Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 48781 / 09.05.2017

Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 05.05.2017
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

CIC PO 03/F3

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 05 mai 2017 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
ALDEA CATALINA
2.
AUR MARIUS – CATALIN
3.
BOCA ADRIAN FLORIN
4.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
5.
BOSTAN MANUEL CIPRIAN
6.
BOTEZ RADU
7.
CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN
8.
COROZAL DANIEL CRISTINEL
9.
COTOFAN ALEXANDRU IOAN
10.
CRUCIANU TEODOR BOGDAN
11.
DORNEAN TUDOR
12.
GABURICI VIOLETA ADRIANA
13.
HARABAGIU GABRIEL VASILE
14.
IGNAT ETIENNE
15.
NEDELCU VLAD NICOLAE
16.
PIFTOR DANIEL
17.
PINTILEI MIHAIL
18.
SANDU VASILE
19.
SCRIPCARU CALIN
20.
TAUTU IULIANA DANIELA
21.
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 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. 856 din data de 03 martie 2017,
avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 373 din 25 noiembrie 2016
referitoare la transmiterea terenului, in suprafata de 120.000 m.p., situat in Zona Moara de Vant, din domeniul public
al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi in domeniul public al Statului si administrarea Ministerului
Sanatatii, in vederea construirii Spitalului Regional de Urgente Iasi;
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii manifestarilor cultural artistice in sezonul estival
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. 1784 din data de 03 mai 2017. Sedinta se desfasoara legal.
Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: domnul Boz Petru Eduard, domnul Ghizdovat Vlad, domnul Istrate
Dumitru Marcel, domnul Jugrin Lucian, domnul Postolache Andrei, domnul Surdu Gabriel Mihai. Doamna
presedinte, aveti cuvantul, va rog.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc! Buna dimineata stimati colegi, doamnelor si domnilor. Suntem astazi la sedinta extraordinara unde
avem 2 puncte pe ordinea de zi. Fiind o sedinta extraordinara nu avem interpelari. Supun la vot ordinea de zi de
astazi.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc! Ordinea de zi a fost aprobata.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Proiectul numarul 1 ... Aveti cuvantul, domnule primar, va rog.
Domnul primar Mihai Chirica
Multumesc foarte mult si multumesc ca ati raspuns si invitatiei de a participa la aceasta sedinta extraordinara. As
vrea pentru inceput, legat de proiectul numarul 1, sa va fac o informare, ce s-a mai intamplat de la ultima noastra
intalnire pe marginea acestui proiect. Dupa cum stiti au fost mai multe runde efectuate de catre Ministerul Sanatatii
prin vizitarea Municipiului Iasi. Ultima dintre ele a fost in cursul zilei de ieri care a fost precedata de vizita mea la
Ministerul Sanatatii din cursul zilei de marti, pe 2 mai. In principiu am vrut sa acceleram un pic lucrurile pentru ca
s-a acumulat o foarte mare intarziere in abordarea acestui proiect de catre statul roman, ma refer la cele trei spitale
regionale de urgenta, si am spus ca Iasul trebuie sa devina, asa, un motor care sa traga cat mai repede acest
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proiect in fata mai ales tinand cont de faptul ca si directorul Unitatii de Implementare a Fondurilor Europene, domnul
Rasmunssen, pentru Romania, a cerut sa ne implicam ca autoritati locale in toata relatia cu ministerele de resort
astfel incat programele operationale sa functioneze cat mai repede pentru Romania. Vizita de ieri a venit sa, eu
stiu, sa traga o concluzie asupra amplasamentelor, a conditiilor de construire, a relatiilor privind circulatia, a rolului
fiecarei autoritati in elaborarea acestui proiect. A fost o vizita foarte buna pentru ca consultantul Ministerului
Sanatatii, cel care este platit de catre Banca Europeana de Investitii a reusit in cele din urma sa contureze toate
necesitatile pe care trebuie sa le abordam atat noi, cat si Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii, astfel incat
graficul pe care l-a propus sa poata fi dus la indeplinire. Pe scurt, amplasamentul a ramas pe zona Moara de Vant,
au fost identificate toate retelele de utilitati care vor conecta acest edificiu la tot ceea ce este nevoie acolo, inclusiv
caile de comunicatii. A ramas un spital modular, construit pe minim trei tronsoane, care pleaca spre 1000 de paturi,
care va trebui sa raspunda tuturor provocarilor privind Spitalul Regional de Urgenta, cu cale de comunicare directa
si catre Aeroport avand in vedere rolul sau strategic. Desigur, cu obligatia noastra de a finaliza Planul Urbanistic
Zonal pentru intreaga zona pana la sfarsitul anului acesta. Consultantul este in curs de alegere prin procedura
publica, al doilea consultant cel care va face studiul de fezabilitate si va intocmi si aplicatia pentru finantare
europeana, el are termen o luna de zile sa fie contractat, pana in decembrie 2017 sa termine studiul de fezabilitate,
sa il propuna aprobarii prin hotarare de guvern a indicatorilor, sa elaboreze aplicatia, sa primeasca finantare pana
in martie 2018, sa demareze procedurile publice de achizitie pentru proiectarea in detaliu tehnic si executie cu
semnarea de contract prognozata pana spre sfarsitul anului 2018 si demararea lucrarilor pana la inceput anului
2019, termen de executie maxim 4 ani, ceea ce ar putea presupune sfarsitul de an 2022 - inceputul anului 2023.
Valoarea investitei estimate este de aproximativ 200 milioane de euro, inclusiv dotarile, urmand ca zona sa poata
asimila si celelalte activitati complementare care tin de activitatea didactica a UMF Iasi cu spatiu de cazare,
rezidentiat si alte platforme scolare sau de educatie superioara pe care deja le avem in calculul nostru, avand in
vedere solicitarile care au venit pana in momentul de fata. A inceput si elaborarea proiectului de hotarare de guvern,
fiecare minister trebuie sa isi puna avizul. Daca in prima faza, in negocierea cu Ministerul Sanatatii se punea
problema ca terenul sa revina la municipalitate daca ei nu demareaza lucrarile in 10 ani, de data asta Ministerul
Finantelor a venit si a punctat mai mult decat Ministerul Sanatatii, in sensul ca daca nu se finalizeaza investitia in
10 ani, atunci lucrurile revin la situatia lor de fapt in care noi redevenim proprietari pe suprafata de teren si investitia
ramane a Ministerului Sanatatii daca nu este finalizata sau pur si simplu daca nu este deloc, lucrurile intra in alta
stare de normalitate. Prin urmare, nu vrem sa blocam aceasta initiativa a Ministerului de Finante si a Ministerului
Sanatatii, motiv pentru care vrem sa facem rapid modificarea si s-o transmitem pentru a-si finaliza documentele.
Hotararile de Guvern este o alta intrebare, daca vor fi trei pentru cele trei spitale sau daca va fi una pentru cele trei
spitale. Consultantul a propus, va fi cate o hotarare pentru fiecare spital pentru ca aplicatia va fi facuta de fiecare
autoritate publica locala impreuna cu ministerele de resort si va fi dusa la indeplinire in functie de reactia pe care o
va avea fiecare autoritate locala pentru a nu se bloca unele pe celelalte. Am vrut sa fac aceasta precizare pentru a
aduce cat mai multe informatii despre acest proiect foarte important pentru regiunea de Nord-Est. Daca mai sunt
intrebari, va stau la dispozitie.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va multumesc, domnule primar. Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian
Buna dimineata, domnule primar, stimati colegi consilieri. Am si o intrebare legat de asta, in situatia ipotetica, dar
totusi posiblia in care investitia demareaza in cei 10 ani, dar ea nu se finalizeaza, ajunge intr-un stadiu de 50, 60,
70%, avand in vedere bugetul urias exista o solutie de back-up pentru municipalitate care va reintra in posesia
terenului si a constructiei nefinalizate de pe el, astfel incat ea sa poata fi finalizata, astfel incat sa nu ramanem cu
un colos de beton pe care sa crestem ciuperci.
Domnul primar Mihai Chirica
E o intrebare pe care am pus-o si eu, daca in aceasta idee. Bine, depinde de noi cum vom sta la momentul respectiv
din punct de vedere financiar. Ministerul Sanatatii si Finantelor cred ca ne-ar primi cu bratele nu deschise, mai mult
decat deschise, sa spunem ca o finalizam noi. Nu se va intampla acest lucru pentru ca angajamentul pe care il au
pe fonduri europene este foarte sever. Deci ei trebuie sa finalizeze pana la sfarsitul perioadei de programe si
implementare 2023. Trebuie! Nu mai au solutie de mijloc. De altfel, va fi o tripla misiune de supraveghere. Exista o
finantare prin Banca Europeana, o finantare prin Banca Mondiala si cu agrementele semnate, si finantare pe
fondurile europene cu Comisia Europeana. Prin urmare, toate cele trei institutii, de asta este si multiplicata partea
de consultanta intre mai multe banci finantatoare, toate cele trei institutii vor avea scopul de a urmari finalizarea
celor trei spitale, in speta pe noi ne intereseaza spitalul de la Iasi. In situatia in care in 2023 plus inca 5 ani, ca de
fapt vorbeste despre 10, va fi altceva, vom sti atunci in ce maniera putem noi sau isi continua demersul Ministerul
Sanatatii cu Ministerul Finantelor Publice sau apare alta posibilitate.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Proiectul numarul 1.
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 373 din 25 noiembrie 2016 referitoare la
transmiterea terenului, in suprafata de 120.000 m.p., situat in Zona Moara de Vant, din domeniul public al
Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi in domeniul public al Statului si administrarea Ministerului
Sanatatii, in vederea construirii Spitalului Regional de Urgente Iasi;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii? Cred ca au fost.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
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Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii manifestarilor cultural artistice in sezonul estival 2017;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii? Va rog, domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Am sa incep tot eu prezentarea, dar nu inainte de a multumi tuturor celor prezenti in sala care au votat din toate
formatiunile politice pentru maturitatea, seriozitatea cu care priviti acest proiect si chiar va multumesc si apreciez si
am sa o fac public de fiecare data cand va fi posibil. Revenind la ordinea de zi si la proiectul numarul 2. Fac, asa,
un contur de imagine asupra acestui proiect. In principiu aceste festivaluri, aceste evenimente artistice au fost
aprobate deja prin proiectul de buget, prin detalierea si fundamentarea proiectului de buget si chiar prin nuantarea
in mod expres de la aprobarea bugetului a fiecarui festival in parte. Asa cum spune legea, atat timp cat ai buget pe
capitol bugetar in care ai nuantat si directia in care cheltuiesti acei bani, avizul Consiliul Local se considera indeplinit
prin votul dat asupra bugetului. Pana cand o sa lamurim, si o sa lamurim si o sa va fac si o informare scrisa asupra
acestui lucru, mai astept doua puncte de vedere din punct de vedere economic si juridic, am facut o descriere care
completeaza ceea v-am prezentat la mapa ca nota de informare in sedinta trecuta, in sensul ca, de exemplu,
Festivalul de Literatura International ”Ionel Teodoreanu” l-am avizat, am primit ultimele detalii in cursul zilei de
alaltaieri, motiv pentru care l-am si completat aici. O parte dintre festivalurile care erau cuprinse in cadrul FIE nu
faceau parte din FIE prin geneza lor, cum ar fi Festivalul ROCK in Iasi, FestStudis s.a. care de fapt sunt elemente
de traditie aparute mult inainte de FIE si nu au ce cauta pentru ca, intr-adevar, reuseam sa facem un amestec de
festivaluri in festival si am spus ca trebuie sa le segregam fiecare cu destinatia fiecarui festival. Bugetele sunt cele
prevazute de la inceput prin aprobarea Consiliului Local. Toate institutiile de cultura si cele academice si
neacademice, inspectorate scolare si scoli, individual au fost chemate sa participe. Unele dintre ele au demarat
deja procedurile de elaborare a, eu stiu, tot ce trebuie facut ca aceste festivaluri si evenimente sa duca la bun
sfarsit. Nu am vrut sa scapam din vedere nimic din ceea ce s-a propus, nu am vrut sa suprapunem lucrurile, sa nu
facem de 3,4, 5 ori acelasi lucru. Cele care vin cu traditie din perioadele anterioare si care si-au creat efectele
culturale dorite, le-am continuat si in acest an, ma refer la Festivalul International de Poezie ca vad aici pe colegii
nostri de la edituri si Casa Ursachi si alte evenimente, toate au fost cuprinse. Sunt finantate in suma maxima de
2500 mii lei si speram sa fie un real succes. Bine, pot fi comentarii, sunt convins si vor fi sunt convins de acest lucru
asupra necesitatii de a face alte lucruri marete, dar va spun sincer e un buget rezonabil care acopera peste 150 de
evenimente si care pot sa nuanteze calitatea intelectuala si culturala a orasului nostru. In rest, discutii suntem
convinsi ca vor fi. Multumesc foarte mult.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Va rog, domnule consilier Piftor.
Doamna consilier Piftor Daniel
Buna dimineata, domnule primar. Buna dimineata domnilor consilieri. Am citit anexa 1 care cuprinde proiectele si
evenimentele care vor fi desfasurate. Ce nu am inteles eu si va rog frumos sa ma lamuriti, daca se poate, care din
aceste activitati, aceste proiecte sunt finantate de Primarie, din bani publici si care sunt valorile acestora? Pentru
ca banuiesc ca unele sunt sponsorizate, sau eu stiu, nu ma pricep foarte bine, dar as vrea sa stim, adica cat din
banii publici se cheltuie pe aceste evenimente, daca sunteti amabil. Multumesc.
Domnul primar Mihai Chirica
Imi este si mie greu in momentul de fata sa va spun proiect cu proiect, cat va fi rezultatul final al acestor activitati
pentru ca nu sunt contractate inca. Ei au propus bugete pe care noi le vom controla foarte atent fara a depasi
bugetul maximal pe care festivalul il presupune in momentul de fata. Va dau un singur exemplu, o parte dintre
lectorii, speakerii care vor veni inca nu am reusit sa contractam biletele si vor fi variatii de pret pentru ca noi le platim
drumul sau cazarea sau o parte dintre ele nu au solicitat. In momentul de fata au spus ca incearca sa se descurce
pe fondurile proprii ale scolii respective sau ale Universitatii ”Gheorghe Asachi” care are cateva evenimente pe care
le-a punctat cu zero. Sunt convins ca spre finalul acestui festival, cand vom incepe sa primim fiecare decont, fiecare
lucru care s-a intamplat, lucrurile vor sta putin diferit decat am prognozat de la inceput, dar toti colegii mei, toti cei
implicati, inclusiv Directia Economica care a impus acest lcuru, fara a depasi valoarea aprobata prin Consiliul Local
la elaborarea si votul bugetului pe anul 2017 in valoare totala, si cred ca au si scris in refeferatul de specialitate,
2500 mii lei. Multumesc foarte mult.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Bostan Manuel Marcel
Da, intrebarea colegului e foarte buna, asta voiam sa intreb si eu. Am o intrebare, atat timp cat totusi nu exista un
buget defalcat, inteleg ca el va acoperi toate evenimentele astea, dar cum putem sa ne asiguram ca toate vor putea
fi realizate daca si bugetul e oarecum lax si nu exista riscul ca unele din ele sa fie puse in pericol ca si existenta,
ca si desfasurare. Adica va fi posibil transferul de fonduri intre evenimente astfel incat sa fim siguri ca toate se vor
realiza, cele la care primaria este cofinantator.
Domnul primar Mihai Chirica
Pe principiul, noi cand am punctat toate evenimentele le-am si facut valoarea estimata care ajunge la 2500 mii de
lei, 2 500000. De ce spun lucru asta? Daca am lasa o valoare deja scrisa aici, 500 lei, 10000 lei, va dati seama ca
daca impartiti 2500000 la 150 de evenimente nu iase mare poveste, daca am face o impartire unitara. Dar niciunul
dintre evenimentele de aici care sunt trecute si care au trecute si in nota de informare din sedinta trecuta, nu va fi
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lasat sa nu se intample, doar din motive exceptionale. Fereasca Sfantul! S-a intampla ceva pe care nu putem sa
spunem. Atunci vom notifica si vom pune in raportul final privind Festivalului International al Educatiei.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Buna dimineata. Asta ca nu trebuia o hotarare de Consiliu Local, domnule primar, nu stiu daca tine pentru ca daca
ar fi sa mergem dupa logica dumneavoastra ar inseamna cand votam bugetul la inceputul anului si dupa consilierii
locali nu mai au nicio treaba. Noi atunci am votat bugetul sau ati votat bugetul ca noi nu l-am votat si acolo erau
trecute niste sume generale, nu erau specificate foarte clar cheltuielile. O alta intrebare, spuneti ca la inceputul sau
in proiectul de buget sunt 2,2 milioane de lei pentru acest festival. Este adevarat acesti 2,2 milioane de lei erau in
capitolul cultura, recreere si religie, daca nu ma insel, insa vad ca capitolul bugetar pentru FIE, in proiectul de
hotarare de astazi, este ”Alte servicii publice generale” pozitia ”sarbatori si alte evenimente publice desfasurate in
Municipiul Iasi”. Capitol bugetar care are o valoare de 6,5 milioane lei. Deci mie nu imi este foarte clar in ce capitol
bugetar se va organiza acest festival. O alta problema pe care o ridica acest proiect de hotarare este ca ati venit
astazi cu un calendar de evenimente, de proiecte care nu are nici cap, nici coada. Dumneavoastra nu vorbiti despre
care este conceptul FIE, ce are de castigat comunitatea ieseana prin organizarea acestui festival care spuneti ca
va costa din bugetul actual 2,2 milioane. Care sunt indicatorii pe care vreti sa ii atingeti prin organizarea acestui
festival? Va creste numarul de turisti in oras in acea perioada? Va avea Iasul o promovare in media nationala sau
internationala? Va creste numarul de innoptari in oras? Care sunt acei indicatori economici, sociali, culturali pe care
doriti sa ii atingeti prin organizarea acestui festival si justifica bugetul pe care ni-l propuneti? Si un alt aspect este
legat de faptul ca in proiectul de hotarare scrie ca punerea in aplicarea prevederilor prezentei hotarari este asigurata
de absolut toate directiile de specialitate si serviciile din subordinea primariei si societatile din subordinea Primariei.
Practic este angrenat intreg aparatul administrativ al Primariei pentru organizarea unui festival si ne plangem sau
iesenii se plang ca Primaria nu ofera servicii publice de calitate. Pentru ca se prioritizeaza, se consuma resurse pe
tot felul de balciuri si serviciile de baza, serviciile publice de baza nu au calitate foarte, foarte ridicata. Acestea sunt
punctele mele sau aceasta este interventia mea. Si daca aveti raspunsuri mai ales pentru intrebarea cu privire la
capitolul bugetar si care este conceptul si daca sunt indicatori pe care vi asumati in organizarea acestui festival.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier. Va rog, domnule primar
Domnul primar Mihai Chirica
Multumesc foarte mult. Imediat, domnule consilier. Acum sincer sa fiu si eu inteleg, domnule Timofciuc de ce nu ati
votat bugetul. Ca nu l-ati citit si e bine ca v-ati abtinut sau ca ati votat impotriva. E mai bine sa nu votezi ceea ce nu
intelegi sau ceea ce nu citesti ca sa intelegi. Sunt doua capitole bugetar. Daca vreti, vi le spun pe de rost. Acest
capitol bugetar care finanteaza conform legii si nu este vorba despre logica mea, ca logica mea poate sa fie si se
vede ca este alta decat logica dumneavoastra, vorbim despre legalitate. Toate categoriile de evenimente pe care
le organizeaza o autoritate publica, subcapitolul din care finantam noi de sarbatori, festivitati etc este capitolul 54,
cel de care amintiti dumneavoastra se refera la alte categorii de finantari pe cultura, capitolul 67 care finanteaza
activitatea Casei Ursache, cultele, sportul, Fundatia Sportul Iesean etc., etc. De asta zic ca sunteti intr-o oarece
ambiguitate de termeni referitor la buget. Festivalul International al Educatiei nu produce saibe, suruburi si niciun
fel de alt produs finit care ar putea fi cuantificata si pus pe tejghea. Festivalul International al Educatiei este un
festival al tineretii, al inteligentei, al creativitatii, al tuturor celor care sa produca, care pot sa produca si produc in
momentul de fata – educatie, cultura si arte. De asta in insiruirea de evenimente pe care o aveti la mapa intervine
si Uniunea Artistilor Plastici alaturi de cele trei filarmonici pe care le-am propus: Chisinau, Cernauti si Iasi, Odessa,
alaturi de prezenta, sa spunem, a Inspectoratului Scolar, cu concursuri internationale cum este Teodoreanu,
Festival International de Poezie care aduna si aduna de cativa ani incoace crema mondiala a poeziei si nu cred ca
putem renunta la asta, care atrage public si unde va invitam pe dumneavoastra. Daca va amintiti anul trecut cand
a cantat Al Di Meola si s-a vorbit pe tot mapamondul acestei lumi de prezenta lui AL Di Meola unde ploua cu galeata
si era plin in fata scenei. Lucruri care se petrec daca iti plac, daca le intelegi si daca consideri ca orasul tau nu
trebuie sa fie doar fabricant de galeti si pungi goale, ci sa produca cultura pe care s-o oferi in primul rand celor care
contribuie la acest buget al orasului, respectiv cetatenilor sai, acte cu care te poti mandri si despre care poti vorbi
si peste ani. Prin urmare, acesti indicatori pe care ii urmarim sunt atinsti de fiecare data. Exista o emulatie aparte
in acest oras, exista mii de cazari care se petrec in reteaua hoteliera a acestui oras, zeci de mii de lucruri care se
consuma, oameni care vin de peste tot din lume si care pleaca mai departe si vorbesc despre Iasi. Asa cum stiti,
unii dintre ei au devenit nu numai ambasadori culturali ai Iasului, prieteni ai Iasului si vorbesc de fiecare data in
toate revistele de specialitate pe care vi le putem pune la dispozitie, despre orasul nostru. Unele dintre primele
lucrari, cum ar fi Serile Filmului Romanesc care la inceput au inceput cu un buget timid de vreo 20 - 25 mii de lei,
acum au inceput sa poarte numele unor personalitati culturale ale Romaniei, cum ar fi Cristian Mungiu si care au
devenit puncte de referita prin prezenta unor personalitati culturale si nu numai ale Romaniei, care vin sa vorbeasca
despre aceste evenimente, care vin sa lectureze impreuna cu publicul spectator tot felul de recenzii artistice asupra
acestor evenimente. Deci, nu putem sa renuntam. Baza principala pe care probabil ca ati si nuantat-o din continutul
evenimentelor este cel legat de Iasi Centenarul Unirii. Multe dintre, sa spunem, expozeurile stiintifice si artistice vin
sa puncteze exact acest lucru. Cel putin Inspectoratul Scolar Judetean si ii multumesc si domnului consilier
Ciobotaru prezent aici, a venit chiar pe vreo trei programe propuse de diverse scoli care vin sa puncteze ca Iasul a
fost capitala Romaniei, Iasul a fost si este capitala marii unirii si tot asa. Prin urmare, avem si acest concept pe care
il vom duce si in 2018 si cu siguranta il vom promova si in 2019 exact pe solutia asta unitara de Iasi capitala a marii
uniri. Noi consideram ca de la an la an Festivalul International de Educatie reuseste sa puncteze tot mai mult si in
partea mediatica. Ati citit in raport ca am avut si anul trecut partea mediatica a atacat si orase din jurul nostru, am
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atacat si Bacaul, am atacat si Suceava si Botosaniul si Vaslui in incercarea de a-i face sa inteleaga ca ceea ce se
intampla la Iasi este unic in Moldova si putem spune ca si unic in Romania in sensul ca conceptul pe care noi il
aglomeram aici vine sa puncteze exact element de unicitate. Tineretea imbracata in spectacol dedicata lor prin
prezenta unor cantareti pe care ei ii recunosc ca valoare, nu trebuie sa ii recunosc eu, alaturi de evenimentele
culturale care vin sa impleteasca acest lucru. Poate nu stiti, dar ati citit desigur, Alexandra Dariescu, cel mai
important pianist de origine romana de pe lume in momentul de fata, va veni sa concerteze pentru prima oara la
Iasi intr-un concert pe care il sustine cu Filarmonica Moldova din Iasi pentru ca se pot imbraca amandoua instituitii
si pianistul si Filarmonica cu valoarea fiecaruia, dar cu siguranta vor creste impreuna. Nu am uitat despre relatiile
noastre cu provinciile romane, Cernauti si Chisinau ca sa nu mai ascundem faptul ca anul acesta vom beneficia si
de prezenta Operei din Odessa care va veni pentru prima oara cu un colectiv de peste 54 de persoane sa sustina
concerte la Iasi. Nu am uitat despre celelalte gusturi: rock, folk, teatru, opera, balet si alte evenimente culturale. Nu
am uitat despre expozitiile de arta facute de Uniunea Artististilor Plastici si asociatii neguvernamentale cum ar fi
Transit.ro si altele cate vin sa puncteze exact aceste momente artistice necesare Iasului si desigur viata
studenteasca care se va imbraca in acest an printr-un eveniment traditional care este Marsul Studentilor, la sfarsitul
lunii iunie, dar desigur venind impreuna cu rectoratele sa punctam importanta prezentei mediului academic in
Municipiul Iasi ca si brand de oras de data aceasta si nu numai, ca o posibilitate materiala de a exploata, eu stiu,
veniturile pe care le primesc prin Ministerul Educatiei. Deci, lucrurile cred ca le-am lamurit cat se poate de corect si
daca aveti alte intrebari.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Domnule consilier Pintilei, aveti cuvantul.
Domnul consilier Pintilei Mihail
Menirea noastra, a tuturor celor care suntem in sala si in mod special fac o referire la mass-media, este sa facem
tot posibilul ca Iasul sa fie pe zi ce trece mai cunoscut si in tara si pe intregul mapamond. Pe mine, cel putin, ma
preocupa situatia Iasului si am ajuns sa visez si noaptea viitorul lui. L-am visat pe Nostradamus si a facut o
previziune, a zis ca: nu iti fa probleme, fiule, ca pana in anul 2030 sediului Guvernului va fi la Iasi si capitala
Romaniei va fi Iasul, ca vine mai demult. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier. Domnul consileir Boisteanu, va rog.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu
Va multumesc. As vrea sa imi exprim cateva idei. Nu as vrea sa reiau ceea ce a spus domnul primar, dar ca sa
cataloghezi evenimente din Festivalul International al Educatiei in balci e dezamagitor pentru capacitatea unora de
a intelege ce inseamna educatia. As da un singur exemplu, la facultatea pe care o conduc organizam un Concurs
National de Nutritie cu participarea a peste 300 de studenti, patru delegatii conduse de rectorii universitatilor din
Odessa, Chisinau, Cehia, vicepresedintele Academiei Romane si presedintele Academiei de Stiinte Agricole si
Silvice si daca astea fac, premiile totale de vreo 3500 de euro fara sa afecteze cu nimic bugetul la care va referiti,
domnule consilier, inseamna ca balciul acesta il doresc, il doresc ca brandul Iasului sa creasca pe astfel de activitati
si sa reusim totusi prin educatie. Eu v-as propune sa participati la manifestarile de educatie, poate faceti niste pasi
inainte. Adica sa nu luam in deradere si sa vedem ce ne dorim de la activitatea Iasului si sa catalogam balci niste
evenimente care intr-adevar structureaza viata culturala si sociala si artistica si de educatie in Iasi. Va multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnule consilier, va rog, Nedelcu.
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae
Buna ziua. Ma simt nevoi sa intervin, dat fiind tema acestui proiect si anume o tema culturala. In asentimentul
colegului nostru domnul profesor Boisteanu, am sa vreau sa ii adresez o intrebare domnului consilier Timofciuc, sa
ne spuna punctual ce proiect din aceasta anexa de pe ordinea de zi este catalogat drept balci. Deci, punctual pentru
ca daca este intr-adevar un proiect care poate fi asimilat acestui termen, il vom reconsidera. As vrea punctual sa
spuneti cine este organizatorul care creeaza un astfel de eveniment, punctual, care este. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule Timofciuc.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Multumesc. Vad ca va luati foarte mult de forma si mai putin de fond. Eu va intreb, dragi colegi, cum puteti vota un
proiect de hotarare unde nu aveti sumele bugetate pentru organizarea acestor evenimente? Adica, eu inteleg,
exista majoritate in Consiliul Local, exista niste solidaritati cu Primaria si cu executivul, dar este o bataie de joc si o
sfidare la adresa consilierilor locali sa ni se puna la dispozitie acest asa zis program si daca veti intra in detaliile lui
veti vedea pur si simplu niste lucruri pe care nu le intelege nimeni, Conferinta BCU, atat, fara sa stim care este
bugetul pentru aceste evenimente. De ce nu ne mai intalnim aici? Eu asta nu inteleg. Daca nu se respecta si nu se
tine cont de atributiile pe care le avem noi.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule Nedelcu.
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae
Inca o data, domnule consilier, cu toata simpatia, as vrea sa ne spuneti punctual, vorbim de teoria formei fara fond
sau, nu as vrea ca de la generatia noastra sau astept altceva. Nu as vrea sa ocoliti subiectul. Va rog sa spuneti
punctual care dintre aceste evenimente poate fi catalogat acestui termen, drept balci. Deci punctual sa ne dati un
raspuns sa stim ce avem de facut. Va multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnule Boca, va rog.
Domnul consilier Boca Adrian Florin
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Buna ziua in primul rand. Ce-i drept eu nu am reusit sa citesc transversal, dar am gasit totusi in bugetul care il
aprobat asa cum spunea...
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Ati citit pe mapamoade .
Domnul consilier Boca Adrian Florin
... da, da, da. Va rog frumos nu ma intrerupeti. Dumneavoastra stiti foarte bine ca aveti un stil caracteristic de a citi
transversal si de a intrerupe tot timpul conversatiile, va rog sa va abtineti. Totusi, tin sa ii amintesc colegului ca
daca ar fi citit intr-adevar bugetul pe care intr-adevar nu l-a votat, ar fi regasit acolo sumele. In alta ordine de idei,
nu pot sa imi dau seama din ce rationament faceti dumneavoastra aceste afirmatii total lipsite de respect fata de
munca unor oameni cand nu aveti nicio alternativa. Eu inteleg ca dumneavoastra aveti teme de partid acum, dar
va rog sa nu transformam sedintele de Consiliul Local in conferinte si laudatio pe care il faceti dumneavoastra
anumitor lideri. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian
Sarut mana. Multumesc. Buna ziua domnule primar, buna ziua distinsi colegi. Initial am vrut sa iau cuvantul in cadrul
acestui proiect pe o alta problema. Vrand, nevrand am asistat la ceea ce vrea sa transforme in balci domnul
Timofciuc Razvan si nu pot sa fiu martorul unor asemenea idei si pe cale de consecinta ii atrag atentia ca nu are
nici macar dreptul moral sa critice acest proiect de buget atata vreme cat nu a votat proiectul de buget al municipiului
nostru. Stimati colegi, rolul cultural al Iasului este de necontestat. In consecinta a pune sub semnul intrebarii
calitatea acestor manifestari mi se pare un atac la bunul simt al celor care ne-au trimis in plenul acestui Consiliu
Local. Despre altceva voiam sa vorbesc. Si acum o sa va aduc la cunostinta gandul meu. Este de necontestat faptul
ca domnul primar a avut o grija deosebita permanent, pentru ceea ce numim in termeni generali invatamant, fie ca
ne referim la cel universitar sau la cel preuniversitar. Domnule primar, avand in vedere faptul ca la finele saptamanii
trecute s-au finalizat concursurile nationale, olimpiadele nationale si rezultatele elevilor nostri situeaza municipiul
Iasi pe podiumul national, va rog sa aveti in vedere, in mod evident, in masura in care bugetul o permite, sa ii
premiem pe acesti copii care, fie ca ii place domnului Timofciuc, fie ca nu-i place, creeaza cultura, creeaza valoare
pentru orasul nostru. In consecinta, daca se poate, poate la o urmatoare rectificare bugetara sa ne gasim timp si
pentru olimpicii nostri care realmente ne-au asezat pe locul 3 la nivel national. Si tot in aceasta sfera a multumirilor
as dori sa adresez intregului executiv al primariei si chiar si majoritatii consilierilor locali, felicitari pentru modul in
care s-au implicat in ceea ce a fost a 13 - a editie a Campionatului Mondial de Sah Scolar care si-a tras cortina
duminica seara intr-o atmosfera de mare sarbatoare la Casa de Cultura a Studentilor din Iasi. Felicitari celor din
Primarie care s-au implicat si au facut ca numele orasului nostru sa fie cunoscut de multe tari de pe mapamond.
Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier. Domnule consilier Dornean, va rog.
Domnul consilier Dornean Tudor
Buna ziua. Domnule primar, domnilor colegi, va rugam sa nu ne intelegem gresit. Pe mine cel putin chiar ma bucura
multitudinea de evenimente ce vor avea loc in acest festival. Ok. Avem un buget votat la inceputul anului, logic din
punctul meu de vedere acest buget a rezultat din suma bugetelor maximale pe fiecare eveniment in parte. Nu
inteleg de ce nu putem vedea defalcat. De exemplu, Gala Voluntarilor 2017 de pe 25 iunie are un buget de X lei,
ca sa stim si noi ce votam. Asta e toata doleanta noastra, cel putin. Multumesc.
Domnul primar Mihai Chirica
Va spun de ce nu pot sa va spun pentu ca nu stiu exact cat va fi pana cand nu vedem acordul cu voluntarii si atunci
o sa stim exact cati lei se va duce. In momentul de fata nu pot sa spun in totalitate cat va fi Festivalul International
al Poeziei pentru ca vine cel mai mare scriitor din Brazilia, Dumnezeu stie prin care aeroport european va fi aici. Si
tot asa. Lucrurile astea le aflati, de regula, in raportul pe care vi l-am pus la dispozitie si pentru anul 2016. Ceea ce
remarc e faptul ca nu ati lasat, nu ati dat deloc atentie materialului anterior unde aveati chiar mult mai multe
informatii pe care nu le-ati exploatat, ca sa spun asa, in ceea ce priveste Festivalul International al Educatiei. In
materialul anterior pe care vi l-am pus la dispozitie in sedinta ordinara, aveati inclusiv descrierile care aici vin sa
completeze doar pozitionarea in anexa si impartirea lor pe fiecare anexa in parte. Nu as vrea sa o transformam intrun dialog permanent si excesiv pe niste chestiuni care sunt convins ca le intelegeti foarte bine, dar fac obiectul unei
dispute politice. Calitatea actului cultural ne intereseaza pe toti cu siguranta si aici chiar v-as solicita sa urmariti cu
atentie si cu spirit critic ceea ce se intampla pe fiecare eveniment in parte pentru a putea provoca in anii urmatori o
imbunatatire daca este cazul sau poate chiar o transformare a acelor evenimente, dar sa aducem aceasta
dezbatere pe un ton atat de jos din partea unora dintre noi referitor la brandul cultural al Iasului care este
incontestabil, nu cred ca este cea mai buna solutie si nu cred ca aratam celor care ne privesc acum varianta optima
pe care Consiliul Local trebuie sa o aiba in raport cu dumnealor, motiv pentru care cred am reusit sa explicam cat
se poate consecvent care sunt fundamentele principale ale proiectului de hotarare.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier Bostan Manuel Marcel
... sa mutam un pic discutia despre oportunitate, buget etc., etc. FIE a fost lansat practic intr-adevar ca un argument
si o greutate in cursa in care s-a inscris municipiul nostru pentru titlul de Capitala Cultural Europeana. Nu am reusit
sa ne calificam acolo, nu mai conteaza motivele, asta e, poate data viitoare vom fi un pic mai isteti, mai bine
organizati. Dar mie ce mi-ar fi placut, de exemplu, sa vad in cadrul acestui festival, poate data viitoare la fel, sa
bugetam. Daca tot avem ambitia asta de Capitala Culturala Regionala si daca tot a venit si colegul Mihail Pintilei
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cu visul de la unchiul sau, domnul Nostradamus in care a zis ca vom deveni capitala Romaniei, poate ar fi bine sa
ne gandim ca Iasul sa organizeze cel putin o serie de manifestari, de prezente in acele provincii foste romanesti,
adica la Chisinau, la Cernauti, Odessa mai putin a fost o provincie romaneasca e drept, dar pentru ca tot isi doresc
sa vina la noi sa ii vedem, poate ar fi important si pentru noi ca cel putin oferta educationala a universitatilor
romanesti sa fie bine prezentata in aceste trei orase, si cea culturala evident, in felul asta si nu e vorba doar de o
prezentare culturala, dar si a oportunitatilor de afaceri, ca pana la urma pe noi mai mult ne intereseaza sa vina la
noi nu doar turistii, foarte bine ca vin moldoveni, ucraineni ca turisti, dar mi-ar placea sa vina si niste investitori,
niste parteneri de afaceri sau, de ce nu, sa deschidem noi niste parteneriate acolo. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consileir. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
In cele din urma as vrea sa punctam ca exista si aceasta initiativa. De regula la Festivalul International al Educatiei,
dar si la Sarbatorile Iasului ne luam in mod generic si nu numai, eu stiu, rolul de gazda si ii invitam la noi asa cum
si ei la evenimentele importante culturale ne invita la ei. A fost Festivalul International pentru Creatie Populara la
Chisinau unde au fost si de la noi prezenti acolo, de la cei care sunt preocupati de acest tip de evenimente. In cele
din urma exista de data aceasta pentru prima oara si ar fi interesant sa urmariti acest lucru, atragerea in acest
festival al educatiei si domeniul IT. COD CAMP care a capatat o conotatie nationala si internationala, cred ca este
prima oara cand se vor duce la Chisinau si Cernauti, incepe sub auspiciile FIE si prin contributia Municipiului Iasi.
In cele din urma mi-as permite sa citez din ce a scris domnul Adrian Grajdeanu pe care il salut cu simpatie si imi
dau seama ca trebuie sa punem un accent din ce in ce mai mult pe epigrama si umor iesean, moldovenesc,
romanesc si spune dumnealui aici: ”unii prezic insistent un esec al festivalului nostru (de umor), altii de buna credinta
sunt ingrijorati”. Multumesc foarte mult. Foarte sugestiva aceasta scriere.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Daca nu mai sunt interventii, propun... Va rog, domnule Pintilei.
Domnul consilier Pintilei Mihail
Am inteles de la colegul Dornean ca daca in dreptul fiecarei activitati este trecuta o suma, voteaza proiectul, nu?
Asa. Dar, dar daca se va trece suma va sari colegul, tanarul nostru coleg si va intreba cat costa sapunul care e
folosit pentru spalatul mainilor. Haideti sa fim seriosi. Daca o sa studiati toate prevederile din bugetul care a fost
odata aprobat, acolo veti gasi si sumele. Sigur ca ele nu pot sa fie exacte pentru ca nu poti prevedea la leu
acoperirea fiecarei activitati. Haideti sa tratam problema foarte serios.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier. Supun la vot proiectul de hotarare numarul 2. Domnule Nedelcu, va rog.
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae
O concluzie pentru ca nu am primit un raspuns ma simt nevoit sa imi cer scuze echipei si oamenilor, mediului
academic care au intocmit acest proiect si care vor depune toate diligentele sa duca la indeplinire acest program si
imi doresc ca pe viitor sa nu mai existe astfel de interventii din partea colegilor. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Supun la vot proiectul de hotarare numarul 2.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva? 5 voturi.
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Consider inchisa sedinta extraordinara de astazi. Va doresc o zi placuta!
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