci cand s-a facut acel studiu
de catre Search Corporation, el poate deveni o legatura asa cum se fac astazi transversarile inspre est, poate deveni Iasul, nu Budapesta sau Chisinau, ci
Iasul sa faca aceasta europenizare a estului prin acest aeroport fiind orasul cel mai de nord din Europa la ora asta. ... sau est. Deci acest drum de care vorbim
nu poate fi un drum care dupa unele studii costa 4,5 milioane de euro sau dupa alte studii care eu le-as face mult mai temeinice pentru a face un pod intr-o
zona unde investitorii care au facut acele cladiri au facut cheltuieli extraordinar de mari pentru ca solul nu permite. Mai mult decat atat, nu este un drum
practicabil pentru zona cargo pentru ca va intra direct in oras intr-o zona de locuit si nu va intra pe zona de centura. Deci acest drum, dupa parerea mea este
necesar, este ultra necesar, dar facut dupa un studiu temeinic care deja s-a facut, este platit, s-au platit milioane de euro la Search Corporation la vremea
respectiva si ar fi bine sa consultam acel proiect care a fost deja achitat din banii iesenilor si dupa aia sa propunem alte cai de acces. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnule viceprimar Radu Botez, va rog, aveti cuvantul
Domnul viceprimar Botez Radu
Da si eu as vrea sa va zic cateva lucruri despre aceste drumuri de acces spre aeroport. Am avut discutii atat in cadrul primariei, cat si cu cei de la Consiliul
Judetean in acest sens. Exista mai multe propuneri. Sigur exista doua variante si in zona pe care o expuneti dumneavoastra aici, dar avand in vedere si
viitoarea, speram, apropiere de aeroport a Spitalului de Urgenta, exista o cale de acces care acum se contureaza si intr-adevar care va rezolva si problema
cargo in sensul in care traficul dinspre aeroport sa nu mai ajunga in oras si in zona Podului Metalurgiei, ci in partea extrema a orasului. Sunt probleme in
ambele parti, pe ambele drumuri, probleme juridice importante, altfel sigur lucrurile ar fi putut fi mult mai avansate, sunt unitati militare in zona, dar sunt convins
ca se va gasi varianta cea mai buna intr-un viitor apropiat.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Riscam sa ne consumam timpul pe lucruri care depasesc oarecum principiile finantari. Deci absolut orice astfel de proiect va trebui in primul rand sa tina cont
de destinatia acelui proiect, in primul rand, care vizeaza si oportunitate lui, dar si de, eu stiu, de utilizatorul. In momentul de fata pana cand nu vom avea o
chestiune foarte clara asupra modalitatii de dezvoltare a aeroportului pentru perioada urmatoare, imediata si pe termen lung, nu o sa stim niciodata care e cea
mai eficienta pozitionare a drumului de acces sau a drumurilor de acces pentru ca in mod obligatoriu va trebui sa separam accesul pasagerilor de accesul
marfurilor si a altor categorii de vehicule. Noi aceasta discutie, asa cum spunea si domnul viceprimar Botez, am inceput-o, o avem conturata si in proiectul de
PUG, dar pana nu stim ce vrem sa proiectam nu putem sa alocam ceva pentru care noi nu stim ce vrem sa proiectam. Trebuie sa apara o idee foarte clara
asupra dezvoltarii aeroportului Iasi, trebuie sa vedem foarte clar unde vor fi in cele din urma terminalele de pasageri si terminalele de marfuri, trebuie sa stim
exact care este cea mai eficienta cale de acces din punct de vedere al volumului de marfa transportat, ca nici asta nu au inca gandit, si in felul acesta sa dam
drumul la o tema de proiectare care sa devina in cele din urma cu posibilitatea de a o implementa, lucru pe care l-am discutat si in sedintele de ieri. E bine sa
le amintim dar nu putem sa ne hazardam doar ca sa apara o opinie, noi vrem sa facem drum de acces si ceilalti nu vor sa faca drum de acces. Toti vor sa faca
drum de acces dar trebuie sa vedem dezvoltatorul aeroportului ce vrea de la acea investitie, cat de mult, unde se duce cu ea, se dezvolta in ce directie si apoi
stim exact si unde sunt caile de acces, cui ii apartin terenurile pentru a putea dezvolta caile de acces si desigur cum putem contribui si noi. Interesul este
comun, am spus-o de fiecare data. Orice tip de investitie de aceasta marime este absolut necesara, eficienta pentru dezvoltarea economica a orasului si nu
numai economica, si avem nevoie sa punem umarul dar nu putem sa ne hazardam doar de dragul de a ocupa o pozitie din buget pentru a rezolva o problema
care in momentul de fata este neclara nu in mintea noastra, ci pentru cei care gestioneaza proiectul de aeroport.
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Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog domnule consilier Pintilei.
Domnul consilier Pintilei Mihai
Noi consilierii locali nu avem o viziunea de ansamblu asupra problemelor care vor avea loc in Iasi. Nu avem cum sa, cel putin eu, nu am un spectru atat de
larg de cunostinte incat sa imi dau cu parerea daca e bun sau nu e bun un proiect. Propunerea mea referitor la amendamentele facute de colegii liberali, este
sa ii ascultam si dupa ce cei care sunt de specialitate si explica cum a explicat domnul viceprimar Borze, cum a explicat domnul primar, ca si acest obiectiv
care vi l-ati propus dumneavoastra in final va fi realizat, dar dumneavoastra sa va exprimati opinia in urma explicatiilor pe care le-ati primit de la oamenii de
specialitate care au privirea de ansamblu a operatiunii respective, daca va mai mentineti sau nu amendamentul respectiv.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian
Imi cer scuze, nu as fi vrut sa intervin. Vreau sa va contrazic, domnule consilier. Eu cred ca noi, consilierii locali avem obligatia in primul rand si in al doilea
rand este mai mult decat o datorie sa putem privi lucrurile in ansamblul lor. Noi nu avem competente pe mai anumite domenii, insa vreau sa spun altceva.
Atata vreme cat ieri aproximativ doua ceasuri s-au purtat discutii pe propunerile consilierilor liberali, credem, sau cred eu cel putin, ca propunerile domniilor au
fost mai mult decat, sa spunem, ascultate si justificate. Daca astazi domniile lor doresc sa faca un exercitiu de imagine, nicio problema, asta e farmecul
democratie. Haideti sa fim eficienti si sa lucram cu adevarat pentru binele orasului, nu sa ne aflam in vorba la microfon. Multumesc.
Domnul consilier Pintilei Mihai
Eu spre deosebire de dumneavoastra am o singura cutie craniana si nu stiu daca culoarea cenusie mai este atat de viabila.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Supun la vot amendamentul numarul 1 propus de Partidul National Liberal...
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Doamna presedinta de sedinta, o singura concluzie permiteti-mi. Toate argumentele care au fost aduse de fapt sustin proiectul nostru. Noi nu am spus sa
incepem executia anul acesta, ci am spus haideti sa identificam o solutie. Asta inseamna sa facem un studiu de fezabilitate. Ce a spus si domnul consilier
Surdu se refera la transportul cargo. Noi ceea ce discutam aici este o cale de acces pentru transportul de pasageri. Este un lucru de notorietate. Este un lucru
stiut ca in cadrul aeroportului toate cele trei terminale care exista in momentul de fata urmeaza sa fie unite intr-un terminal tocmai pentru a fluidiza traficul in
aeroport. Chiar si domnul consilier Botez a spus ca se lucreaza la identificarea unor solutii. Pai aceste solutii trebuie sa fie cuprinse intr-un studiu de fezabilitate.
Deci nu ne-am contrazis deloc pe aceasta tema dar nu vad de ce totusi pozitia este una de adversitate.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
As vrea, si pe subiectul asta nu o sa mai iau cuvantul, as vrea sa se inteleaga bine faptul ca nu exista o adversitate, dimpotriva, nu si-a gasit inca pasii parcursi
anterior ca sa putem sa spune ca putem face studiul de fezabilitate si proiect tehnic pentru ca inca nu avem ideea, nu in mintea noastra, in mintea celor care
administreaza aeroportul, ce vor sa faca pe parcurs, pentru ca daca ei isi propun sa il continue in maniera aceasta este foarte simplu pentru noi si in proiectul
de PUG deja sunt gandite cai de acces pentru aceasta. Aeroportul va trebui conectat mai departe si cu Spitalul Regional de Urgenta si cu alte, sa spunem,
investitii majore pentru municipiu si regiunea de Nord-Est. Prin urmare nu respingem, dar nu pot sa programez la proiectare ceva ce nu stiu ce sa proiectez.
Este singurul temei pentru care am spus cu totii ceea ce am spus. Ce sa proiectam cand noi nu stim ce sa proiectam acum. Trebuie sa vedem exact care sunt
capacitatile de transport viitoare. Cum putem proiecta in numele altei autoritati cand nu avem inca o tema de proiectare bine structurata in gandirea noastra.
Multumesc.
Domnul viceprimar Botez Radu
Vreau sa mai zic si eu doua cuvinte. Chiar sunt convins ca absolut toata lumea doreste dezvoltarea aeroportului, o dezvoltare sigur mult peste ceea ce s-a
intamplat pana acum, dar daca stiti proiectul initial al terminalelor, ele erau prevazute, deci dezvoltarea terminalelor si a zonei cargo, in spatele actualei piste.
Nu stim intr-un viitor apropiat cum va fi aceasta dezvoltare. Daca vom continua si vom reusi in aceasta parte sa facem partea de transport de persoane si
cargo, va fi in spatele pistei sau va fi in lateral. Inca nu este o claritate in acest sens pentru ca nu depinde de noi.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnule Postolache, va rog.
Domnul consilier Postolache Andrei
Multumesc. Buna ziua tuturor. As mai adauga pe langa cele spuse, ca, sigur si eu sustin dezvoltarea aeroportului, dar in ideea drumului care sa treaca pe
langa lacul Venetia si prin padure eu as avea ceva impotriva in a strica padurea. E o zona foarte frumoasa acolo, foarte naturala si as cauta sa facem un drum
pe undeva unde nu trebuie sa taie in doua o padure care acum e una din putinele locuri de plimbare de la Iasi.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Dar nu trece prin padure. Deci este doar un pod peste Venetia dupa care se conecteaza la un drum catre aviatia utilitara.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog sa va inscrieti la cuvant, domnule consilier.
Domnul consilier Postolache Andrei
Drumul ala forestier acum e loc de plimbare prin padure. Langa padure?
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnule Boca, va rog.
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Multumesc si eu. Consider ca toti colegi din partidul din care fac parte sunt de acord cu o propunere de studiere, eu stiu, a accesului la aeroport, dar asa cum
spunea si domnul primar si cum spun si ceilalti specialisti nu putem sa vorbim in momentul de fata de un studiu de fezabilitate sau un proiect tehnic pana nu
avem toti parametrii. Noi acest acces trebuie sa il gandim in primul rand si situatiile viitoare. Nu facem ceva pentru traficul, eu stiu, pe care il avem acum de 1
milion sau 900 de mii cat sunt pasageri anual, si tocmai de aceea cred ca nu putem prinde in acest moment in buget, chiar daca cu totii suntem de acord ca
avem nevoie de acces la aeroport dar neavand toti parametrii si nestiind ceea ce va face utilizatorul acolo cu claritate nu putem in momentul de fata sa fim de
acord cu asa ceva. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Supun la vot primul amendament propus de Partidul National Liberal.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Cine este impotriva?
Multumesc. A fost respins proiectul, amendamentul, ma scuzati.
Trecem la urmatorul amendament, numarul 2.
Alocarea de fonduri pentru realizarea documentatiilor in vederea construirii unei Sali Polivalente in Iasi de 7500 de locuri pe terenul detinut de Primarie la
Moara de Vant.
Discutii?
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Daca imi permiteti.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Cred ca acest proiect a fost analizat in detaliu. Nu vreau sa fiu acuzat ca preiau intreaga argumentatie de ieri. Am vazut ca si domnul viceprimar Harabagiu a
propus astazi suplimentarea capitolului bugetar privind proiectarea pentru a fi inclusa si proiectarea unei astfel de sali de sport, urmeaza sa gasim modalitatea.
Cred ca de fapt ceea ce a prevazut domnul Harabagiu este un amendament la amendament si atunci sa le analizam impreuna.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Daca imi permiteti. Va multumesc tare mult. Nu este un amendament la amendament. Era doar o transformare a gandului dumneavoastra deja intr-o chestiune
pe care credeam ca am transat-o in cursul sedintei reunite de ieri. In principiu nu a venit decat sa completeze o oportunitate pe care deja ne-a adus-o, cum
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spuneam, Compania Nationala de Investitii. Noi am prins deja o suma. Am spus ca poate va fi necesara si o suma suplimentara mai ales pentru asigurarea
proiectarii pentru utilitati. Acesta a fost motivul pentru a reaborda subiectul. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian
Pentru ca ieri am discutat pe seama acestei propuneri si a spus foarte limpede domnul primar ca nu putem sa discutam despre o sala de 7500 de locuri, de
minimum de 10000 de locuri. Nu vad de ce se mai insista de un amendament care nu ca ar fi util, nu isi gaseste oportunitatea pe 7500. Trebuie sa discutam
de la 10000 in sus intrucat aceasta sala va deservi si alte competitii nationale, internationale s.a.m.d.
Domnul primar Chirica Mihai
S-a votat completarea sumei de bani cand s-au votat primele trei amendamente, la inceput. Multumesc. Putem trece la punctul 3.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Introducerea in lista de realitati stradale pentru anul 2017 a strazii Aurel Vlaicu, str. Plantelor din cartierul Frumoasa si str. Arh. Berindei.
Domnul primar Chirica Mihai
Prezentarea a facut-o domnul consilier.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
O singura mentiune, daca imi permiteti. Din cele trei strazi intelegem sa ne oprim asupra strazii Aurel Vlaicu. Am spus chiar si astazi in debutul sedintei. Din
punctul nostru de vedere solutia optima acolo este sa renuntam la reabilitarea liniei de tramvai. Sa introducem autobuze electrice. Este o solutie mult mai
ieftina si in felul acesta reusim sa eficientizam transportul in comun pentru toti iesenii.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Trecem mai departe la amendamentul 4. Supunem la vot amendamentul 3.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Amendamentul a fost respins.
Amendamentul numarul 4:
Pentru cartiere curate, propunem initierea lucrarilor de amenajare a 10 platforme subterane de colectare selectiva a deseurilor menajere.
Discutii?
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Au fost expuse argumentele ieri. Nu doresc sa le reiau. Cunostem cu totii exemple de succes care s-au facut.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Supunem la vot amendamentul numarul 4.
Cine este pentru?
Abtineri?
Cine este impotriva?
Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Ca sa pot justifica un pic si reactia colegilor mei. Noi am discutat ieri, deja proiectul pilot va demara in acest an in zona Tudor Vladimirescu. Vrem sa ii vedem
eficienta pentru ca noi am mai avut experienta unor platforme subterane de colectare a deseurilor in anii precedenti. Rezultatul nu a fost tocmai cel potrivit.
Daca rezultatul va fi bun, din nou propunerea domnului consilier sau a grupului de consilieri, va ajunge pe masa Consiliului Local in vederea rectificarii bugetare
pentru a incepe efectiv implementarea lui. Tinem un pic sub supraveghere. Nu am face un experiment. E o suma destul de mare si daca da rezultat ne
reintorceam si il completam cu inca noua platforme. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Amendamentul a fost respins. Amendamentul numarul 5.
Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investitiilor si sustinerea dezvoltarii economice a orasului, prin acrodarea de scutiri de taxe pe trei
ani consecutivi pentru firmele care vor aduce investitii de peste 20 milioane de euro si vor crea peste 400 locuri de munca.
Discutii?
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Acest proiect a mai fost discutat in sedintele de comisii, va rugam sa il supuneti la vot.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Referitorul la ajutorul de minimum a mai fost o propunere a dumneavoastra in perioada anterioara pe care am discutat-o impreuna si cu colegii nostri de la
juridic. Singura chestiune care nu a stat foarte bine conturat acolo este ca noi nu am vrea sa venim cu scheme de ajutor de minimis pentru constructiile de
locuite pentru ca ele sunt afaceri imobiliare in momentul de fata mari aducatoare de profit si consumatoare, din pacate, a unei resurse pe care nu o sa mai
regasim peste multa vreme, este vorba despre teren. Pe de alta parte, am spus ca ajutorul de minimis si asa ne-am hotarat cu totii de acolo, inclusiv cu
dumneavoastra, sa il conturam pe niste directii ulterioare de dezvoltare ale orasului. In momentul de fata trendul nostru de dezvoltare este oarecum conturat
in domeniul, sa spunem, IT-ului, a tehnologiilor de inalta performanta spre domeniul cultural, academic si poate mai identifica cateva zone de dezvoltare. Sa
dam ajutor de minimis pentru toti cei care incep sa construiasca P+1, P+2, P+9, P+ nu stiu cat, la limita lui 500 nu ar face decat sa consume o resursa bugetara
care ne este necesara pentru scoli, gradinite, salubritate s.a. Deci acesta este motivul. Haideti sa ne conturam o directie de dezvoltare pentru orice facilitate
fiscala, de regula declanseaza un trend de dezvoltare. Daca lasi facilitatea fiscala intr-un bazin foarte larg in care nu poti sa iti segregi o directie de dezvoltare,
nu poti decat sa creezi facilitati pentru cei care in momentul de fata nu sunt cei mai importanti investitori in acest sector de activitate, ma refer la constructiile
imobiliare. Motiv pentru care cu totii ne-am hotarat, nu stiu de ce ati continuat sa interveniti pe acest subiect, conturam o directie sau niste directii de dezvoltare
dupa care cand facem proiectul de taxe si impozite intram si cu de proiectul de minimis pe acele directii de dezvoltare. Multumesc.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Da, daca imi permiteti. Dar dupa analiza acestui proiect in comisiile reunite nu a mai existat nicio alta discutie si noi am considerat ca toti investitorii care
creeaza locuri de munca trebuie sprijiniti indiferent de domeniul in care activeaza.
Domnul primar Chirica Mihai
Asa este, numai ca trebuie sa vedeti si ce categorii de locuri de munca vrem sa atragem in Iasi. Cele bine platite, cele care pot aduce salarii de minim 700 de
euro net in mana sau cele care sunt platite la nivelul minimului pe economie, asa cum se intampla acum in domeniul constructiilor si in cele din urma nu facem
decat sa epuizam o resursa bugetara fara sa cream un trend de dezvoltare acestui oras. Aceasta a fost discutia pe care am avut-o asa cum am spus in
comisiile reunite.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Supun la vot amendamentul numarul 5.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
Amendamentul a fost respins.
Amendamentul numarul 6
Infiintarea unei expozitii permanente in cadrul Muzeului Municipal, utilizand mijloace tehnologice moderne, pentru a consacra in 2018 cand vom sarbatori
centenarul Marii Uniri, eforturile iesenilor pentru realizarea acestui ideal national
Discutii?
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Daca imi permiteti?
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Ieri domnul primar a precizat ca se gandeste la o solutie in acest sens. Nu am vazut astazi pe masa noastra a consilierilor un amendament concret,
suplimentarea sumei pentru centenar, ieri asa a fost discutia.
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Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Nu ati vazut, e in laptop. Deci era vorba despre propunerea celor 200 mii de lei care sa finanteze proiecte pe tema Centenar si in lista de investitii aveti alocata
o suma de bani in vederea demararii unui concurs de solutii pe ideea Memorialul Unirii, care poate include inclusiv o expozitie permanenta sau o expozitie
itineranta sau o expozitie dedicata sau un muzeu sau o sala sau chiar un ansamblu muzeal asa cum am discutat in cursul zilei de ieri, dar care face parte intai
dintr-o discutie pe un concurs de solutii.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Foarte pe scurt. Poate fi trecuta o linie bugetara distincta pentru asta si nu e nicio problema daca tot vreti sa...
Domnul primar Chirica Mihai
... concret.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Am explicat si ieri concret ce presupune asta. Am depus si un proiect de hotarare in care am dezvoltat tema. Asta este propunerea noastra. O aprobati, o
aprobati, nu, nu, nu e nicio discutie.
Domnul primar Chirica Mihai
... Care sa? cum? Unde? Cand?
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Dar scrie foarte clar, domnule primar. Infiintarea unei expozitii permanente in cadrul Muzeului Municipal. Adica o sala, doua sa fie dedicate rememorarii
momentelor prin care au trecut iesenii in anul 1918, in momentul in care populatia orasului nostru s-a dublat si a fost necesar sa sustinem efortul de razboi al
intregii tari.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Deci asa este si lucru l-am discutat. Daca putem insista, insistam. Cand pui o valoare de aprox. de 150 mii de euro si spui – folosind mijloacele tehnologice
existente, din realitatile de atunci sa traiasca o experienta. Deci trebuie sa ii spun cate videoproiectoare sau daca sunt videoproiectoare, sunt aparate audio,
sunt ceva, sunt programe informatice, e un sistem acces, e un controlor de date, e ceva. Eu nu pot sa estimez un gand cu o suma si sa-l transform intr-o
realitate care nu stiu cum circula acolo la dumneavoastra in ganduri.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnule consilier.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Eu sunt de acord cu dumneavoastra.
Domnul primar Chirica Mihai
Ala se numeste proiect, atunci cand vin uitati asta este lista de echipamente pe care as vrea sa le vad sau generam un concurs de solutii sau generam o tema.
Dumneavoastra ati generat o tema, si eu asta v-am spus ca am generat si noi o tema pe care o regasiti in bugetul local pe anul in curs care se numeste
concurs de solutii privind memorialul unirii care va include cu siguranta exact ceea ce spuneti dumneavoastra. Dar acel concurs de solutii va spune – aici va fi
urmatoarea tehnologie, aici va fi un spatiu dedicat pentru asta.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Sunt de acord cu dumneavoastra, domnul primar, dar ca noi aici votam necesitatea si oportunitatea unei astfel de investitii, noi nu venim cu proiectul detaliat.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule consilier Nedelcu.
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae
Buna ziua. Cu toata consideratia pe care v-o port, domnule consilier, credeam ca ne-am lamurit asupra unor chestiuni, in cadrul comisiilor reunite de ieri, si as
vrea sa aduc in discutie faptul ca acest amendament al grupului pe care il conduceti nu este tocmai atat de clar precum sustineti dumneavoastra, adica nu
cuprinde o idee bine definita si nu stiu cu cati specialisti v-ati consultat pentru a putea propune un astfel de amendament. Si totodata as vrea sa va intreb ce
muzee municipale ai vizitat pana acum ca sa va puteti face o idee si sa puteti creiona un astfel de proiect. Daca nu putem sa intelegem cum, care este
conceptul unui muzeu municipal, atunci imi cer scuze dar nu putem sa venim cu propuneri si sa, practic sa nu avem in vedere o istorie concreta a Iasului. Eu
am inteles, dumneavoastra vreti sa aduceti in discutie o perioada glorioasa a Iasului, insa orasul nostru nu inseamna numai 1918, cu tot respectul. Asta este
punctul meu de vedere si propun o comisie la propunerea domnului primar care sa viziteze anumite muzee municipale, sa se documenteze si la o masa
rotunda cu specialisti sa luam o astfel de decizie, nu asa.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Domnul consilier, poate nu stiti, noi avem un muzeu Municipal al nostru iar ieri in sedinta de comisii chiar domnul primar a precizat ca doreste ca acest muzeu
sa aiba un patrimoniu valoros si sa fie vizitat de catre turisti. La acest muzeu ne-am referit, sa cream o expozitie permanenta cu tema primului razboi mondial.
Ce nu este clar aici?
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae
Pai, cred, inca o data, nu ati inteles, domnule consilier Boz, ce propuneti. Practic acolo este o cladire cu niste ziduri. Un muzeu inseamna altceva, inseamna
un concept, inseamna o idee, o ideea pe care dumneavoastra nu o aveti bine definita. imi cer scuze.
Domnul consilier Ciobotaru Traian Florentin
Numai putin va rog. Doamna presedinta, vreau sa il rog pe domnul Boz sa mai citeasca putin. Tema primului razboi mondial nu spune nimic. Primul razboi
mondial a inceput in 1914, Romania s-a declarat neutra pana in 1916, eventual Romania in anii primului razboi, adica in perioada 1916-1918. Multumesc
frumos.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Supunem la vot amendamentul numarul 6.
Cine este pentru?
Cine se abtine?
Este cineva impotriva?
Amendamentul a fost respins.
Amendamentul numarul 7
Domnul consilier Boz Petru Eduard
O secunda, nu il mai cititi pentru ca renuntam la acest amendament, il inlocuim cu amendamentul propus de colegul meu Ciprian Bostan.
Din suma de 19 milioane de lei care este destinata achizitiei de imobile 30% sa fie destinata achizitiei de terenuri care sa fie utilizate ca spatii verzi.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
O singura precizare, trebuia sa cititi cu atentie si proiectul cu excedentul legat de sume. Aveti timp acum.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Supun la vot acest amendament.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
Amendamentul a fost respins.
Amendamentul numarul 8
Alocarea de fonduri pentru prelungirea actualei pasarele Bucium in sistem aerian.
Discutii? Va rog, domnule viceprimar Radu Botez.
Domnul viceprimar Botez Radu
Dupa cum stiti ne preocupa pe toti acea intersectie de la pasarela, intre sos. Bucium si Poitiers. Sunt multe probleme juridice in zona. Toti am dori sa realizam
o trecere supra sau subterana pe directia Poitiers – str. Trei Fantani, numai ca la ora actuala lucrul aceasta nici tehnic, nici juridic nu este posibil. Probabil va
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trebui sa demaram constructia unei alte treceri intre toata acea zona de est a orasului spre oras pana a putea sa, si dupa aceea sa reusim sa refacem aceasta
pasarela. Cred ca va dati seama ce ar inseamna la ora actuala acolo un santier. Toti am vrea acest lucru, dar, repet, nu cred ca este posibil tehnic. Cred ca
primul pas pe care eventual il vom reusi sa il facem este de a largi cumva intersectia prin discutii. Am inceput discutii cu persoanele juridice si fizice care au
teren in vecinatatea imediata, vecinatatea intersectiei actuale. Deci la ora actuala nu putem face absolut nicio modificare si nici macar o trecere supraterana
pietonala care eventual ar mai creste fluenta, nu este usor de realizat.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Noi am cerut doar alocarea de fonduri pentru studii de fezabilitate, nu si executie. Pentru studiu...
Domnul viceprimar Botez Radu
Am inteles.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Din nou, o astfel de analiza trebuie sa fie prinsa intr-un studiu.
Domnul viceprimar Botez Radu
Numai ca daca insumati toate aceste studii de fezabilitate pe care le doriti o sa rezulte cam 1400000 de euro, adica vreo 7 milioane de lei, asta fara
modernizarea drumului inspre Dancu, tot cerut prin aceste amendamente, bani care dupa parerea mea sunt la ora actuala greu, greu de obtinut din acest
buget. Sigur nu ati participat la discutiile domnului primar cu directiile din subordine pe tema bugetului, acele discutii care au durat peste 10 ore si ati fi vazut
ca fiecare mie de euro era cumva schimbata cu lacrimi dintr-o parte in alta. Nu, nu e lucru mare, chiar asa s-au intamplat, credeti-ma, erau taieri la mii de euro,
nu un milion si ceva de euro.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Da, de asta se dau 20 de milioane de euro pentru schimbarea unei linii de tramvai. In fine, aceasta este proiectul nostru... pe Aurel Vlaicu
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnule Boz, va rog sa va inscrieti la cuvant. Supunem la vot amendamentul numarul 8.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
Amendamentul a fost respins.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Renuntam la 9 pentrru ca am inteles, in urma discutiilor de ieri ca sunt in discutie deja doua pasaje supraterane in zona Bucium si noi ...
Domnul primar Chirica Mihai
Nu, nu, va rog nu renuntati.
Domnul viceprimar Botez Radu
Nu, domnul primar spune acest lucru pentru ca au fost intr-adevar mari discutii in ceea ce priveste pasajele subterane sau supraterane. Din pacate in zona
respectiva exista foarte multe alte elemente de infrastructura de la Apele Romane pana la EON iar blocarea circulatiei prin niste treceri subterane ar fi fost,
sigur, in zona respectiva, inadmisibila. De aceea in buget sunt prinse aceste treceri supraterane ca un proiect pilot in zona respectiva.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Suntem oameni rezonabili si am inteles.
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Doamna presedinte.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Si eu voiam sa intervin aci. In primul rand decongestionarea asta traficului cred ca e o chestiune de dorit pentru administratie si pentru toti locuitorii municipiului
Iasi. In acest sens am vazut, spre exemplu, aici, ca este bugetat podul din zona Cicoarei, zona Sarmisegetuza pana pe strada Sofia Nadejde din vecinatatea
strandului si acolo daca facem un exercitiu de imaginatie, creand acel pod toti cei care vin din Miroslava, spre exemplu, sau din Ciurea nu ar mai fi nevoiti sa
tranziteze Podu Ros si sa ajunga in centru, ar lua-o pe acolo, avem pasajul Octav Bancila si ar ajunge foarte repede la AMRS si ulterior in centru. Pe de alta
parte, nu vad in regula propunerile astea, eu stiu, unele parca halucinante, un pasaj subteran acolo, nu stiu, e greu cand faci istorie si vrei sa propui lucruri
ingineresti, nu stiu, din punctul meu de vedere.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Am renuntant si la asta.
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Ok. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Amendamentul numarul 10
Reabilitarea si modernizarea partiei de ski din Copou si realizarea unui skatepark
Discutii?
Domnul consilier Boz Petru Eduard
O scurta fraza, daca imi permiteti, in privinta acestui proiect. Noi ne dorim un skatepark mare pe o suprafata de cel putin 5000 mp pentru a realiza evenimente
acolo, sa vina pasionati ai acestor sporturi din toata regiunea Moldovei, sa organizam competitii. Asta inseamna plus valoare si venituri pentru municipiul
nostru. Iarasi, ieri in sedinta comisiilor reunite a ramas ca verificati care este statutul juridic al bazei, partiei de ski si am dori ca acest proiect sa treaca tocmai
pentru a fi fiabiliza si partia de ski, pentru a avea activitate economica acolo in tot timpul anului.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule consilier Postolache.
Domnul consilier Postolache Andrei
O intrebare, acum au loc si concerte in zona aia, daca facem skatepark-ul asta, nu stiu felul cum este construit el, permite sa se intample si altfel de evenimente
nu numai evenimente de skate, nu? Ok. Merci.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Da si nu pentru ca skateparkurile sunt dotate cu tot felul de echipamente, unele de gabarit foarte, foarte mare. Deci zona respectiva daca o ocupam cu skate
dispare notiunea de concert acolo. Ele trebuie dislocate, transportate, probabil ca stiti despre, ca ati spus nu, dar de fapt e da, nu se mai poate si alta categorie
de eveniment acolo. Una peste alta, nu este neaparat o gluma. Este nevoie de un skatepark major in Iasi care sa poata satisface si aceasta categorie de
distractie mai ales pentru adolescenti care sunt oarecum preocupati de subiect. Momentan in Copou pentru anul in curs o sa reechipam acel skatepark pe
care il detinem si care are o suprafata relativ mica fata de ce sunt ei obisnuit sa faca. Am dat drumul la identificarea unor suprafete de teren care sa permita o
astfel de constructie, va spun ca am identificat deocamdata dar nu este 100% luata o decizie in zona Bucium, pe langa fostul poligon auto, unde ar putea
aparea un astfel de skate si in conceptul de bike sharing am spus ca acolo sa facem poligonul pentru cei care vor folosi reteaua de bike sharing acolo sa isi
poata, eu stiu, diversifica abilitatile in ceea ce priveste utilizarea unei biciclete si sa putem desigur sa atasam pe langa aceasta categorie de sport, ca pana la
urma este un sport skate-ul, si posibilitatea de a face altfel de evenimente. Nu este exclus din gandul nostru, o sa il vedeti pe langa proiectul de bike sharing
si o sa dam drumul la un studiu. Studiul o sa il conectam pe o retea de astfel de locuri de joaca altele decat locurile de joaca pentru copii pana in 6 ani si o sa
va prezentam in perioada imediat urmatoare. De asta am spus nu ca nu este oportun dar nu isi gaseste locatia acolo. Acolo, am verificat de dimineata, este in
regim silvic toata suprafata de la partia de ski.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Domnule primar, modific amendamentul, sa realizam un skatepark in zona Trei Fantani. Haideti sa supunem la vot si sa facem un studiu acolo.
Domnul primar Chirica Mihai
Este prins in proiectul cu bike sharing suprafata de acolo, de aprox. de 1,2 h si o sa il prezentam mai departe cand continuam proiectarea pe bike sharing si
este finantata pe studii fen. Multumim foarte mult
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnule consilier Bostan, va rog.
Domnul consilier Bostan Ciprian Manuel
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Buna ziua. Nu am vrut sa intervin la punctul cu amendamentul pe care l-am propus, nu am vrut sa intru in polemica. Totusi, nu mi-ati dat o explicatie. Nu am
cerut niciun fel de suplimentare de buget, nu am grevat niciun fel de un cost suplimentar bugetul Iasului, doar am propus acel amendament crezand ca sunt in
asentimentul general al consilierilor in ceea ce priveste necesitatea si urgenta asigurarii de spatii verzi in municipiul Iasi, ce spuneati dumneavoastra mai
devreme. Daca acum nu ne ingrijim ca suprafetele ramase neconstruite, parte din ele sa ramana neconstruite, pai peste 10 ani ce vom mai dezbate in consiliul
Local. Adica nu vom mai avea din ce face nici parcuri si nici spatii verzi. Constat cu regret faptul ca niste amendamente, eu le consider de bun simt care sunt
imbratisate de majoritatea cetatenilor ca toti s-au pronuntat domnule, mai faceti si parcuri, faceti numai blocuri, pe terenurile care sunt acum spatii verzi. Leam explicat, oameni buni, sunt private, nu se pot face parcuri pe terenuri private. Asa este. Daca avem niste bani in buget de ce nu putem stabili ca o cota, un
procent din el sa il alocam pentru achizitia acestor terenuri care sa ramana parcuri sau locuri de recreere. V-as ruga chiar, care este viziunea dumneavoastra
sa putem sa completa acest necesar de spatii verzi pe viitor. Daca asta nu vi se pare una pertinenta.
Domnul primar Chirica Mihai
Dumneavoastra ati adus pe de o parte in discutie reducerea sumei de la achizitii imobile si pe de alta parte spuneti ca vrem sa achizitionam imobile pe care
sa le transformam in spatii verzi.
Domnul consilier Bostan Ciprian Manuel
Pai nu, suma este pentru achizitii imobile si terenuri, corect? Pozitia bugetara.
Domnul primar Chirica Mihai
Sigur.
Domnul consilier Bostan Ciprian Manuel
Am zis ca din acea suma 30% sa ne propunem ca obiectiv de oras, pentru noi, pentru cetatenii orasului sa ramana pentru achizitia unor terenuri care sa poata
ramane intotdeauna sa fie dedicate registrului de spatii verzi, sa ramana spatii verzi.
Domnul primar Chirica Mihai
Va dau un singur exemplu. In curtea scolii H.D. chiar corpul A, este o suprafata de teren de aprox. 800 mp care are destinatia curti-constructii si are proprietar
care forteaza acum un pic sa inceapa sa isi utilizeze terenul si noi ne opunem, domnul consilier Florin Ciobotaru stie foarte bine, de aprox. 4 ani de zile ne
judecam acolo. Intentia este de a l achizitiona si a ramane cu destinatia de curte de scoala, nicidecum spatiu verde, ei nu au teren de sport. Si alte lucruri.
Exclus posibilitatea ca unele dintre ele sa capete destinatia de spatiu verde. Dar deocamdata sa le vedem la noi in curte, noi inca nu le avem. Pe de alta parte,
nu pot sa stric curtea scolii, va ramane in continuare suprafata construita. Si multe alte exemple. Ordinea de prioritati pentru aceste achizitii este legata de
incercarea de a elibera curtile de scoala si gradinite care in momentul de fata sunt din ce in ce mai presate de proprietari privind imprejmuirile proprietatilor
dumnealor etc. si alte lucruri care au mai aparut. Incercarea de a rezolva problema bazinului de inot, ceea ce am discutat si ieri, sa reusim sa achizitionam
odata suprafata de teren ca sa continuam investitia impreuna cu Universitatea Gheorghe Asachi. Si alte lucruri. Nu excludem posibilitatea ca unele dintre ele
sa ramana si spatii verzi. Mai mult, asa cum amintea si domnul Botez, 36mp pe cap de locuitor avem in momentul de fata noi avem nevoie de parcuri mari
care sa poata acoperi necesitatea de loisir in zonele de cartier, proiect pe care in momentul de fata l-am inceput cu colegii nostri, cu Servicii Publice Iasi prin
crearea acelor locuri de loisir in masura in care terenul ne permite langa locuinte, langa blocuri, langa cvartalele construite deja. Dar lucrurile astea se petrec
tot prin intermediul Consiliului Local ca nu o sa putem sa achizitionam un teren pana nu trecem din nou. Este suma, se produce achizitia si stabilim si destinatia.
Ce e curte de scoala trebuie sa ramana curte de scoala. Am gasit un petic care poate deveni spatiu verde tot pe aici trecem si spunem asta ramane spatiu
verde si tot asa. In sensul acesta.
Domnul consilier Bostan Ciprian Manuel
Daca totusi nu ne propunem un obiectiv clar, nu vom putea sa ne raportam la nimic. Asa ok, e o intentie buna, laudabila, dar daca nu ne propunem. Domnule
alocam suma de si aia ramane batuta in cuie stim cel putin ca in anul 2017 vom putea sa cumparam macar, nu stiu, 1000 de metri, 2000, 3000 de metri, anul
asta am facut ceva. Altfel daca...
Domnul primar Chirica Mihai
Pai asta va spun ca nu putem decat in masura in care avem si lucrul palpabil, in mana. Adica acelui lucru putem sa ii dam destinatia de spatiu verde daca
consideram oportun ca poate deveni spatiu verde, altfel nu fac decat sa incarcerez o suma de bani intr-un domeniu pe care eu nu il stapanesc procentual in
momentul de fata. Nu stiu cat. De exemplu, terenul de la Gradinita 25 este curte si nu pot sa ii dau destinatia de spatiu verde, acolo sunt deja echipari editare
care sunt construite. Cum spuneam despre bazinul de inot, despre Scoala 22 si alte, sa spunem obiective publice care au nevoie de sprijinul nostru in momentul
de fata. Aici m-am dus cu discutia. Tot in atributul Consiliului Local va reveni si alocarea unei destinatii precise acelei suprafete de teren. Asta am vrut sa spun.
Multumesc.
Domnul consilier Bostan Ciprian Manuel
Si asa doar o remarca fara nicio urma de a incerca sa fiu malitios. Inteleg ca toate proiectele depuse de noi pot avea niste hibe, pot fi contestate. Totusi, cum
sa spun, am asa parca un gust amar ca gandidu-ma ca colegii de la Consiliul Judetean au mai avut mult succes si au avut cateva amendamente trecute. La
noi chiar niciunul efectiv nu a trecut.
Domnul primar Chirica Mihai
Aveti doua.
Domnul consilier Bostan Ciprian Manuel
Ma rog. Si ale modificate partial si partinitatea lor asumate, ma rog, sharuite. Asta spun. Mi se pare un exercitiu de democratie asa oarecum butaforic, sincer
va spun. Multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai
O sa mai va rog doamna presedinta o ultima interventie.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Nu este adevarat. Nu este o ofensiva impotriva ideilor dumneavoastra. Sa nu plecati de la ideea aceasta. Este vorba despre modalitatea in care cadrul legal
ne permite sa le avansam in momentul de fata. A doua chestiune, Scoala Carol si cu continuarea proiectarii pe sali de sport, a suplimentat o alta gandire
sharuita de dumneavoastra de la noi. Celelalte lucruri trebuie sa vina intr-un context mai larg. Va dau un singur exemplu pe care vi l-a nuantat si domnul
viceprimar, nu poti proiecta o breta de pod pana nu stii sa proiectezi tot podul, pana nu stii sa proiectezi toata intersectia si toate consecintele intersectiei
respective inclusiv intersectia cu centura varianta sud. La asta se refera dumnealui, nu ca exista o oponenta ci pur si simplu ele trebuie aduse intr-un cadru
general care sa priveasca intregul. Celelalte idei care isi gasesc oportunitatea desigur vor fi avansate la momentul oportun as cum sunt cele legate de fiscalitate.
Fiscalitatea o discutam nu pe proiectul de buget, ci pe proiectul de fiscalitate. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Supun la vot amendamentul numarul 10.
Cine este pentru?
Abtineri?
Domnul consilier Ignat Etienne
Nu vorbeste la microfon.
Domnul primar Chirica Mihai
Este bugetat, domnul consilier, este bugetat ... vreti sa il suplimentam, il suplimentam, dar nu avem temei...
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Abtineri?
Cine este impotriva?
Amendamentul a fost respins.
As vrea sa mai mentionez doua amendamente care sunt prevazute din fondul de rezerva este vorba de alocarea a 400 mii de lei pentru sala de sport la Liceul
Virgil Madgearu, pentru continuarea lucrarilor si 7 mii de lei pentru bunuri si servicii la Gradinita PP18. Sunt discutii. Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Pintilei Mihai
Dupa discutii. Am si eu doua amendamente.
Supun la vot aceste doua amendamente.
Cine este pentru?
Abtineri?
Voturi impotriva?
Multumesc. Amendamentele au fost votate.
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Si de asemenea voiam sa specific ca pentru proiectul depus de Miscarea Populara prin care am cerut majorarea cu 20% pentru legea 350 s-a suplimentat cu
200 mii lei si multumesc domnului primar pentru sustinere. Consider ca este foarte important sa sprijinim atat tinerii, cat si societatea civila pentru participarea
activa la viata economica, culturala si educationala a Iasului. Multumesc. Domnule Boz, va rog..
Domnul consilier Boz Petru Eduard
O intrebare am pe acest amendament. Legea 350 din ce an?
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
2006.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Deci pe actiuni de tineret. Este si legea 350/2005 care este pentru actiuni culturale.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Nu, este vorba de legea tineretului.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Am inteles. Bine.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Supun la vot acest amendament.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. amendamentul a fost aprobat.
Supun la vot proiectul de hotarare numarul 2
Domnul consilier Petru Eduard Boz
Daca imi permiteti o singura interventie pe bugetul in ansamblu.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog!
Domnul consilier Petru Eduard Boz
Sau domnul Postolache, cred ca era...
Domnul consilier Mihail Pintilei
Da am cerut si eu, am de facut...
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog domnule Boz, daca tot...
Domnul consilier Petru Eduard Boz
Da, domnul Pintilei a spus ca are doua amendamente... Noi grupul consilierilor liberali ne vom abtine de la votarea proiectului de buget pe anul 2017
deoarece cu exceptia acestui pod din zona Dacia nu avem in rest o viziune coerenta asupra dezvoltarii orasului nostru, nu avem nici o investitie majora care
sa atraga plus valoare. Am incercat prin amendamentele propuse sa reusim odata, sa dinamizam activitatea economica in orasul nostru, sa dinamizam
dezvoltarea singurei porti de deschidere pe care o avem catre alte tari, respectiv Aeroportul Iasi, iar aceste amendamente nu au fost imbratisate, motiv pentru
care ne vom abtine de la votarea bugetului, bugetul are si propuneri bune insa nu are viziune.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnul consilier Pintilei, va rog!
Domnul consilier Mihail Pintilei
Am de facut doua amendamente, dar inainte de a le enunta va cer aprobarea sa fac cateva considerente asupra interventiei de la sedinta trecuta.
Eu... tine tot de buget. Am asezat intr-o ordine ierarhica dupa convingerile mele, institutii si persoane care m-ar fi putut ajuta in proiectul acela numit Palat al
Congreselor. Rezultatele, pe primul loc am pus mass media, foarte putine probleme legate de necesitatea acestei constructii, dar in schimb la Bucuresti a
ajuns un nou atac de la Iasi. Eu ma simt onorat ca sunt pus alaturi de domnul primar al municipiului Iasi si lucrul acesta mi-a adus aminte de Mos Ion Roata,
care spunea cam asa: ”unde-i unu, nu-i putere, unde-s doi puterea creste”, punct usa ramane deschisa. Concluzia mea si in mass media, nu aici in sala exista
codrini stefanesti care hotarasc ce se scrie, ce se da pe post.
Doi, tinerii frumosi si liberi, de la ei am primit un raspuns pozitiv in persoana tanarului si frumosului consilier independent Postolache Andrei, vecinul
meu. Nu ca ar fi el cel care dirijeaza ci ca este independent din punct de vedere politic.
Trei, europarlamentarul Catalin Ivan, probabil nu a avut de unde sa se informeze, nici eu nu l-am putut anunta, ramane in asteptare.
Parlamentarii, singurul parlamentar care a avut un raspuns pozitiv a fost Silviu Macovei, de la ceilalti ma astept poate sunt prea dur, ma astept la
semnul acela pe care il fac soferii in trafic, care in democratie inseamna cu totul alt ceva. Sa va dea Dumnezeu sanatate, nu ce... deci da... asa... Am ajuns la
consilierii judeteni, consilieri locali, presedintele Consiliului Judetean, Primarul municiupiului Iasi. Am citit in privirile unui coleg liberal pe nume Ignat Etienne
ca ar aproba aceasta constructie, de asemenea am aprobare verbala din partea domnului Bostan Manuel. Daca domnul lider al consilierilor liberali s-a uitat
cum am votat eu, eu m-am abtinut, daca m-ati observat. Suntem prieteni in afara de sala asta si va dau posibilitatea sa faceti mai mult decat mine, adica sa
votati.
Amendamentele, solicit alocarea unei sume pentru studiul de fezabilitate si proiectare privind constructia acestui edificiu. Al doilea amendament solicit
acelasi lucru pentru amenajarea unui muzeu al satului, nu prea are legatura cu bugetul dar cel putin din punctul meu de vedere este urmatorul. Palatul culturii,
din punctul meu de vedere la ora actuala este sufocat. Acolo e Muzeul Medieval, mai nou al Armelor, noi avem o gramada de spatii care au fost descoperite
in urma sapaturilor care ar putea fi utilizate in sensul acesta. Aceasta este o privire de ansamblu si o gandire pentru viitor. De aceea m-am enuntat asupra
celor doua amendamente si va rog sa le supuneti la vot.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule primar!
Domnul primar Mihai Chirica
Observatiile sunt discutate si ele si domnul consilier stie foarte bine nu e neaparat, sa spunem, o divergenta de opinii ci dimpotriva e o consecventa
pe niste proiecte care merita atentia si acolo am avansat doua idei pe care vrem sa le punem in studiu, una dintre idei ar veni poate si am lasat acest semn de
intrebare, in completarea unei constructii centrale si acolo tinem si avem in vedere cinematografele care ar putea fi supraetajate cel putin unul dintre ele din
punct de vedere urbanistic si a doua chestiune este legata de gasirea unui alt amplasament intr-o alta parte decat cea centrala pentru ca un Palat al Congreselor
cum spunea si domnul consilier presupune un aflux de persoane major si noi am propus acest lucru in studierea zonei, tot in zona Moara de Vant, acolo unde
poate incapea si un astfel de edificiu alaturi de altele, mai ales ca cea mai mare atractivitate pentru noi o au acele conferinte stiintifice dedicate medicinei. Si
in tema PUZ-ului pe zona Moara de Vant sa lasam in zona administrativa si un Palat al Congreselor. El isi poate gasi utilizarea, isi poate gasi desigur sustinere
si din partea noastra in aceiasi maniera de astaii raspund domnului consilier, lasam in tema PUZ pe Moara de Vant alaturi de edificiile care am discutat incluziv
pentru sala de sport, care discutau si colegii liberali sa apara si un palat al congreselor. El nu are nevoie de o bugetare pentru ca este bugetat pe tema PUG,
pentru ca PUG-ul pe cei 370 000 mii de lei cuprinde incluziv PUZ-urile de pe zona centrala si PUZ-ul Moara de Vant si PUZ-ul Cicoarei. De aceea zic ca este
bugetata ideea dumneavoastra si o sa o ducem consecvent pana la capat.
Domnul consilier Mihail Pintilei
Mai mult, sa stiti ca eu am purtat discutii cu senatele facultatilor din Iasi, cu conducerile institutiilor de cultura si altor institutii care sa ne dea scris ca
sunt de acord cu asa ceva, asta pentru a ne asigura sprijinul populatiei.
Domnul primar Mihai Chirica
Si as completa un pic si pe tema Muzeului Satului, este o idee mai veche preluata de la un alt consilier mai vechi de-al nostru, domnul Bejan, s-a
discutat si prin comisiile de cultura cele judetene si prin alte discutii a oamenilor care se pricep , sa spunem si am spus in felul urmator: pe strategia de turism,
pana la urma de aici pornise toata situatia, cam ce atractivitate ar avea un muzeu al satului in strategia de turism al orasului sau al judetului Iasi, unde este cel
mai bine sa o pozitionam aceasta in judetul Iasi acest tip de ansamblu muzeal si vom lasa in strategia de turism pe care am bugetat-o, un capitol destinat
oportunitatii si unde a unui muzeu al satului. Sunt deja 3 idei care s-au avansat, una spre zona Breazu, o alta idee seducea spre Gradina Botanica, din cate
imi amintesc eu si o alta zona spre Ruginoasa, spre Castelul Ruginoasa in judetul Iasi pentru ai mari nivelul de atractivitate a Castelului Ruginoasa. Probabil
ca mai sunt si alte idei si va trebui sa le punem cap la cap impreuna cu Consiliul Judetean iasi si in felul acesta sa structuram o strategie de turism judeteana
care sa poata ingloba un edificiu de tip muzeu al satului. Multumesc foarte mult!
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnul consilier Postolache, va rog!
Domnul consilier Andrei Postolache
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Buna ziua tuturor, se pare ca sunt singurul care a venit fara amendamente la discutie, dar am doua proiecte pe care vreau sa le sumarizez putin, doua
proiecte care sunt in bugetul pe anul asta si sunt acolo pentru ca am trimis doua idei acum o luna si ceva in atentia executivului pe care de atunci le-am discuta
in diferite momente cu diferiti angajati ai primariei, cu domnul viceprimar Harabagiu si pe scurt si cu domnul primar. Sunt mici ca valoare financiara dar eu cred
cu potential fantastic pentru oras. O sa le descriu pe scurt si care e visul meu cum sper eu sa evolueze. In primul vorbim de un incubator de afaceri in Iasi, dar
nu vorbim de inca o cladire goala undeva sau plina care vrea sa inchirieze spatii mai ieftine firmelor la inceput si eventual sa ii ajute cu contabilitatea, vorbim
de un incubator de afaceri in stilul londonez, berlinez, californian, cum vrem sa ii zicem pentru ca... ma refer la zona de tehnologie. IT-iul din Iasi are o mare
problema desi per total industria de IT din Iasi e foarte mare si e in crestere. Cea mai mare firma de IT din Iasi detinuta de un iesean capital locala, are vreo
60 de angajati. Fortat din nou sa ma compar cu Clujul, cea mai mare firma din Cluj de IT detinuta de un clujean, are 1300 de angajati, urmata de unele de vreo
700 altele de vreo 400 si tot asa. Visul meu este ca in acest incubator la un moment dat sa iasa niste firme de aici de la noi pe care am putea sa le numim, eu
stiu, exagerand putin niste ”google-uri” de Bahlui. E foarte greu sa facem lucrul asta dar eu personal si cei pe care ii pot convinge din lumea IT-ului a Iasului
vom dona ce timp s energie avemca sa ajutam sa se intample. Deci asta e un proiect si al II-lea se refera la un fel de continuare si evolutie a Festivalului
International de Film Iasi care a avut doua editii in 2009 si 2010, s-a intrerupt din diverse motive. Organizatorii de atunci, desi nu mai locuiesc in Iasi, nu stiu
nici daca atunci locuiau cu totii in Iasi, au o afinitate pentru orasul asta, vor sa continuie cu festivalul sa il reporneasca din nou, sa il creasca, au experienta si
energia necesara sa il faca o realitate, au nevoie de sustinerea municipalitatii, ei vor aduce principala suma de bani si ei vor coordona acest festival insa au
nevoie de sustinerea noastra si cred ca potentialul este foarte mare, nu numai a pune Iasul pe harta festivalurilor de film, dar in a dezvolta o industrie de
productie de film in Iasi de locatie de studiouri si asa mai departe. Mare merit nu am eu la acest proiect, pur si simplu niste oameni au venit la mine cu o idee
foarte buna si i-am pus la masa cu alti oameni si discutiile au mers inainte. Datorita faptului ca eu am propus aceste doua proiecte care intr-un final dupa niste
discutii foarte normale de altfel au ajuns sa fie in buget, eu voi avea datorita morala, ca sa zic asa, votez pentru acest buget, asta nu inseamna un cec in alb
pentru domnul primar ne vom mai certa intre ghilimele de-a lungul anului pe diferite lucruri. Am vrut sa imi explic optiunea, sa imi explic proiectele care sunt
acolo si sa explic cum le vad eu duse la potentialul lor maxim si sper sa ne mai auzim pe acest subiect pe parcursul anului. Multumesc!
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier, va rog domnule consilier Scripcaru!
Domnul consilier Calin Scripcaru
Va multumesc, as vrea sa fac doua scurte remarci in incheiere cred. Ma bucur foarte mult ca nu au fost discutii sau critici legate de bugetul pe sanatate.
Inseamna ca ori spitalele subordonate primariei respectiv Spitalul de Recuperare, Spitalul Parhon si partial Spitalul Spiridon sunt intr-o situatie foarte buna, ori
colegii nostri sunt intr-o stare de sanatate foarte buna astfel incat nu au fost nevoiti sa viziteze aceste spitale. Daca putem aloca jumatate de ora sa discutam
despre necesitatea construirii unui skate land in Iasi, iarasi nu pot sa ma bucur pentru ca si ortopezii nostri trebuie sa traiasca din ceva, dar in incheiere as
vrea sa specific faptul ca s-a alocat o suma de 17 175 lei pentru spitalele subordonate primariei, este o suma importanta care in acest an va rezolva multe din
problemele... (neinteligibil – fara microfon).
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog...
Domnul primar Mihai Chirica
4 750 000 de mii, pentru dezvoltare in cele 3 spitale. Multumesc!
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc! Domnul consilier Nedelcu...
Domnul consilier Vlad Nedelcu
As vrea in primul rand sa felicit consecventa si seriozitatea domnului consilier Postolache pentru pozitia domniei sale, in al II-lea rand vreau in calitate
de cetatean sa fac un apel la dumneavoastra in calitate de lider al consilierilor liberali si sa fac un apel tot odata la logica dumneavoastra de avocat si sa
reconsiderati decizia asupra votului pentru bugetul Iasului si sa va rog sa nu blocati Iasul si administratia publica locala pentru ca eu nu pot sa vad decat, imi
cer scuze, doar o razbunare ca nu au fost votate amendamentele depuse de grupul dumneavoastra. In acelasi timp as vrea sa va reamintesc ca au fost
momente cand m-am abtinut de la votul pentru buget, insa acum este altceva si chiar mi-am adus aminte ca in cursul zilei de ieri la comisie colegul nostru,
domnul consilier Timofciuc chiar a laudat modul de prezentare si transparenta bugetului de pe masa noastra a consilierilor si de aceea as vrea sa va ganditi
mai bine si totusi sa votati acest buget pentru ca iesenii au nevoie de unitate. Vreau sa fac apel la unitate si sa fim alaturi de domnul primar si impreuna sa
aducem un trai mai bun cetatenilor orasului Iasi. Va multumesc!
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog domnule consilier!
Domnul consilier Florentin Traian Ciobotaru
Da, multumesc tare mult, promit sa fie ultima interventie. Asa cum liberalii au amenintat ca se abtin noi consilierii Partidului Social Democrat credem
ca bugetul este unul echilibrat, realist, intocmit sub zodia prudentei, permitand orasului nostru o dezvoltare fireasca garantand implinirea tuturor nazuintelor
iesenilor. Multumesc!
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnule consilier Cotofan, va rog!
Domnul consilier Alexandru Cotofan
Multumesc frumos ca imi acordati dreptul la o remarca. As dori stimati colegi sa fie foarte clar. Intre noi nu este vorba de nici un fel de razbunare, am
o foarte mare tristete, imi cer scuze pentru... nu imi gasesc pozitia ca sa pot sa stau comod, abia am trei saptamani de cand...
Am o foarte mare tristete, am senzatia ca iasul si moldova se gasesc intr-un sabotaj general la nivel national. Ne luptam in Moldova sa facem o
autostrada si sa facem infrastructura. De 20 de ani nu este aprobata. Nu va spun de cate ori am asistat la discutii spunandu-se ca Moldova trebuie sa ramana
undeva intr-o zona de umbra. Eu cred ca daca vom fac o autostrada pana la Iasi am dezechilibra economia nationala. Iesenii nostri si din alte zone din Moldova
pleaca in Transilvania unde sunt platiti cu cel putin 50% mai bine. A face o autostrada si a face infrastructura catre noi, inseamna o dezechilibrare probabil a
economiei nationale care nu cred ca aduce un serviciu anumitor cercuri de interese. Ar insemna ca investitorii din vest sa vina catre Iasi. Imi pare rau ca astazi
am vazut o retinere ca sa nu spun altfel in a dezvolta infrastructura in Iasi si noi, colegii mei liberali pe acest lucru am pus accent si as dori fara nici un fel de
razbunare sau fara nici un fel de intelegere gresita pentru ca suntem consilieri si dumneavoastra sunteti consilieri ai municipiului Iasi, sa incercam sa dezvoltam
acesta infrastructura aici in Iasi. Domnule Postolache, va doriti o dezvoltare de IT, dar si IT-ul dezvoltat, daca nu aveti un aeroport si o conexiune pe aeroport,
pana la urma ce facem? Dorim sa facem un... sa dezvoltam un muzeu al satului? Nu avem nimic. Rugamintea mea este catre dumneavoastra sa gasim solutii
pentru Iasi astfel incat sa schimbam aceasta balanta economica care defavorizeaza toata zona Moldovei si eu va asigur ca exista cercuri de interese ca sa nu
ne vina... ce se intampla daca exista la ora actuala o conexiune de infrastructura cu Moldova? Va garantez ca toti investitorii care la ora actuala sau mare parte
din investitori care la ora actuala dezvolta in Transilvania se vor deplasa catre zonele mai ieftine si acesta este si interesul dumneavoastra si al nostru, al
liberalilor. Deci inca o data, va rog frumos nu este o problema de razbunare este numai o viziune a noastra, puteti sa o numiti inocenta, puteti sa spuneti ca
provine de la un grup de consilieri prea tineri sau fara experienta sau avem nevoie de studii de fezabilitate. Da avem nevoie de studii de fezabilitate, da avem
nevoie de studii de fezabilitate si trebuie sa gasim solutii si mai mult decat atat cred ca ar trebui sa gasim o metoda prin care sa putem sa actionam niste
butoane si sa ne atingem scopul si acela este de dezvoltare a orasului nostru. Va multumesc frumos.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnule viceprimar, Radu Botez, va rog!
Domnul consilier Andrei Postolache
Daca pot sa ii raspund, ca am fost mentionat. Vreau sa va zic ca sunt de acord, sustin dezvoltarea infrastructurii in Iasi pentru ca am si votat cu
majoritatea amendamentelor propuse de dumneavoastra, unele nu, in mod particular eu chiar am ceva ipotriva drumului aluia care trebuie sa treaca prin sau
pe langa padurea respectiva pentru ca actualul drum forestier e zona de plimbare acolo, dar nu intru in detalii. Maine daca vreti sa facem un proiect impreuna
pentru un acces mai bun la aeroport, il facem impreuna si da recunosc rolul esential al aeroportului in dezvoltarea IT-ului in Iasi. Fara aeroport nu am fi avut
IT in Iasi si fara altele, dar fara aeroport... deci in principiu vreau sa va spun ca sunt de acord cu pozitia dumneavoastra.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnule viceprimar, va rog!
Domnul viceprimar Radu Botez
eu as vrea sa va spun ca sigur toti din sala asta isi doresc dezvoltarea infrastructurii, am pune cred ca 500 de euro, 1000 euro sa construim o
autostrada spre Iasi. Din pacate nu depinde de noi. Iasul este in estul Uniunii Europene. Atata timp cat nu vor exista interese majore europene spre est care
sa treaca prin Iasi, este foarte dificil cu bugetul actual al Romaniei sa construiasca aceasta autostrada. La fel cum este foarte dificil sa tot facem studii de
fezabilitate la Iasi pe diferite lucruri fara a tine cont bugetul limitat al orasului. Sunt aceste propuneri, spuneti de unde sa taiem, sa taiem de la salariile profesorilor
preuniversitari, sa taiem din utilitatile de la scoli? Daca ati lua pas cu pas acest buget ati vedea ca dincolo de intentia tuturor de a dezvolta Iasul, dincolo de
intentia noastra de a face anumite pasarele, treceri pentru a fluidiza, de a cumpara autobuze, nu exista loc foarte mult de manevra in a face investitii. Toata
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lumea isi doreste sala polivalenta. Acea sala polivalenta trebuie sa, daca va fi cunstruita si daca ar fi construita din fonduri locale, ar trebui sigur sa aduca nu
neaparat un profit, dar macar 50% din costuri sa le echilibrezi an de an. Lucru care la Cluj nu se intampla. Deci sunt foarte, foarte multe elemente si modul
acesta populist de a pune problema, noi vrem sa facem, este caracteristic anilor dinainte de 1990 cand cuvintele erau: vom face totul.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnule consilier Boisteanu, va rog!
Domnul Consilier Paul Corneliu Boisteanu
Da, multumesc, as vrea sa fac cateva remarci vizavi de bugetul pe care il dezbatem astazi, cred ca e necesara mai multa maturitate privind discutiile
si propunerea de amendament. Ba ne substituim Consiliului Judetean in a rezolva probleme care tin de o comunitate mai larga, ba incercam sa aducem acuze
ca de ce Iasul este atat de excentric incat constructia unei autostrazi ar dezechilibra, cum se spunea mai devreme, economia nationala. Poate nu platim
suficiente impozite, poate cei din zona Transilvaniei platesc mai mult decat noi. Nu cred, e retoric. Vorbeam de maturitate si sa nu incercam sa spunem sa
daca toate amendamentele propuse ar fi fost preluate de catre toti am fi rezolvat problema marilor proiecte ale Iasului. Cu poduri suspendate, cu autostrazi
suspendate, s-a discutat mult in spatiul public al Romaniei, haideti sa intram in realitatea obiectiva si sa gasim o solutie asa cum spunea si domnul viceprimar
Botez, solutii reale, solutii care sa fie bazate pe fondul material pe care il avem si sa nu intram in derizoriu ca propunem Muzeul Satului, e nevoie si de Muzeul
Satului e nevoie si de polivalenta si de rezolvarea intrarii in Bucium, de fapt a fost o justificare a colegilor nostri care incearca sa deturneze atentia ca sa aibe
o abtinere ca de fiecare data de la problemele majore ale comunitatii locale. Multumesc!
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier, scurt domnule consilier, va rog!
Domnul consilier Razvan Timofciuc
Foarte scurt. Domnule viceprimar Botez, domnule Boisteanu, e vorba si de o anumita capacitate de a gestiona fondurile. Daca ne uitam la bugetul pe
investitii de anul trecut s-au prevazut investitiii 70 de milioane lei, s-au realizat de 20 milioane de lei, deci noi putem vorbi de cuvinte mari si de deziderare, dar
atata timp cat exista niste limite administrative cred ca lucrurile le intelegem mai clar.
Domnul consilier Mihail Pintilei
Doamna presedinta nu ati supus la vot cele doua amendamente.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Exact asta voiam sa fac in momentul asta. Supun la vot cele doua amendamente propuse de domnul consilier Pintilei. Referitor la Muzeul Satului pe
strategia turism si Palat al Congreselor pe strategia Moara de Vant.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva? Multumesc, amndamentele au fost aprobate. Va rog frumos domnule consilier, numai putin sa termin eu si dupa aceea va dau
cuvantul. Deci amendamentele au fost aprobate. Va rog domnule consilier.
Domnul consilier Paul Corneliu Boisteanu
Asta ca a pomenit numele meu si nu as vrea sa raman dator. Ideea este ca decat sa inscenam o lupta in Piata Unirii asa cum propuneti prin
amendament, haideti sa trecem la lucruri serioase.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Adica sa trecem la vot. Aveti cuvantul domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Da, multumesc foarte mult am asteptat sa treaca microfonul pe la toti colegii din consiliul local, asa este normal, fiecare consilier are obligatia in primul
rand si dreptul in acelasi timp sa isi exprime punctele de vedere pe un proiect important care este bugetul orasului nostru pe anul in curs, un buget care trebuie
desigur sa acopere toate cele necesare desfasurarii activitatii pe anul 2017. Ganduri sunt multe nevoi sunt si mai multe. Unele dintre ele le stapanim altele
dintre ele nu le stapanim, unele dintre ele sunt fundamentate, altele dintre ele au venit pur si simplu din dorinta probabil de a face bine. Dar desigur in calitate
de primar trebuie sa ma raportez si la cadrul legal si la posibilitatile efective de a duce la bun sfarsit fiecare gand. Vreau sa multumesc tuturor pentru felul in
care au abordat arata o modalitate responsabila de a privi acest buget cu dragoste sper pentru oras, cu, sa spunem, profesionalism din partea fiecaruia acolo
unde stapaneste o anumita tema, dar in cele din urma as vrea sa concluzionez cateva lucruri, domnule Cristi Stoica daca se poate sa ne acordati putina liniste.
Este un buget care a venit in primul rand sa acopere cadrul de legalitate. Acoperirea cheltuielilor pentru functionarea acestui oras si mai departe ducerea
tuturor gandurilor care isi imbraca forma de oportunitate in momentul de fata astfel incat sa putem sa satisfacem toate evoile acestui oras. Avem un buget de
dezvoltare pentru ca sunt peste 207 milioane lei din cele 768 de milioane care se duc in dezvoltare. 27%, avem un buget dedicat educatiei pentru ca 31 de
procente din bugetul total se duc spre educatie si pe partea de modernizare si pe partea de bunuri si servicii si desigur si spre salariile profesorilor nostri. Avem
cel mai mare buget pe anul in curs pentru dezvoltare in educatie. Pornim cu peste 12 milioane de lei. Anul trecut am pornit cu 10 milioane de lei. Avem un
buget rezonabil si pentru sanatate, dar ceea ce nu ati remarcat nici unul dintre dumneavoastra, am pus deja bani pentru Spitalul Regional de Urgente in
vederea intocmirii studiilor de fezabilitate pentru asigurarea conectivitatii spitalului si a utilitatilor necesare functionarii lui. Avem cel mai mare buget din istoria
acestui oras pentru a asigura fonduri pentru proiecte de tineret, 1,2 milioane de lei. Anul trecut a fost premiera cu 1 milion de lei, anul acesta avem 12 miliarde
de lei. Pentru cultura si asistenta sociala pe Legea 350 avem desigur aproape 1 milion de lei. Mai mult decat anul trecut. Am incercat a acoperim toate
necesarurile de finantare pentru cltura. Nici unul dintre festivalurile care a ramas consacrat nu a ramas nefinantat in acest an. Festivalul International al Poeziei,
Festivalul International al Educatiei, toate celelalte manifestari care au ramas ca brenduri de oras si care au atras atentia noastra. Am reusit sa acoperim
necesarul de finantare pentru toate categoriile de servicii publice incepand cu salubritate, iluminat si toate celelalte reparatii strazi nu le mai enumer in momentul
de fata. Avem o alta abordare a spatiilor verzi, am dat o alta atentie gestionarii Politiei Locale, am acoperit tot necesarul de finantare in fondurile de salarii
pentru toate categoriile de angajati care depind de Primaria municipiului Iasi in conditiile cresterii salariului minim pe economie si altor categorii salariale, prin
urmare, spun eu ca am reusit sa abordam responsabil acest buget. Este un buget privit ca un buget de investitiii, un buget atacat ca responsabilitate maxima
de cetatenii municipiului Iasi, cu idei care au venit si din randul consilierilor locali, al dumneavoastra si va multumesc pentru asta, cu idei care au venit in cea
mai mare parte din randul locuitorilor municipiului Iasi pe care ii reprezentam cu totii si cred ca impreuna vom putea sa il ducem si la bun sfarsit ca executie
astfel incat gandurile tuturor sa se transforme in realitate. Este cel mai amplu program de modernizare a aleilor si trotuarelor dintre blocuri. Acolo unde nu s-a
intervenit de zeci si zeci de ani. Continuam proiectele de infrastructura am abordat in acest buget modernizarea Slaiului Mal Drept, un proiect care ne-a facut
sa suferim foarte mult si ca aspect urban dar si ca utilitate publica de transport. Este prima abordare responsabila spun eu asupra modernizarii transportului
public pe o companie care a avut profit la sfarsitul anului 2016 si care are premisele unei dezvoltari echilibrate. Suntem singurul oras mare din Romania care
are un transport ecologic vizibil nu ceea ce se intampla in alte municipipalitati si ne laudam cu asta. Deci in momentul de fata credem ca putem atrage vizibilitate
pentru dezvoltare de mediu de afaceri pwntru un climat de securitate, pentru atractivitate pentru toti cei care pot sa ne dea si statutul de oras turistic, prin
urmare credem ca este un buget echilibrat, un buget care poate fi dus la bun sfarsit fara a forta veniturile, un buget care a tratat cu responsabilitate imaginea
orasului, nu a trecut nici o suma de venituri ca fiind fictiva nu a adus in discutie idei ci doar fapte. Prin urmare vreau sa va multumesc pentru abordarea pe care
ati avut-o si doamna presedinte sa il propunem la vot.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Supun la vot proiectul numarul 2.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2017;
Cine este pentru?
Abtineri?
Este cineva impotriva? Bugetul este aprobat. Consider sedinta extraordinara inchisa, va doresc o dupa amiaza cat mai placuta. Multumesc!

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GABURICI VIOLETA ADRIANA

SECRETAR MUNCIPIUL IASI,
DENISA LILIANA IONASCU
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