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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 24 aprilie 2017 in cadrul sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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19.
20.
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24.
25.
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AUR MARIUS – CATALIN
BOCA ADRIAN FLORIN
BOISTEANU PAUL CORNELIU
BOSTAN MANUEL CIPRIAN
BOTEZ RADU
BOZ PETRU EDUARD
CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN
COROZAL DANIEL CRISTINEL
COTOFAN ALEXANDRU CRISTINEL
CRUCIANU TEODOR BOGDAN
DORNEAN TUDOR
GABURICI VIOLETA ADRIANA
GHIZDOVAT VLAD
HARABAGIU GABRIEL VASILE
IGNAT ETIENNE
ISTRATE DUMITRU MARCEL
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, 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 doamna Gaburici Violeta Adriana si sunt inregistrate audio si
video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1690 din data de 19 aprilie 2017,
completata prin Dispozitia nr. 1695 din data de 20 aprilie 2017 si prin Dispozitia nr. 1697 din data de 21 aprilie 2017avand
urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotarare privind aprobarea contului general de executie a bugetului si a situatiilor financiare anuale ale
Municipiului Iasi la data de 31.12.2016;
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 31.03.2017;
3.
Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, conform prevederilor art.
456 alin. (2) lit. j) si art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
respectiv persoanele care au luptat pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989;
4.
Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Compania de
Transport Public S.A. Iasi si a estimarilor pentru anii 2018-2019;
5.
Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Termos – Service S.A;
6.
Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare;
7.
Proiect de hotarare privind aprobarea continuarii finantarii proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mama si Copil” si
„Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate”;
8.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Obiectivul de Investitii “Sala de Sport la
Scoala Gimnaziala nr. 17 Ion Creanga Str. Pacurari 178, Iasi ;
9.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararilor de Consiliu Local al Municipiului Iasi nr. 220 din
18.08.2016 si 315 din 11.10.2016 in vederea implementarii proiectului “Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural
al Ansamblului Manastirii Frumoasa din Municipiul Iasi”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat
intre Municipiul Iasi si Manastirea “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” Frumoasa Iasi;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului ”Centru de transfer tehnologic INNOTECH Moldova „de
catre Consiliul Judetean Iasi, in calitate de solicitant, in parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Iasi si Clusterul Regional
Inovativ EURONEST IT&C Hub ;
11. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate
publica nr. 78117 / 01.09.2010 incheiat cu S.C. Ecopiata SA;
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12. Proiect de hotarare privind incetarea efectelor H.C.L. nr. 230/2011;
13. Proiect de hotarare privind transmiterea, fara plata, a 1100 de scaune scoase din uz, catre Comuna Vladeni, Orasul
Tg. Frumos, Comuna Tibanesti din Judetul Iasi;
14. Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinte disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre inchiriere;
15. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia sociala constituita in conditiile Legii
114/1996, consemnate in procesul verbal nr.40730/13.04.2017 ;
16. Proiect de hotarare privind aprobarea relocarii Asociatiei Fostilor Detinuti Politici-Filiala Iasi din spatiul detinut in
prezent in str. Smardan nr. 5, parter in spatiul situat in str. Petre Tutea nr. 3, bloc 909, tr.2, parter;
17. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.
412/25.11.2002;
18. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 411mp, situat in Iasi,
str. Pacurari nr. 156, avand nr. cadastral 151806, inscris in cartea funciara 151506 UAT Iasi ;
19. Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat nr. 83/2016 al Municipiului Iasi, cu terenul in
suprafata de 524 mp , situat in Iasi, la intersectia Bulevardului Primaverii cu Calea Chisinaului, precum si concesionarea prin
licitatie publica a acestuia in scopul amenajarii unor locuri de parcare;
20. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat ;
21. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat ;
22. Proiect de hotarare privind incetarea calitatii Municipiului Iasi de actionar la SC FOTBAL SA, stingerea dreptului de
uzufruct si preluarea in folosinta si administrare directa, de catre DEP, a bunurilor proprietate privata a Municipiului Iasi, gestionate
de catre SC FOTBAL SA;
23. Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult din Municipiul Iasi in anul 2017;
24. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei Tehnice de
Amenajare Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U);
25. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMERE
CADASTRALE 151903, 151904, 151905, 151906, 151907, 151908, 151909, 151910, 151911, 151912, 151913, 151914, 151915,
151916, 151917, 151920, 151921, 151922, 151923, 151924, 151925 si 151926 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul
Iasi pentru construire de locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoana fizica;
26. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMERE
CADASTRALE 152072, 152073, 152074, 152075, 152076, 152077, 152078, 152079, 152080, 152081, 152082, 152083, 152084,
152085, 152086, 152087 si 152088 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi pentru construire de locuinte individuale
si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoana fizica;
27. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T145, NUMAR CADASTRAL
143934 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinta individuala, anexe si imprejmuire, pe
teren proprietate privata, persoane fizice;
28. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT
NR.97, NUMAR CADASTRAL 148130, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, foisor si imprejmuire, pe teren
proprietate, privata persoane fizice ;
29. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADELA
ARMEANA NR. 4-6, NUMAR CADASTRAL 151011 Intocmit in vederea construirii locuinte colective pe teren proprietate persoana
juridica;
30. Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 160 din 31 mai 2016 privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ZONA BREAZU T9, NUMAR CADASTRAL 10626/3 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi –
construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica;
31. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOS.NICOLINA NR.105C (intrare strada
Hlincea), numar cadastral 4081-4080, CF 143741 intocmit pentru construire imobil locuinte colective pe teren privat ;
Dispozitia nr. 1695/2017
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Potejata IASI, strada Mihai Eminescu
nr.5, nr.cadastral 121418 intocmit pentru construire imobil de locuinte prin demolare imobil c1 si anexe aflate pe teren privat ;
2.Proiect de hotarare privind integrarea UAT – Municipiul Iasi in Sistemul Integrat de Management al Deseurilor din Judetul
Iasi;
Dispozitia nr. 1697/2017
1. Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. in vederea
desemnarii unui administrator provizoriu;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Ecopiata S.A. si
estimarile pentru anii 2018 – 2019;
3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Municipiului Iasi pe anul 2017;
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata doamelor si domnilor. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin
Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1690 din data de 19 aprilie 2017, completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi
nr. 1695 din data de 20 aprilie 2017 si prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1697 din data de 21 aprilie 2017. Sedinta se
desfasoara legal. Absenteaza motivat doamna consilier Aldea Catalina si intarzie domnul consilier Boz Petru Eduard. Va supun
aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 31 martie 2017, precum si procesele verbale ale sedintelor
extraordinare a Consiliului Local din data de 4 aprilie 2017 si 11 aprilie 2017. Doamna presedinte, aveti cuvantul.
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Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Buna dimineata doamnelor si domnilor, stimati colegi. Bine ati venit la sedinta ordinara a lunii aprilie. Avem
36 de puncte pe ordinea de zi. Propun ca punctul 11 sa fie scos de pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi dupa care o sa
facem interpelari.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Ordinea de zi a fost aprobata.
Interpelari? Domnul consilier Postolache, va rog.
Domnul consilier Postolache Andrei
Buna dimineata. Interpelarea mea este despre parcarea din fata Palatului Culturii, despre care am mai discutat si ultima
data cand am adresat subiectul asta in consiliul, daca tin minte bine situatia era ca fusesera primite doua intrari in concursul de
arhitectura care a fost organizat si urma sa se treaca la urmatorul pas si as vrea sa aflu unde suntem si care e planul pe acest
subiect. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnul consilier Crucianu, va rog.
Domnul consilier Crucianu Bogdan Teodor
Hristos a inviat! Buna dimineata tuturor. Voiam sa intreb daca in cadrul Primariei Municipiului Iasi am putea sa reluam
programul de internship la Primaria Municipiului Iasi. Este foarte important ca grupuri de tineri sa vina sa se implice, sa cunoasca
aparatul administrativ, sa vada cum functioneaza institutiile din subordinea Municipiului Iasi si de ce nu poate dintre ei o sa isi
doreasca sa isi creeze o viitoare cariera in administratia publica locala. Va multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul consilier, va rog.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Buna dimineata si Hristos a inviat. Intrebarea mea este legata de motivele pentru care cele doua proiecte europene au
fost respinse la finantare, respectiv refacerea Palatului Braunstein si anveloparea celor 24 de blocuri si care este stadiul celorlalte
proiecte depuse pentru a obtine finantarea europeana si pentru care am votat aici in Consiliul Local, indicatorii tehnico-economici.
Aceasta este prima intrebare. Si a doua, daca ne puteti oferi niste raspunsuri, domnule primar, cu privire la faptul ca anul trecut
primaria si-a propus o lista de investitii cu o valoare de 70 milioane lei si s-a realizat un grad de investitii de doar 20 de milioane
de lei. Am comparat cifrele din raportul dumneavoastra de activitate si cu proiectul de buget pe care l-ati propus anul trecut.
Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule consilier
Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian
Multumesc frumos. Hristos a inviat. Buna dimineata, domnule primar. Buna dimineata doamnelor si domnilor consilieri.
Astazi o sa va supun atentiei 3 probleme. Prima dintre ele, am asistat saptamana trecuta la doua evenimente deosebite derulate
in tara noastra, unul la Iasi si aici voi numi deschiderea celei de a 13 editii a Campionatului Mondial de Sah Scolar, a doua
organizata, de altfel, de orasul nostru unde fara doar si poate fara contributia municipalitatii nu s-ar fi ajuns la derularea unui
eveniment care sta sub semnul, spun eu, superlativului. Multumesc pe aceasta cale public domnului primar Mihai Chirica pentru
ideea geniala, spun, de a se desfasura competitia la Palatul Culturii. Nu pot sa trec mai departe fara a multumi domnului presedinte
al Federatiei Romane de Sah, domnului Sorin Iacoban si intregii echipe de la Iasi care a facut totul pentru ca acesta competitie sa
se desfasoare pentru a doua oara in orasul nostru. Al doilea eveniment care insa a fost gazduit de Romania, insa din nefericire de
municipiul Cluj Napoca, asa dupa cum foarte bine stiti, este cel denumit Campionatele Europene de Gimnastica Ritmica. Sa stiti
ca am trait asa un sentiment de amaraciune pentru ca orasul nostru nu este inca, nu are forta inca necesara de-a gazdui un
asemenea eveniment. Pe aceasta cale fac un apel la unitate, ma adresez parlamentarilor, ma adresez Guvernului Romaniei, ma
adresez consilierilor locali, primarului Municipiului Iasi, presedintelui Consiliului Judetean sa facem un front comun astfel incat in
al doisprezecelea ceas sa edificam la Iasi o sala multifunctionala. Stiu ca primarul in functie, primarul Mihai Chirica a initiat acest
demers, insa se pare ca nu este subiect ca o voce singulara sa se bata pentru orasul nostru. De aceea incepand de maine voi
depune la centrele de cartier liste de sustinere a edificarii unei sali de sport multifunctionale. Am trait cu emotie, va spun, avem
doi campioni europeni, doi oameni deosebiti, Dragulescu si, am castigat de asemenea aurul la sol, este vorba de o multipla
campioana europeana, nu mai insist, Catalina Ponor. Stimati colegi, oare Iasul, orasul nostru nu merita o sala a sporturilor
multifunctionala? Am inteles, autostrada nu se doreste. Nu stiu cine nu o doreste, europenii, vest europenii, nu stiu, divinitatea,
dar nu putem oare macar sa aducem o oaza de prosperitate in orasul nostru? De aceea, din nou, invit mass-media sa mi se
alature, invit Consiliul Local, invit pe toti oamenii cu suflet din orasul nostru ca de maine incolo sa vina sa semneze aceste liste de
sustinere astfel incat sa determinam Guvernul Romaniei sa sustina municipiul nostru. O a doua problema. Imi cer scuze m-am
infierbantat putin, insa, asa cum am stat ieri drepti cand s-a cantat Tricolorul, asa voi sta si de aici incolo pana voi vedea o sala
care sa deserveasca, sa spunem, dorinta si domnului Pintilei, de a fi folosita ca sala a congreselor, a tuturor iesenilor care iubesc
cultura si nu numai. Mai departe, aduc multumiri domnului director Laurentiu Ivan pentru modul profesionist in care a inteles sa
implice directia de spatii publice municipale, de Servicii Publice Municipale, in amenajarea impecabila a ambientului stradal al
municipiului. Este adevarat ca a fost putin incercat de venirea intempestiva a iernii, dar sunt aproape convins ca odata cu venirea
primaverii in adevaratul sens al cuvantului, va reface ceea ce a facut cu atata migala. De pilda numai in cartierul Copou gazonul
impecabil pe care l-a asezat in parcul de cultura, florile din orasul nostru ii fac cinste si de aceea il felicit inca o data. Voi incheia
insa interpelarea mea de astazi intr-o nota mai putin optimista, ii atrag atentia domnului director Grumeza, sper sa fi folosit bine
numele, sa ii implice mai mult pe politistii locali in rezolvarea problemelor iesenilor intrucat nu de putine ori pe diverse, sa spunem,
bulevarde din orasul nostru, as da un singur exemplu, rond Agronomie, unde realmente seara de seara pana tarziu in noapte isi
fac de cap baietii de bani gata. Este impardonabil ce se intampla acolo, domnule comandant. De asemenea, in cursul diminetii,
aproape suntem sufocati, nu exista o fluidizare eficienta a circulatiei rutiere. Atata vreme cat am fost de acord cu sustinerea
bugetului, inclusiv pentru directia pe care o conduceti, va solicit public sa ii implicati mai mult in rezolvarea problemelor iesenilor.
Multumesc tare mult.

CIC PO 03/F3

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnul consilier Pintilei, aveti cuvantul.
Domnul consilier Pintilei Mihail
Buna dimineata tuturor. Inainte de a adresa intrebarea vreau sa ma adresez si eu mass-mediei in sensul ca ii rog sa se
implice in toate proiectele pe care le are Primaria Iasi pentru ca am observat un fel de tacere. Daca ar fi chestiuni legate de cancan,
imediat le-ati atinge. Haideti sa punem toti umarul si sa militam pentru indeplinirea tuturor obiectivelor care le-am propus in cadrul
Consiliului Local. Acum intrebarea, dupa cate stiu, in Copou se construiesc niste camine studentesti. Vreau sa va intreb, se vor,
vreau sa va intreb daca baza sportiva din Copou, terenurile acelea de tenis vor fi afectate pentru ca, dupa cate stiu, exista o lege
care protejeaza terenurile, bazele sportive.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Am as imi permit sa dau o serie de raspunsuri. Va multumesc ca ati dat curs invitatiei pentru sedinta de consiliu de astazi.
Nu am sa continui linia, fiecare institutie isi are rolul ei si mass-media sub toate formele in care se manifesta isi are rolul ei. Nu
trebuie sa faca mass-media treaba noastra. Provocarea fiecarei institutii sau fiecarui demnitar va fi masurata pe masura faptelor
pe care le va face, pin mandatul pe care il are si celelalte lucruri. Trebuie sa ii dam ocazia mass-mediei sa vorbeasca bine de noi
si cu siguranta o va face. Parcarea din fata Palatului Culturii, a fost concurs de solutii, s-a ales, sa spunem, o solutie, s-a nuantat
de altfel. Bugetul local este la validare la trezoreria ieseana, cea care depinde de judetul Iasi si va face obiectul ... procedurii de
licitatie in perioada imediat dupa validarea bugetului pentru detaliile tehnice, sa spunem, de acolo, in ceea ce priveste amenajarea
pietei din fata Palatului Culturii. Felicitari domnule Crucianu. Problema este intr-adevar o problema de actualitate, aceste
intershipuri studentesti in cadrul Primariei Iasi sunt necesare si pentru vizibilitatea noastra ca institutie, dar si pentru acomodarea
lor intr-o maniera cat mai prietenoasa cu o institutie publica. Daca va puteti implica, va sustin. Din partea noastra responsabilul de
activitate este domnul Tiron, Tiron Vasile pe care il puteti contacta. Referitor la proiecte... o sa primiti o informare in scris.
Multumesc pentru aprecieri. Sa stiti ca as fi vrut si eu sa fac de la inceput aceasta observatie … gazduim in aceste zile, aproape
o saptamana, Campionatul Mondial Scolar de Sah. O competitie deosebit de onoranta. Sunt delegatii din peste 40 de state ale
lumii venite cu eforturi deosebite si din partea … si din partea parintilor chiar … implicarea complexului Muzeal Moldova, a doamnei
Stratulat privind organizarea acestui eveniment. Multe dintre delegatiile care ne-au vizitat si ne viziteaza in continuare au spus ca
ceea ce se intampla in aceasta perioada la Iasi este extraordinar din punct de vedere al organizarii, lucru care nu se intampla in
foarte, foarte multe locuri din lume unde ei participa cu copiii la competitii de sah. Vreau sa felicit de asemenea Federatia
Internationala de Sah ca a ales din nou Iasiul, pentru a doua oara, suntem, sa spunem, un recordman mondial Iasul, organizand
de doua ori, nu consecutiv, dar nu are importanta. … campionatul mondial de sah pentru scolari la noi. In ceea ce priveste sala de
sport, intr-adevar, este o propunere buna sa culegem semnaturi. Sunt convins ca si semnaturile conteaza, dar s-a tot discutat …
bugetul anului in curs avem prevazute sume de bani in vederea demararii procedurilor de proiectare. De altfel, zona Moara de
Vant ca si modalitate de organizare urbanistica este in curs de finalizare PUZ-ul privind reasezarea functiunilor care poate primi si
o baza sportiva, nu neaparat limitandu-ne la sala de sport. Spatiile verzi din Iasi sunt prioritate pentru mine asa cum am spus de
la jumatatea anului trecut. Echipa de la Servicii Publice alaturi de celelalte echipe, pentru ca se lucreaza intr-o modalitate, sa
spunem, asociata intre SPI si Citadin … toate spatiile verzi reamenajate in ultima perioada sunt cu instalatii de udare pentru a
putea economisi cat mai mult din timpul pe care il pierdeam cu udarea permanenta mai ales in perioada de canicula. Avertismentul
pentru Politia Locala il preiau si eu si il transmit in mod oficial. As vrea ca domnul Grumeza sa identifice in perioada imediat
urmatoare toate focarele, le putem spune, Odata cu incalzirea vremii sunt cateva zone din Iasi care trebuie monitorizate intr-o
modalitate mai deosebita, cu masuri mai ferme si cu incercarea de a aduce cat mai rapid starea de normalitate acolo unde aceste
focare se manifesta. Il rog foarte mult, nu stiu daca este aici. Este. Va rog sa va ridicati si sa ascultati toate gandurile care se
pronunta. Am mai auzit si de la domnul Piftor cateva si de la colegul nostru Ciobotaru si de la mine auziti zilnic. Va rog sa va
concentrati un pic pe aceste subiecte si sa vedem mai multa eficienta in strada. Cu caminele studentesti, cele care sunt gestionate
in momentul de fata de catre universitatile iesene a fost o discutie mai lunga. Intentioneaza intr-adevar Universitatea George
Enescu sa construiasca un camin pe baza sportiva din zona Codrescu, care in mod expres va duce la desfiintarea unui teren de
tenis de camp. Ei solicita acolo, fiind oarecum intr-un nucleu, eu le-as mai propune cateva variante. E si presiunea timpului peste
ei. Nu s-a demarat inca nimic. Fondurile sunt alocate de la Compania Nationala de Investitii alaturi de Universitatea George Enescu
si pentru Universitatea Cuza si Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi. Multumesc.
Domnul consilier Ignat Etienne a iesit din sala de sedinta.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Mai aveam o interpelare. Nu mi-ati raspuns, cu lista de investitii.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Va rog sa va inscrieti la cuvant, domnule Timofciuc. Domnule consilier Bostan, va rog.
Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian
Buna dimineata si Hristos a inviat. Eu as vrea sa ridic o problema pe care am mai discutat-o neoficial, dar acum avand
feedback-uri de la foarte multi cetateni, trebuie sa identificam modalitatea juridica prin care putem da o hotarare de Consiliu Local
prin care sa nu mai fie permisa constructia magazinelor do it yourself sau magazinelor cu specific industrial in zona zero, zona 1
si chiar si zona 2 din oras Din punctul meu de vedere chiar si magazinele alimentare de mari dimensiuni care se construiesc ca
niste hale nu ar trebui sa fie permis constructia lor in aceste zone. Faptul ca noul magazin Dedeman se construieste in locatia aia,
asta este. Evident sunt un liberal, sprijin initiativa privata, sunt bucuros ca avem o companie de dimensiunea asta, dar efectiv
magazinul acela nu avea ce cauta in locatia respectiva. Adica daca vom continua sa permitem sa facem magazine, hale industriale
in centru o sa ne trezim la un moment dat ca nu mai avem locatii nici pentru cladiri moderne de birouri, nici pentru sali polivalente,
pentru absolut nimic. Chestia asta se poate face, deci daca este nevoie am sa fac si in scris propunerea asta, dar vreau sa va
ganditi foarte serios pentru ca am inteles mai sunt deja niste discutii pentru niste terenuri in zone semicentrale pentru acelasi gen
de cladiri. Multumesc.
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Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier. Aveti cuvantul, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Sigur creeaza nemultumiri poate nu atat estetice, stiti foarte bine platforma de la Iasitex sau ce a mai ramas din ea, arata
oribil. De abia anul acesta putem vorbi despre faptul ca s-a mai curatit zona si incepe sa dea un aer de urbanizare. Prezenta unor
astfel de activitati, bine pe platforme industriale trebuie sa recunoastem si acest lucru, are si avantaje si dezavantaje desigur. Un
lucru pe care il apreciez este ca pe masura ce intervenim cu lucrari cum ar fi cele de modernizare a spatiilor verzi sau altele, se
observa ca centrul se extinde. Iasitexul nu facea parte din zona centrala, zona centrala este definita si recunoscuta de noi, dar e
bine ca incepe sa arate orasul din ce mai bine, sa il asimilam cu centrul. Cred ca lucrurile astea, bineinteles in permisivitatea legii,
noi, Romania in general si Iasul a suferit in aceeasi maniera nu am controlat foarte bine de la inceput toate aceste categorii de
constructii si din dorinta de a deveni prietenosi cu investitorii, vezi Carrefour, Auchan si alte supermarketuri care s-au contanotat
in zone intens urbanizate sau desigur aceste magazine de bricolaj, si din dorinta de a avea activitate, de a exploata acele terenuri
abandonate din fostele platforme industriale s.a. Cred ca lucrurile astea se vor regla in timp de la sine si o sa le vedeti. Pe masura
ce permisivitatea echipamentelor grele va fi redusa spre interzisa, a transportului de mare greutate redus spre interzis, a altor
lucruri care devin de la sine odata cu modernizarea si asimilare regulilor europene in orasele intens urbanizate, toate aceste
activitati usor, usor se reloca. De exemplu, un exemplu pozitiv ar fi Lafarge, betoniera Lafarge care s-a mutat din zona Dacia
tocmai spre Tomesti. Acelasi lucru se va intampla si cu celelalte doua pentru ca noua teza a PUG -ului pe zona respectiva
schimbam destinatia si incercam sa fortam usor, usor ca aceste activitati sa nu mai fie in zone populate in special. Prin urmare,
daca gasim o varianata legala sa putem interzice, ar fi ideal. Nu exista in momentul de fata. Putem sugera prin aceste restrictionari
de accesibilitate astfel incat ele sa ramana oarecum radial in jurul orasului. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Daca mai sunt interpelari? Multumesc. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi.
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind aprobarea contului general de executie a bugetului si a situatiilor financiare anuale ale
Municipiului Iasi la data de 31.12.2016;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 31.03.2017;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, conform prevederilor art.
456 alin. (2) lit. j) si art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
respectiv persoanele care au luptat pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Compania de Transport
Public S.A. Iasi si a estimarilor pentru anii 2018-2019;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii? O sa imi permit sa am eu prima interventie la acest proiect de hotarare. Consilierii Partidului Miscarea Populara
se vor abtine de la vot, imi cer scuze, se vor abtine de la vot si vor vota bugetul Companiei de Transport Public atunci cand
conducerea societatii va prezenta un buget cu viziune si cu o strategie foarte clara de functionare si dezvoltare. De ce spun acest
lucru? Pentru ca uitandu-ma pe estimarea veniturilor 2017 am constatat ca din total venituri din servicii prestate mai bine de 50%
din aceste venituri sunt gratuitati acordate de primarie, respectiv subventii pentru societatea Compania de Transport Public.
Domnule primar, intr-o sedinta a comisiilor reunite s-a discutat despre aceste subventii si stiu ca se vrea ca plata … ca plata catre
Compania de Transport Public a acestor subventii sa se faca pe calatorii efectuate si nu pe abonamente. La momentul de fata
primaria plateste abonamente pentru beneficiarii de subventii, de gratuitati. In momentul in care se va face acest lucru cu siguranta
se vor diminua veniturile din gratuitati, ceea ce inseamna ca uitandu-ne pe cifre Compania de Transport Public va fi in pierdere. In
acest sens eu nu vad nicio viziune si nicio strategie de dezvoltare a acestei companii. Multumesc.
Domnul consilier Boz Petru Eduard a intrat in sala de sedinta.
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Domnul primar Chirica Mihai
Am sa imi permit sa comentez eu un pic pe marginea acestui subiect. Tot din planul de buget, bun, sigur se poate discuta
la nesfarsit pe marginea transportului public cat poate fi sustinut print-un management ca o societate privata, cat are nevoie de
interventia statului asa cum se intampla peste tot in lume. Nivelul subventiilor din total venituri este mult mai redus decat ati
pronuntat dumneavoastra. Din cele 114 milioane de lei doar 18,197 milioane sunt provenite din subventii. Sigur, e nevoie sa avem
o altfel de abordare. Noi in momentul de fata continuam programul de restructurare a Companiei de Transport Public din doua sau
pe doua cai. Pe de o parte, noi inca suntem intr-un contract pe doi ani de zile. Suntem acum in negociere cu Consiliul Concurentei
si Comisia Europeana pentru prelungirea contractului pentru o perioada de 15 ani si desigur si imbunatatirea infrastructurii in
exploatare si atragerea unui numar cat mai mare de calatori prin schimbarea politicii de abonament. Lucrurile astea se vor petrece
desigur in perioada imediat urmatoare a acestui an. O sa vedeti deja o alta abordare in politica de abonament. Incercam sa
fidelizam calatorul de mijlocul de transport, incercam sa scurtam in acest fel lungimea traseelor pentru ca prin abonamentul vechi
putea folosi absolut toate elementele de racord cu toate colturile orasului dar fara a fi nevoit sa mergi 17 km pe un traseu de la un
capat la celalalt. Asa incat acest buget corespunde sa spunem in momentul de fata posibilitatii noastre de sustinere atat prin
asigurarea noii infrastructuri mai eficiente, dar si prin asigurarea unui personal de bord care in momentul de fata este una dintre
deficientele majore ale sistemului pentru ca si nivelul de salarizare pe care il putem alege dar si persoanele competente care pot
conduce si tramvaie si autobuze nu ne satisface in acest moment. Noi saptamana trecuta am mai avut o discutie cu toata
conducerea CTP pe marginea acestui subiect, cum putem deveni din ce in ce mai atractivi pentru eventuale persoane care vor sa
se angajeze ca soferi sau vatmani si printr-o politica de salarizare mai buna, printr-o eficienta a politicii de abonament sa reusim
sa atragem un numar cat mai mare de venituri stabile si care sa nu fie influentate in mod neaparat de prezenta subventiilor de
Consiliul Local Iasi. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar, dar daca imi dati voie, in nota de fundamentare care a facut-o Compania de Transport Public
avem clar 95 de milioane lei venituri din servicii prestate din care 48 mii de lei sunt din gratuitati si din vanzarea ... si a
abonamentelor catre populatie sunt doar 35 de milioane de lei. Cifrele asa arata.
Va rog, domnule viceprimar.
Domnul viceprimar Botez Radu
... ne dorim un transport cat mai civilizat, soferii, vatmanii isi doresc salarii mai mari, dar exista aceasta relatie intre ... in
sensul in care atata timp cat avem biletul pentru mijloace de transport la un nivel foarte redus pentru a permite persoanelor sa
foloseasca cat mai mult mijloacele de transport in comun, este clar ca si veniturile din bilete si abonamente nu vor putea sa fie la
un nivel foarte ridicat. Ar fi foarte simplu sa spunem cu totii aici ca marim biletul la nivelul de civilizatie pe care ni-l dorim in ceea
ce priveste transportul in comun si de maine va fi 1,40 euro, deci 6, 7, 8 lei un drum. Sigur, atunci am omori intreg sistemul, am
avea intr-adevar venituri sau poate nu am avea ca ar folosi cat mai putina lume transportul in comun. Aceasta relatie intre dorinta
si putinta se evidentiaza probabil cel mai bine la Compania de Transport in Comun unde trebuie sa mentinem un pret cat mai
scazut, unde trebuie sa dam o subventie pentru a putea si dansii sa poata avea salarii cat de cat decente si chiar cred ca este
aproape imposibil la ora actuala sa facem alte schimbari si sa aducem alte venituri spre aceasta companie.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule viceprimar. Domnul consilier Surdu, va rog.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Buna ziua. Stiti ca intrarea principala in Iasi la ora actuala, neexistand o autostrada, este Aeroportul Iasi si prin aceasta
poarta de intrare noi avem o carte de vizita a orasului, a judetului si chiar a regiunii pentru ca este cel mai, stiu eu, folosit aeroport
din zona Moldovei, astazi. In primul rand constructiile care au urmat una dupa alta privind terminalele respective facute total fara
o eficienta si o dotare corespunzatoare, fac ca numarul de pasageri care astazi s-a inzecit fata de momentul cand a fost primul
terminal, sa fie total, halele respective ca nu le putem numi terminale, nu au niciun fel de utilitate pentru calatorii care vin. Banda
de bagaje este foarte scurta, grupurile sanitare sunt asa cum sunt, ba mai mult decat atat sunt si neintretinute. Noi ca si
municipalitate, cred ca trebuie sa venim in intampinarea pasagerilor care folosesc acest aeroport prin crearea unor facilitati de
transport si cred ca in principal ar trebui ca aceasta noua companie de transport sa achizitioneze cateva microbuze care sa intre
in dotare si care sa aiba trasee principale prin municipiu in asa fel incat sa satisfaca in mare parte acesti calatori care vor sa
ramana la Iasi in hoteluri, care vor sa ramana la Iasi in zonele principalele ale orasului, iar aceste microbuze, bineinteles trebuie
sa aiba, dupa parerea mea, inclusiv zona de bagaje, civilizat, asa cum intalnim la toate aeroporturile unde mergem in lume. Mai
mult decat atat, cred ca si companiile de taximetre trebuie sa isi civilizeze angajatii in asa fel incat in portbagajele acestora sa
gasim mai putine sticle, mai putine roti de rezerva, mai putine bidoane de plastic si sa avem unde ne pune valiza, nu in brate, in
momentul in care folosim transportul spre aeroport cu taximetru. Multumesc.
Domnul consilier Jugrin Lucian a iesit din sala de sedinta.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier. Domnul consilier Piftor, va rog.
Domnul consilier Piftor Daniel
Am o problema. Vis-a-vis de Compania de Transport Public vreau sa va supun atentiei trei aspecte. M-am uitat in raportul
de activitate pe 2016 si la obiective am vazut ca ... este prevazut, va spun exact, la punctul 18 – continuarea modernizarii refugiilor
pietonale. As vrea sa se faca lucrul asta, mai ales ca a fost episodul asta de vreme severa si prima mea interpelare in Consiliu
Local a fost legata de aceste refugii, de copertine, de banci s.a.m.d. As vrea ca sa se urgenteze un pic aceasta problema, unu.
Pe de alta parte, am inteles ca este o problema cu numarul de soferi, este un deficit de 50-60 de soferi, nu? parca asa spunea si
domnul viceprimar Botez. Am fost la o intalnire impreuna cu dumnealui si cu inca vreo cativa consilieri locali, la o asociatie, ma
rog, invitat de o asociatie publica Civica, Asociatia pentru Dezvoltare Transparenta Civica. Acolo tinerii si nu numai ei au solicitat
ca sa studiem noi cumva daca putem sa prelungim orarul de functionare pentru traseul Tudor-Copou. In sensul asta eu v-am facut
si o adresa, domnule primar, v-am intocmit o adresa cu numar de inregistrare. Nu stiu daca a ajuns la dumneavoastra. Chiar daca
este acest deficit de soferi, chiar daca, suntem un oras mare, suntem Municipiul Iasi, trebuie sa gasim o solutie ca sa angajam 5060 de soferi, nu stiu, trebuie sa gasim o solutie si poate, poate se reuseste si acest lucru – prelungirea pana la ora doua noaptea,
cam asa sa fie orarul, asa mi-au solicitat, asa v-am solicitat si eu. Astept un raspuns.
Domnul consilier Jugrin Lucian a intrat in sala de sedinta.
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Domnul primar Chirica Mihai
... nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier Piftor Daniel
... parte din tineri, da. Macar pe parcursul anului universitar. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Aveti cuvantul, domnul consilier Pintilei.
Domnul consilier Pintilei Mihail
Multumesc. Trebuie sa tinem cont ca exista tari in Europa si pe alte continente ale globului care finanteaza activitatea de
transport pana la 80%, ba mai mult transportul este gratuit. Trebuie sa ne gandim la soferi ca la aviatori, chiar si la personalul
tehnic trebuie sa ne gandim ca in aviatie. Ei tin in mana sanatatea si viata oamenilor, raspund de ea, de aceea spun ca faptul ca
noi subventionam un 20-25% mi se pare foarte, foarte putin. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnul consilier Postolache, aveti cuvantul.
Domnul consilier Postolache Andrei
Multumesc. In contextul in care investim sume mari de bani in transportul in comun, ceea ce e foarte bine, cumparam
autobuze, intentionam sa refacem liniile de tramvai, avem si un plan de mobilitate urbana durabila aprobat care are una dintre
prioritatile strategice atragerea cator mai multi calatori de la masina personala, de exemplu, catre transportul in comun, m-as
astepta sa vad o prognoza de crestere a numarului calatorilor care folosesc transportul in comun in urmatorii ani. Uitandu-ma in
bugetul pe care il avem nu vad asta, adica vad o crestere de 2% in 2018, 2,5% si o crestere de 3% in 2019. E drept ca aici cifrele
sunt bani, nu sunt numar de calatori, dar atat timp cat biletul ramane la fel putem face corelatia. Intrebarea mea este de ce nu
avem un plan prin care sa vrem sa atragem mai multi oameni catre transportul in comun. Bugetul...
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Mai apasati o data.
Domnul consilier Pintilei Mihail
I-as da eu un raspuns colegului.
Domnul consilier Postolache Andrei
Asta era tot.
Domnul consilier Pintilei Mihail
Sa faca copii ca in viitor sa mareasca numarul de calatori.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc.
Domnul consilier Postolache Andrei
In Iasi, dupa informatiile pe care le avem, sunt vreo 30 si ceva 40% din calatoriile individuale zilnice sunt cu masina
personala. Este vorba de a atrage niste oameni de acolo catre transportul in comun. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnul consilier Boca, va rog.
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Buna ziua. Multumesc. Eu cred ca trebuie subliniat urmatorul aspect, serviciul public de transport in comun nu este un
serviciu generator neaparat de profit pentru Primaria Municipiului Iasi. Intr-adevar trebuie urmarita eficienta acestui serviciu, dar in
primul rand conteaza calitatea acestui serviciu oferit comunitatii si nu cred ca este o sursa neaparat de profit. Repet, trebuie
urmarite eficienta dar asta nu inseamna ca strict trebuie sa discutam ca la un SRL pentru ca vorbim de un serviciu public care
deserveste o intreaga comunitate. Multumesc frumos.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Am sa ma intorc un pic la propunerea domnului Surdu. Cred ca in principiu dumnealui, si o sa facem o intalnire, colegii
mei de la Tehnic sunt aici, facem o intalnire cu operatorii de taximetrie. Cei care opereaza rute catre ... intr-o maniera rezonabila
bagajul calatorului nu este ca o cursa interna de taximetrie care prevede doar mutarea dintr-un loc in altul. A doua chestiune,
putem analiza si posibilitatea unor curse speciale intr-adevar cu microbuze pe orarul Aeroportului Iasi pentru a putea sa opereze
tot intr-o maniera in regim de taxi. Sa discutam poate operatorii de turism, cei care detin mijloace de transport impreuna cu
conducerea de la aeroport sa poata face aceste transbordari de persoane dinspre aeroport catre oras si invers. O luam in atentia
noastra. De altfel e o chestiune care domina un pic spatiul public din ceea ce priveste accesibilitatea catre aeroport dar si preluarea
calatorilor intr-o maniera cat mai civilizata. Bugetul pe care l-a propus RATP-ul, pe care l-am analizat si eu, vine sa contureze un
principiu, sa il facem sustenabil dar nu se poate face sustenabil fara sprijinul autoritatii locale. Acest serviciu public, cel de transport,
este unul care este peste tot in lume, se sustine prin grija autoritatilor, ca sunt centrale sau locale. Ce avem nevoie este sa
asiguram un nivel de mobilitate cat mai mare. Acest nivel de mobilitate chiar daca va presupune costuri mai mari din partea
municipalitati, va asigura si perspectiva unui numar mai mare de calatori pentru ca siguranta calatorului si respectiv predictibilitatea
intre unde pleci si unde ajungi poate aduce un numar mai mare inclusiv printr-o politica de abonament. Noi asiguram in momentul
de fata peste 35.000 de persoane la pensie care pot beneficia de transportul public in functie de dorinta dumnealor si un numar
din ce in ce mai mare de scolari si studenti. Ceea ce pentru noi este totusi o perspectiva ca acest serviciu public va fi din ce in ce
mai accesat. Dar asta nu se poate face decat printr-o investitie masiva. Continuarea asigurarii unui parc auto competitiv din punct
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de vedere al eficientei, dar si cu un stadiu de confort suficient de mare, alaturi de tot ceea ce inseamna infrastructura pentru
tramvaie, posibilitatea sa vedem de a moderniza parcul de tramvaie pe fonduri europene, precum si asigurarea unui numar cat
mai mare de calatori, toate adunate la un loc vor aduce si venituri mai mari ce va permite si o crestere salariala. De altfel in
negocierile cu cele trei sau patru sindicate de la RATP, acest proces de crestere salariala a inceput. A fost o prima etapa in primul
trimestru, incepand cu luna aprilie s-a demarat o a doua etapa si usor, usor o sa atingem un nivel de salarizare care sa faca
atractiva prezenta fortei de munca disponibila din piata ieseana catre RATP. Sa speram ca se va si intampla acest lucru. Mobilitatea
fortei de munca dintre Romania si Occident a ramas in continuare o problema pentru multe din ramurile industriale ale noastre si
speram sa o putem si noi stavili intr-o anumita maniera. Serviciul de transport, cum spunea si domnul Boca, nu va putea fi niciodata
adus pe eficienta economica reala ca a unei societati comerciale. De altfel, exista un exemplu cat se poate de relevant in Tallinn
unde s-a dat gratuitate totala la transportul public, iar cresterea numarului de calatori nu a fost decat de 4%. Obisnuinta probabil,
lipsa unor masuri anterioare care sa faca mai atractiv a aratat ca acea gratuitate generala nu a fost neaparat motivanta pentru a
aduce un numar mai mare de calatori. Prin urmare, acest plan de modernizare al transportului pe care l-am propus de anul trecut
va continua si in perioada anilor care urmeaza. Nu putem sa ne oprim doar prin cumpararea celor cca. 80 de autobuze, va fi nevoie
sa intervenim si asupra managementului si vizibilitati si atractivitatii pe care o poate oferi RATP -ul catre viitorii calatori. Multumesc.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
As avea o intrebare, daca este domnul director si daca ne poate preciza cati soferi sunt in Compania de Transport si cati
angajati reprezinta personal TESA.
Domnul Stoica Cristian – director Compania de Transport Public Iasi
Buna ziua in primul rand. Deci numarul de soferi in momentul actual este in jur de 300 si am mai avea nevoie asa cum
s-a spus aici, de inca 50. Principala problema este stabilitatea locului de munca pentru ca dansii in momentul cand vine primavara,
vara au oferte mai bune, sa zicem, sezoniere, din afara si pleaca. Fluctuatia asta de personal ne creaza probleme in ceea ce
priveste calitatea serviciului pentru ca a lua noi oameni si a-i forma si a-i obisnui cu deprinderile necesare de a lucra dimineata de
la ora 3 pana la ora 12 – 1 ziua sau dupa amiaza pana la ora 12 noaptea de la 1-2, va dati seama ca nu este usor. In rest personalul
TESA este in jur de 8% din total salariati.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Mai am eu o intrebare, domnule director. Daca imi puteti spune cat la suta din cheltuielile companiei se duce pe bonusuri,
sporuri, bonificatii s.a.m.d.
Domnul Stoica Cristian – director Compania de Transport Public Iasi
Va referiti la un capitol anume din buget sau?
Domnul primar Chirica Mihai
Nu vorbeste la microfon (Va referiti la cheltuieli de personal?)
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Nu la cheltuielile de personal pentru ca am vazut in buget o suma de peste 6 milioane de lei...
Domnul primar Chirica Mihai
... va spun eu cat castiga net un sofer. Pe luna martie chenzina a fost de, total pe cele doua ... de 2000 lei net cu tot cu
ore suplimentare ca de asta a fost si discutia cu sindicatele si o parte din salariati, saptamana trecuta. Deci, relativ spre foarte mici
in conditiile in care ei au prestat toate orele prevazute de contractul colectivul de munca ... a venit cu fluturasul si mi l-a aratat.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Eu am intrebat de capitolul din buget care arata nivelul...
Domnul Stoica Cristian – director Compania de Transport Public Iasi
Nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
... cu 221% si reprezinta peste 1,2 milioane de euro din bugetul companiei.
Domnul Stoica Cristian – director Compania de Transport Public Iasi
Da, pentru ca au crescut si cheltuielile cu salariile si sunt anumite sporuri care se dau procent in functie de salariul de
baza.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Mai sunt discutii pe acesta tema? Supun la vot proiectul numarul 4.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi.
Proiect nr. 5
Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Termo – Service S.A;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
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Proiect nr. 6
Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii? Domnul consilier Postolache, va rog.
Domnul consilier Postolache Andrei
Multumesc. Sa vedem daca merge. La cum am citit eu hotararea de proiect vorbim despre niste modificari de tarife care
sunt cauzate de cresterea costurilor care se afla in spatele serviciilor oferite. Intrebarea mea este daca avem in perspectiva ...
daca are Salubrisul in perspectiva si viitoarele modificari ale tarifelor... cate trei cuvinte). Care sa si functioneze ca o incurajare
pentru reciclare. Sa oferim niste vouchere ... tarife prefentiale abonatilor care recicleaza.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Aveti cuvantul domnule consilier Ghizdovat.
Domnul consilier Ghizdovat Vlad
Buna ziua. In proiectul de hotarare este o analiza foarte bine documentata si fundamentata asupra cresterii costurilor,
dar nu am vazut o propunere din partea Salubris de eficientizare a activitatii companiei pentru a acoperi o parte din cresterile de
costuri. Poate mai intai Salubris-ul ar trebui sa vina cu o astfel de analiza interna, cu o astfel de propunere dupa care sa propuna
o crestere a tarifelor. Bineinteles ca e foarte simplu in momentul in care avem cheltuieli, costuri crescute sa crestem taxele si
tarifele, dar nu cred ca asta e solutia cea mai buna. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Aveti cuvantul domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumesc foarte mult. O sa rog si compania daca o sa aiba de adus completari. In primul rand, am ramas intr-un nivel
cat se poate de rezonabil cu aceasta propunere de majorare de tarif ducandu-ne doar cu influenta facuta de cresterea salariului
minim pe economie. Toate celelalte modificari care mai puteau fi luate in considerare si pe alte categorii de cheltuieli la fel de
importante in structura de ansamblu a cheltuielilor pe Salubris, le-am lasat pur si simplu stagnate pentru a nu aduce o crestere
tarifara foarte mare. Mai mult decat atat una dintre cheltuielile suplimentare este motivata pur si simplu de acea procedura de
infrigement pe care a introdus-o Agentia Fondului pentru Mediu cu 80 euro/tona pentru fiecare tona de deseuri depozitata. Nu ne
apartine. Noi ne-am aratat nemultumiti de aceasta prevedere in conditiile in care Municipiul Iasi este unul dintre putinele municipii
din Romania care a avut de la inceput un sistem de colectare si depozitare a deseurilor acceptat de catre Comisia Europeana, dar
daca asa este regula pe care trebuie sa o respectam si noi, o vom respecta. Este si aceasta o posibilitate de a incerca sa mai
reducem din nivelul cheltuielilor, dar ponderea salariilor, si va dau un exemplu pe care l-am facut si la RATP, deci cresterea
salariului minim pe economie de la 1250 la 1450 a fost la RATP pentru 747 de angajati. Ponderea salariilor mici era foarte, foarte
mare. Acelasi lucru se intampla si compania de salubritate, ponderea acelei cresteri se duce la mai mult de 80% dintre angajati,
de acolo rezulta. Ar trebui sa avem un alt efect invers de diminuare a costurilor la 80% din fondul de activitate, ceea ce in momentul
de fata nu se poate face. Mai mult decat atat, ne dorim in continare sa avem un oras curat, asta se face printr-o echipare din ce in
ce mai eficienta. Planurile de achizitii, ganditi-va acele autogunoiere lucreaza 365 de zile pe an. Nivelul lor de costuri la reparatii
este enorm. Daca va uitati un pic sa vedeti care este costul cu parcul auto, este imens si nu putem sa facem rabat de la acest
lucru pentru ca vorbim despre sanatatea populatiei, despre aspectul nostru de oras european si despre alte lucruri. In principiu
aceasta crestere tarifara nu acopera decat, sa spunem, acea penalitate pe care daca ati vazut-o in proiectul de hotarare am
rezervat-o din ansamblul tarifului pentru ca daca vom primi instiintarea ca nu se mai colecteaza si noi automat o consideram ca
nu se mai colecteaza. Nu mai este nevoie sa mai intram inca o data prin Consiliul Local pentru a diminua tariful, pur si simplu il
comunicam. Aceste sunt principalele. Bineinteles si managementul performat este in atentia noastra in momentul de fata. Sunt
convins ca vor veni momente in care va trebui sa aducem in discutie si eventuale scaderi de tarife dar asta doar daca conditiile
economice vor fi mai prielnice decat in momentul de fata. Daca domnul Apostol are ceva de completat?
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Domnule consilier, va rog, aveti cuvantul.
Domnul consilier Postolache Andrei
As vrea sa repet intrebarea. Daca aveti un raspuns acum, daca nu, alta data. Daca exista vreun plan de a incuraja prin
politica de preturi in viitor, inteleg ca nu este in acest proiect un subiect legat de colectarea selectiva din partea abonatilor, sa
oferim, de exemplu, un tarif mai mic sau un discount celor care fac acest lucru.
Domnul primar Chirica Mihai
Ma iertati, pierdusem sirul intrebarilor. Intr-adevar exista, dar am aprobat tot in Consiliul Local si suntem in curs de
implementare cu proiectul zero deseuri care prevede exact ce spuneti, facilitati prin reducerea tarifului la persoane care colecteaza
selectiv. Asta o sa facem bineinteles intr-o implementare impreuna cu Ministerul Mediului. Deja mai avem cateva discutii incepute
pe aceasta linie prin aparitia acelor vouchere pentru cei care colecteaza selectiv, vor primi vouchere cu reducere de tarif de la
Salubritate. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Supun la vot proiectul numarul 6.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 7
Proiect de hotarare privind aprobarea continuarii finantarii proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mama si Copil” si
„Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate”;
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Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Obiectivul de Investitii “Sala de Sport la
Scoala Gimnaziala nr. 17 Ion Creanga Str. Pacurari 178, Iasi ;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 9
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararilor de Consiliu Local al Municipiului Iasi nr. 220 din 18.08.2016
si 315 din 11.10.2016 in vederea implementarii proiectului “Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al
Ansamblului Manastirii Frumoasa din Municipiul Iasi”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat
intre Municipiul Iasi si Manastirea “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” Frumoasa Iasi;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Cu amendamentul care se afla la mape. Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului ”Centru de transfer tehnologic INNOTECH Moldova”de catre
Consiliul Judetean Iasi, in calitate de solicitant, in parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Iasi si Clusterul Regional Inovativ
EURONEST IT&C Hub;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotarare privind incetarea efectelor H.C.L. nr. 230/2011;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotarare privind transmiterea, fara plata, a 1100 de scaune scoase din uz, catre Comuna Vladeni, Orasul Tg.
Frumos, Comuna Tibanesti din Judetul Iasi;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 14
Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinte disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre inchiriere ;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
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Proiect nr. 15
Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia sociala constituita in conditiile Legii
114/1996, consemnate in procesul verbal nr.40730/13.04.2017 ;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotarare privind aprobarea relocarii Asociatiei Fostilor Detinuti Politici-Filiala Iasi din spatiul detinut in prezent
in str. Smardan nr. 5, parter in spatiul situat in str. Petre Tutea nr. 3, bloc 909, tr.2, parter;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 412/25.11.2002;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 18
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 411mp, situat in Iasi, str.
Pacurari nr. 156, avand nr. cadastral 151806, inscris in cartea funciara 151506 UAT Iasi ;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 19
Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat nr. 83/2016 al Municipiului Iasi, cu terenul in
suprafata de 524 mp , situat in Iasi, la intersectia Bulevardului Primaverii cu Calea Chisinaului, precum si concesionarea prin
licitatie publica a acestuia in scopul amenajarii unor locuri de parcare;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 20
Proiect de hotarare privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat ;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 21
Proiect de hotarare privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat ;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.

CIC PO 03/F3

Proiect nr. 22
Proiect de hotarare privind incetarea calitatii Municipiului Iasi de actionar la SC FOTBAL SA, stingerea dreptului de
uzufruct si preluarea in folosinta si administrare directa, de catre DEP, a bunurilor proprietate privata a Municipiului Iasi, gestionate
de catre SC FOTBAL SA;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii? Domnule Piftor, va rog.
Domnul consilier Piftor Daniel
Multumesc frumos. Sunt de acord cu proiectul de hotarare cu un amendament. Amendamentul ar fi ca cheltuielile care
sunt cheltuieli lunare cu intretinerea clubului sa fie asigurate in continuare la acelasi nivel, cel putin la acelasi nivel la care este
asigurat acum. Ce am inteles ca sunt niste cheltuieli administrative care sunt pentru buna functionare a clubului sa fie asigurate in
continuare lunar. Asta ar fi problema.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Multumesc. Nu pot sa remarc aici ca luati decizii bune, domnule primar, atunci cand acestea va convin pentru ca de doi
ani de zile cred ca a fost depus un proiect de hotarare de consilierii PNL pentru dizolvarea acestei societati si atunci s-a argumentat
ca nu, nu este cazul sa se recurga la aceasta decizie. Va inaintez, nu stiu, propunerea ca bunurile acestei societati care trec in
administrarea directa a primariei, sa fie scoase la licitatie, vandute pentru ca nu avem garantia ca daca vor ramane la primarie vor
fi mai bine exploatate si cu banii obtinuti sa se reabiliteze si sa se modernizeze cateva terenuri de sport din Iasi. Deci sa nu fie
scoase la licitatie, ci vandute pentru ca am putea demara niste investitii pentru modernizarea unor terenuri de sport mult mai
repede.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog, domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumesc foarte mult. Trebuie sa avem in vedere faptul ca coincidenta face ca aceasta societate sa se numeasca SC
Fotbal SA, ea in principiu nu are de-a face cu fotbalul. I-a pus un nume frumos, putea sa se numeasca si SC Handbal SA sau alt
sport dar nu inseamna ca este neaparat strans legat de acel sport. Noi avem posibilitatea, singura posibilitate legala, recunoscuta
si de Curtea de Conturi si de toate institutiile statului care au verificat, uneori anchetat posibilitatea de a finanta sportul de catre o
autoritate publica, este prin Fundatia Sportul Iesean. Fundatia Sportul Iesean are un statut foarte clar definit care trebuie sa nu
puna in pericol nici consilierii locali prin aprobarea bugetului si nici activitatea ordonatorului principal de credite, respectiv a mea
atunci cand facem transferurile catre Fundatie doar pentru sprijinirea activitatii sportive. Intre SC Fotbal SA, societatea de la care
noi retragem patrimoniu si clubul de fotbal sau si alte cluburi sportive, apareau si alte elemente de finantare pentru alte activitati
decat activitatea sportiva cea exclusiva pe care o putem finanta noi. Vreau sa ramanem consecventi acolo. Noi nu suntem actionari
la clubul de fotbal, la clubul de handbal, la clubul de baschet si etc. Suntem doar sustinatori ai performantei sportive, restul lucrurilor
tin de managementul fiecarui club in parte si acolo trebuie sa si-l puncteze. Putem avea o contributie mai mare prin Fundatie
pentru sustinerea performantei sportive, dar nu o sa nu amestecam lucrurile incat sa ne punem pericol si sa va pun in pericol in
felul acesta. Nu iau ca o gluma propunerea dumneavoastra, domnule Timofciuc, sincer, pentru ca in momentul de fata orice alta
decizie privind gestionarea bunurilor Municipiului Iasi este o decizie pe care va trebui sa o luam tot aici. Dar deocamdata noi nu
stim nici ce luam, daramite ce vindem. Haideti sa le aducem sa le inventariem, sa le valorizam, sa stim exact pe ce patrimoniu
stam ca s-ar putea sa mai avem surprize, dupa care de la caz vom lua o decizie atunci cand va veni momentul. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian
... Vad ca nici pe partea stanga nu mai merge jucaria. Am crezut ca doar pe dreapta. Simpaticului consilier Timofciuc
vreau sa ii aduc aminte faptul ca de cand primarul Mihai Chirica a luat decizii la firul ierbii rezultatele echipei de fotbal din Copou
chiar sunt mai mult decat optimiste si in acest sens va invit si pe dumneavoastra sa sustineti echipa. De pilda domnul primar ne-a
pus la dispozitie incepand cu dupa amiaza acestei zile noi locuri la tribuna zero. Cred ca e cazul sa ii multumim. As dori sa il mai
rugam, daca se poate, sa ne faciliteze accesul, cel putin noua consilierilor locali si la competitia campionatul mondial de sah scolar.
Stiu ca acolo regulile sunt putin stricte, dar macar la incheiere poate ne invita sa ii multumim inca o data asa cum am facut-o la
inceputul acestei sedinte ordinare. Domnule primar, daca e nevoie, taiati in carne vie. Daca performanta inseamna masuri
extraordinare, va rog sa nu le ezitati sa le luati pentru ca noi va vom sustine. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul consilier Boz, va rog.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Stimati colegi, noi sustinem acest proiect dintr-un motiv foarte simplu. Consideram ca fotbalul reprezinta in momentul de
fata un sport scump care trebuie sa fie sustinut de catre investitori privati. Din acest punct de vedere la comisiile noastre reunite
domnul primar ne-a oferit asigurari ca nu suntem in fata unei masuri abrupte care sa pericliteze rezultatele clubului, ci ca aceste
fonduri obtinute din administrarea spatiilor oricum nu prea mergeau catre Clubul Sportiv ci mai mult catre plata unor salarii. Deci
ceea ce noi am acuzat, lipsa de transparenta in sustinerea sportului in Iasi s-a confirmat si in acea sedinta. In acelasi timp, vreau
sa stiti un lucru, eu nu consider ca domnul primar trebuie sa ne ofere noua anumite locuri, anumite bilete. Eu as merge si as plati
cu mare drag un bilet la stadion dar sa vad echipa ca se lupta pentru locurile fruntase si nu are obiectiv in fiecare an scaparea de
la retrogradare. Din acest punct de vedere, cred ca nu trebuie, dupa ce si noi consilierii liberali am sesizat ca este o lipsa de
transparenta in ceea ce priveste finantarea clubului sportiv, probabil ca si domnul primar si-a dat seama acum, dar totusi acest
club are o anumita valoare. In momentul de fata un investitor este mai atras sa investeasca in acest club. Nu trebuie nici ca cadem
in cealalta capcana, sa luam decizii abrupte, sa ii lasam fara finantare si sa il dam ulterior, sa vina cineva sa ia clubul pe nimic.
Asta a fost o strategie de privatizare in anii 90 cand unii au preluat active foarte valoroase pe nimic pentru ca societatile respective
au fost foarte indatorate. Nu trebuie sa se intample acest lucru. Trebuie sa avem grija de performanta in Iasi dar in ceea ce priveste
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fotbalul convingerea mea este ca acolo avem nevoie de investitori privati si nu de investitii publice. Este mult prea scump si haideti
sa ne uitam in prima jumatate a clasamentului, exista un singur club, Craiova, dar si acolo este o nebunie din punctul meu de
vedere si acolo tot mai potrivit e un investitor privat. In rest numai investitori avem, cei care reusit sa isi duca echipele in cupele
europene.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Aveti cuvantul domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Da, e o observatie care nu poate fi nici aceasta neglijata. Prezenta mediului privat in fotbalul profesionist ca de fapt aici
tintim sa ducem discutia, este o necesitate pe care si noi, probabil ca ati lecturat presa ultimilor doua saptamani, o tintim, dar asta
se face exact pe fondul unei atractivitati pe care, sa spunem, principalul element care ar putea convinge o autoritate de tip privat
sa vina este autoritatea ... prietenoasa daca este decisa sa vada performanta sportiva in continuare, daca este decisa sa lase un
nivel de transparenta si de comunicare si in interiorul celor care administreaza fotbalul, dar si dinspre autoritati catre ei. Nu este
lipsa de transparenta ceea ce spuneti dumneavoastra, e pur si simplu o alta abordare de management. Eu cand vorbeam de salarii
ma refeream la salariile celor care lucrau la SC Fotbal sau care mai lucreaza pana se finalizeaza aceasta poveste si care incasau
de acolo sume pentru salarizarea muncii pe care o prestau si chiar o presteaza si in continuare. In felul acesta administrand cu
structura pe care noi nu o mai platim suplimentar prin SC Fotbal o sa aducem restul de venituri catre Municipiul Iasi. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Supun la vot proiectul numarul 22.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 23
Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult din Municipiul Iasi in anul 2017;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva? Domnul Postolache.
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 24
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei Tehnice de Amenajare
Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U);
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 25
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMERE CADASTRALE
151903, 151904, 151905, 151906, 151907, 151908, 151909, 151910, 151911, 151912, 151913, 151914, 151915, 151916,
151917, 151920, 151921, 151922, 151923, 151924, 151925 si 151926 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi
pentru construire de locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoana fizica;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Domnul consilier Timofciuc Razvan a iesit din sala de sedinta.
Proiect nr. 26
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMERE CADASTRALE
152072, 152073, 152074, 152075, 152076, 152077, 152078, 152079, 152080, 152081, 152082, 152083, 152084, 152085,
152086, 152087 si 152088 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi pentru construire de locuinte individuale si
imprejmuire pe teren proprietate privata, persoana fizica;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
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Proiect nr. 27
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T145, NUMAR CADASTRAL
143934 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinta individuala, anexe si imprejmuire, pe
teren proprietate privata, persoane fizice;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 28
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.97,
NUMAR CADASTRAL 148130, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, foisor si imprejmuire, pe teren proprietate,
privata persoane fizice ;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 29
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADELA ARMEANA
NR. 4-6, NUMAR CADASTRAL 151011 Intocmit in vederea construirii locuinte colective pe teren proprietate persoana juridica;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 30
Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 160 din 31 mai 2016 privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ZONA BREAZU T9, NUMAR CADASTRAL 10626/3 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi –
construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 31
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOS.NICOLINA NR.105C (intrare strada Hlincea),
numar cadastral 4081-4080, CF 143741 intocmit pentru construire imobil locuinte colective pe teren privat ;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Dispozitia nr. 1695/2017
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Potejata IASI, strada Mihai Eminescu
nr.5, nr.cadastral 121418 intocmit pentru construire imobil de locuinte prin demolare imobil c1 si anexe aflate pe teren privat ;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind integrarea UAT – Municipiul Iasi in Sistemul Integrat de Management al Deseurilor din Judetul
Iasi;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
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Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Dispozitia nr. 1697/2017
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. in vederea
desemnarii unui administrator provizoriu;
Domnul primar Chirica Mihai
A fost pana in momentul de fata doamna Oteleanu, dar datorita faptului ca nu avem posibilitatea prelungirii acestui mandat
si trebuie sa propunem nominalizarea unei alte persoane. Noi, din executiv ca sa zic asa, ne gandeam la domnul Pinciuc Marcel
seful Corpului de Control si care va aduce si o informatie mai precisa de acolo.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Ecopiata S.A. si estimarile
pentru anii 2018 – 2019;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Municipiului Iasi pe anul 2017;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
As mai avea de facut o scurta precizare. Asa dupa cum bine stiti in bugetul anului in curs, 2017, am avut si aprobate
sume si pentru sustinerea ... principale de peste an printre care Festivalul International al Educatie. Aveti la mapa o informare cu
toate evenimentele care se vor petrece de a lungul celor peste 30 de zile de festival. Nu a fost foarte usor. A fost o comunicare
permanenta cu toate institutiile de cultura din Iasi si nu numai, cele din mediul academic, organizatii neguvernamentale specializate
pe domeniul culturii. Dupa cum o sa puteti urmari acolo, tema principala este tema Centenar ... si stiintifice chiar sunt duse spre
tema Centenar. Aveti prevazute si celelalte, sa spunem, obiecte ale festivalului, partea de spectacol, de expozitie, toate
nominalizate si punctate la data la care vor avea loc. Pe masura ce vom ajunge sa inchidem si contracte cu fiecare dintre
organizatiile, institutiile si ceilalti participanti la festival, o sa putem face in cele din urma si raportul final asa cum l-ati primit si
pentru anul 2016. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Ordinea de zi a fost epuizata. Consider sedinta incheiata. Va doresc o dupa amiaza placuta.
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