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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 22 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. BOZ PETRU EDUARD
8. CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN
9. COTOFAN ALEXANDRU IOAN
10. CRUCIANU TEODOR BOGDAN
11. DORNEAN TUDOR
12. GABURICI VIOLETA ADRIANA
13. GHIZDOVAT VLAD
14. HARABAGIU GABRIEL VASILE
15. IGNAT ETIENNE
16. ISTRATE DUMITRU MARCEL
17. JUGRIN LUCIAN
18. NEDELCU VLAD NICOLAE
19. PINTILEI MIHAIL
20. POSTOLACHE ANDREI
21. SANDU VASILE
22. SCRIPCARU CALIN
23. SURDU GABRIEL MIHAI
24. TAUTU IULIANA DANIELA
25. TIMOFCIUC RAZVAN
Participa la sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica
- Primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, 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 11:00, sunt conduse de doamna Gabaritici Violeta Adriana si sunt
inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata conform art. 49 (2) din Regulamentul aprobat prin HCL nr.
178/2013 la initiativa unei treimi din numarul membrilor consiliului, respectiv grupul consilierilor
locali din Partidul National Liberal si consilierul local independent Andrei Postolache, prin
Dispozitia nr. 2202 din data de 16 mai 2017, completata prin Dispozitia nr. 2227 din data de 22 mai
2017, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii privind proiectul
”Achizitionarea a doua statii de filtrare a aerului in Municipiul Iasi”;
Dispozitia nr. 2227/2017 – completare:
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1.
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Eficientizare Energetica Spital Clinic de
Recuperare Iasi”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat intre Municipiul
Iasi si Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;
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. 2202 din data de 16 mai 2017,
completata prin Dispozitia nr. 2227 din 18 mai 2017. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat
urmatorii consilieri locali: domnul Corozal Daniel Cristinel, domnul Piftor Daniel, iar doamna Aldea
Catalina intarzie. Doamna presedinte, aveti cuvantul.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, buna ziua doamnelor si domnilor, stimati colegi suntem astazi la o sedinta
extraordinara la care avem doua puncte pe ordinea de zi. Propun sa votam ordinea de zi.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Multumesc, ordinea de zi a fost aprobata. Vom incepe cu proiectul al doilea.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Eficientizare Energetica Spital Clinic de
Recuperare Iasi”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat intre
Municipiul Iasi si Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva? Multumesc, proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 1
Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii privind proiectul
”Achizitionarea a doua statii de filtrare a aerului in Municipiul Iasi”;
Discutii? Va rog domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumesc foarte mult si vreau sa multumesc totodata si faptului ca ati dat curs invitatiei si la
propunerea consilierilor PNL dar si pentru cel de-al doilea proiect care tocmai s-a aprobat. Aceasta in
contextul in care ati raspuns si dumneavoastra, ma refer la consilierii PNL invitatie pe care am facut-o cu
ocazia altor sedinte extraordinare. Am vrut sa tratam cu maxima seriozitate proiectul de hotarare, chiar
daca in spatiul public nu a aparut ca atare, motiv pentru care l-am lasat ca si dezbatere in sedinta
extraordinara de astazi, cu toate ca nu i-am vazut caracterul extraordinar si as vrea sa ne explice si doamna
secretar de unde apare caracterul extraordinar al acestei propuneri de investitii, pe de alta parte am rugat
colegii nostri de la Comisia de mediu sa analizeze cu maxima atentie aceasta propunere si probabil domnul
consilier Istrate va face prezentarea materialului si in cele din urma am sa vin si eu cu cateva observatii
personale legate de acest proiect in incercarea de a-i da si nivelul de seriozitate necesara Consiliului Local
Iasi, dar si pentru a aduce in discutie si alte proiecte de hotarare atunci cand va fi cazul care sa ne
responsabilizeze intr-o maniera cat se poate de corecta fata de cetateni. Prin urmare sa vedem caracterul
de urgenta intai. Va rog doamna secretar!
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule primar, va rog doamna Denisa Ionascu!
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Doamna Denisa Liliana Ionascu – secretarul municipiului Iasi
Sigur caracterul de urgenta va fi justificat si de catre initiatorii acestui proiect de hotarare. In
aprecierile secretarului insa s-a avut in vedere ca prin nota de fundamentare proiectul de hotarare supus
spre aprobare vine in contextul in care Comisia Europeana a deschis procedura de infringement inpotriva
Romaniei pentru nerespectarea directivelor europene privind calitatea aerului inconjurator, pentru Iasi,
Brasov si Bucuresti. Fiind iminenta declansarea procedurii de infringement in fata Curtii de Justitiei a
Comunitatii Europene. In aprecierea caracterului de urgenta se considera ca trebuie sa tinem cont si de
jurisprudenta Curtii Constitutionale in acest sens care prin Decizia 802 din 2009, a precizat ca se justifica
urgenta in cazul existentei procedurilor de infringement pe domeniul care vizeaza reglementarea
respectiva. Multumesc!
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc doamna secretar, va rog domnule primar!
Doamna consilier Aldea Catalina a intrat in sala de sedinta.
Domnul primar Chirica Mihai
Nu stiu daca... eu stiam ca suntem in procedura de monitorizare pentru o eventuala procedura de
infringement in ceea ce priveste poluarea aerului. Este deschisa procedura de infringement pentru
nerespectarea reciclarii deseurilor refolosibile in conformitate cu directiva europeana.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule primar, as dori sa am si eu un punct de vedere daca se poate asupra acestui
proiect. Desigur, cu totii ne dorim sa rezolvam problema poluarii in orasul nostru, insa as vrea sa fim
convinsi ca aceasta este solutia cea mai corecta din punct de vedere al raportului pret per eficienta. Stiu
ca in 2014 s-a montat o astfel de statie in Timisoara as vrea sa stiu daca avem un punct de vedere al
Primariei din Timisoara si daca avem un raport cu indicatori clari care sa ne arate utilitatea si eficienta
acestei statii de filtrare a aerului. Din cate am citit eu in presa, din documentarea care am facut-o, stiu ca
ar fi o imbunatatire a calitatii aerului intre 12% si 15%. Avem un punct de vedere de la mediu sa vedem
daca este suficient acest procent? De asemenea, nu am vazut in proiectul dumneavoastra care sunt
costurile de mentenanta si pentru consumabile, daca sunt. Sa nu ne trezim ca dam 200 000 euro pe doua
statii de filtrare si ne mai costa 100 000 euro pe an mentenanta ei. De asemenea, mai sunt niste inadvertente
in proiect, in sensul ca dumneavoastra spuneti ca aceasta statie filtreaza aerul pe o zona de 400000 mp, in
prezentarea care o face firma, care vinde aceasta statie sunt 250 000 mp. Care este valoarea reala si ma
gandesc ca poate ar fi mai bine sa asteptam sa se faca Planul de Calitate a Aerului, de catre primarie si
abia dupa aceea sa analizam foarte atent cum cheltuim acesti bani. Sunt totusi 400 000 euro si sa vedem
daca este oportun sa investim in aceste doua statii de filtrare sau poate sa plantam gazon pe spatiile verzi
deteriorate. Multumesc!
Va rog domnule Boz.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Eu am sa ii las pe colegii mei sa prezinte proiectul, cei doi inititori, Etienne Ignat si Timofciuc,
dar au fost invocate aici o serie de probleme si sa dori sa sustin punctul de vedere al doamnei secretar in
sensul ca, evident, vom discuta caracterul urgent si caracterul extraordinar al acestei sedinte, va rog sa
aveti in vedere domnule primar ca au fost colegi de-ai dumneavoastra parlamentari ai PSD care au motivat
adoptarea unor ordonante de urgenta pentru... stand cu aceasta sabie deasupra capului, temandu-se ca s-ar
putea sa fie declansata o astfel de procedura. Pe mediu suntem, daca va uitati in nota de fundamentare a
proiectului veti vedea ca insusi Ministerul Mediului ne transmite ca aglomerarea Iasi face obiectul cauzei
2296/2009 strict pe problemem de calitate a aerului, deci nu discutam de colectare selectiva sau de alte
probleme. Deci din punct de vedere juridic va rog pe toti consilierii sa aveti increderea ca suntem convocati
legal, poate ar fi trebuit mai devreme saptamana trecuta, dar este bine ca ne-am intalnit astazi si avem
cadrul legal necesar pentru a dezbate o astfel de problema. Tot cu referire la caracterul urgent al acestei
sedinte, observam cu tristete ca de ceva timp statiile de masurare a unor parametri, respectiv pulberi in
suspensie in municipiul nostru se defecteaza si nu mai avem date. Doar in Podul de Piatra s-au inregistrat
37 de depasiri in trei luni de zile in conditiile in care maximul permis de Uniunea Europeana este de 35
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pe an. In acelasi timp, observam ca domeniul constructiilor a pornit in acest an intr-un ritm foarte alert,
dezvoltarea de noi proiecte ceea cea ce inseamna cresterea acestui indicator respectiv a cresterii pulberilor
in suspensie si de aici rezulta urgenta cu care noi trebuie sa luam masuri pe care le vor prezenta colegii
mei si care evident, ele luate singular, nu rezolva problema calitatii aerului in municipiul Iasi, ele trebuie
sa fie coroborate si cu alte masuri si in acest sens vom discuta acest plan privind calitatea aerului in oras,
dar strict la acest proiect, haideti sa ne aplecam cu atentie deoarece colegii mei impreuna cu invitatii
dumnealor au capacitatea de a explica beneficiile acestui proiect.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, va rog domnule Timofciuc.
Domnul consilier Razvan Timofciuc
Buna ziua tuturor, as adauga la cele spuse de doamna secretar si colegul meu Eduard, faptul ca
Comisia Europeana pe langa faptul ca a lansat procedura de infrigement asupra Romaniei riscam si o
amenda de 1,7 milioane de euro pentru ca nu respectam conditiile de mediu si asta dintr-un raspuns oficial
al Ministerului Mediului si mai mult decat atat, riscam o amenda de 124 000 euro pe zi daca nu luam
masuri urgente. Deci pe langa faptul ca Iasul este cel mai poluat oras din Romania si aceasta la fel, din
datele oficiale ale Comisiei Europene, deci pe langa faptul ca respiram cel mai poluat aer din Romania
riscam sa si platim pentru asta pentru ca amenzile le platim tot din banii contribuabililor. As spune mai
mult decat atat si am fundamentat si in proiectul de hotarare acest lucru, 5% din afectiunile cardiovascuare
urmate din cancer si deces, sunt atribuite poluarii cu particule PM10. Deci acest lucru cred ca este alarmant
si tine de primarie sa ia masuri. Dupa cum stie toata lumea deja, la statia de masurare din Podul de Piatra
deja s-au inregistrat 37 de depasiri cu PM10 in conditiile in care valoarea anuala este de 35 si deja suntem
la sau eram, ca masuratorile s-facut pana in luna martie. Asadar, propunerea noastra vine sa rezolve o
problema urgenta cu care se confrunta orasul si ea o rezolva este foarte adevarat partial, aceasta initiativa
trebuie coroborata si cu alte masuri, cea mai importanta finalizarea soselei de centura care tine de guvernul
PSD din care aceasta frumoasa majoritate PSD pe care o are in Consiliul Local Iasi, inverzirea orasului
tine de luarea unor masuri privind restrictionarea traficului greu in oras si modificarea regulamentului de
circulatie si aici, domnule primar, dumneavoastra cunoasteti foarte bine problematica ca sunteti
presedintele Comisiei de Circulatie cred ca de vreo 10 ani daca nu ma insel plus alte masuri care evident
ar rezolva aceasta problema. Insa noi venim cu o initiativa punctuala, o analiza cost-beneficiu arata foarte
clar ca se justifica aceasta investitie pentru ca asa cum am prezentat si in nota de fundamentare, aceste
statii de masurare au efectele unei paduri, efectele pozitive asupra mediului unei paduri de un 1,5 ha si
mai mult decat atat in proiectul de hotarare am luat puncte de vedere ale specialistilor, doamna Gaburici,
celor de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, specialisti in domeniu care cu totii au spus ca in
conditiile poluarii este una alarmanta in municipiul Iasi si masurile intarzie sa apara achizitia acestor doua
statii de filtrare in cele mai poluate zone din oras, este o initiativa care isi justifica cheltuielile potentiale
pe care noi le-am initiat.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Dar un punct de vedere de la Primaria Timisoara care a achizitionat o statie de acest fel dar nu a
mai luat-o pe a doua, aveti?
Domnul consilier Razvan Timofciuc
Noi, la fel... am documentat in proiectul de hotarare, sunt astfel de statii in Rotterdam, in Londra,
in zonele poluate si...
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Nu, dar v-am intrebat de Timisoara, ei de ce nu au mai achizitionat...
Domnul consilier Razvan Timofciuc
Eu v-am dat doua exemple de metropole din Europa care au astfel de echipamente instalate in
locurile cele mai poluate din oras si gasiti si pe site-ul acestor primarii informatii cu efectele pozitive
asupra aerului si as incheia aceasta prima interventie a mea spunand faptul ca este un pas inainte faptul ca
discutam problema poluarii din muncipiul Iasi in Consiliul Local. Pana acum asupra acestui subiect nu a
existat nicio dezbatere, desi Primaria este principala responsabila, sa spun, de luarea unor masuri care sa,
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ma rog, creasca calitatea aerului in oras si plecam de la acest proiect de hotarare pentru a deschide o
dezbatere mai larga asupra acestei probleme, multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier, dau cuvantul domnului Istrate, presedintele Comisiei de Mediu.
Domnul consilier Dumitru Marcel Istrate
Va multumesc foarte mult doamna, sarut mainile, buna ziua, iau cuvantul desigur ca membru al
acestei frumoase majoritati la care facea referire domnul Timofciuc in primul rand si in al doile rand ca
presedinte al Comisiei de Mediu al Consiliului Local. Constat si nu este pentru prima oara, deci ar trebui
de acum sa ma obisnuiesc cu ideea ca unii dintre colegi abordeaza niste probleme cu puternic impact
emotional in conditiile in care, nu au neaparat si suportul real care le permite acest lucru. Problema poluarii
evident, peste tot, are un puternic caracter emotional cu atat mai mult cu cat lumea incepe sa accepte din
ce in ce mai putin orice activitate antropica cu impact ecologic semnificativ. Consider si subliniez ca
aceasta problema ridicata astazi de colegii liberali ar fi trebuit discutata in Comisia de Mediu, in primul
rand. Mai mult decat atat, am avut deschiderea din cate retin sa discutam aceasta problema inca din toamna
anului trecut, lucru care nu s-a intamplat. Probabil niste aspecte pe care le ridicam acum le-am fi discutat
in Comisia de Mediu si le-am fi depasit, le-am fi imbunatatit, nu s-a intamplat acest lucru. Facea referire
domnul consilier Timofciuc, in mod repetat la amplasarea din Podul de Piatra a acelor sisteme de
monitorizare a factorilor de mediu. Problema este incorect pusa, dupa parerea mea, daca nu am masurat
nu inseamna ca nu exista, deci, daca nu am masurat in Podul Ros, daca nu am masurat la stadionul din
Copou nu inseamna ca nu avem aceasta problema, deci lucrurile trebuie analizate nu numai pe baza unor
date ale unei statii de monitorizare amplasata corect sau incorect asta este alta discutie, sunt specialisti
care pot detalia acest lucru, apoi sustinerea proiectului. Cateva aspecte legate de sustinerea proiectului.
Imi pare rau colegii liberali m-au pus intr-o situatie oarecum neplacuta, inteleg ca au invitati dintre
sustinatorii proiectului, as fi putut sa invit si eu invitati sa isi spuna un punct de vedere destul de bine
documentat, cred eu. Un prim grup de sustinatori am constatat ca sunt cadre didactice ale Departamentului
de Geologie ale Facultatii de Geografie Geologie ale Universitatii Alexndru Ioan Cuza din Iasi, nu vreau
sa minimalizez nici pe departe expertiza dumnealor, rezultatele pe care le au insa tot urmarind materialul
pus la dispozitie de colegii nostri am constatat ca fac aprecieri asupra acestor instalatii colegi din
Politehnica din Torino, deci ingineri oameni mai apropiati de aspectele tehnice ale lucrurilor, ori in
Universitatea Tehnica ”Gheorghe Asachi” din Iasi, al carui membru sunt, sunt doua facultati care au in
denumirea lor protectia mediului deci cred ca sunt colegi in Universitatea Tehnica ”Gheorghe Asachi” din
Iasi care ar fi putut sa spuna un punct de vedere relativ la aceste instalatii, relativ la posibilitatile de poluare
si de depoluare a mediului. De asemenea, un alt sustinator este doamna Gociu Mioara, presedinte al
cluster-ului Breasla Constructorilor Ieseni. Domnia sa a fost in sedinte de consiliul local cred ca inainte
de sarbatorile de iarna, subliniind niste aspecte legate de un poluator, un incenerator dintr-o zona a Iasului.
In urma discutiei de atunci cu dumneaei si cu domnul consilier Ignat a rezultat ca domnia sa ne va pune
la dispozitie o serie de date referitoare la poluarea pe care o genereaza acele instalatii pentru a ne spune in
Comisia de Mediu un punct de vedere si pentru a incerca sa solutionam problema. Nu am primit nimic,
mai mult decat atat asa cum s-a punctat si aici, actualmente in Iasi industriile intens poluante nu mai exista
decat poate in foarte mica masura in ceea ce priveste industria materialelor de constructii. Deci un poluator
cu particule aeropurtate foarte important sunt santierele de constructii, ori domnia sa fara sa ii fac nicio
vina evident reprezinta Breasla Constructorilor Ieseni. As vrea sa continui cu faptul ca acest proiect de
hotarare are o componenta dupa parerea mea inadmisibil, si anume oferta comerciala. Este oferta unui
distribuitor de produse pe care noi ar aurma sa o consideram ca atare sa o luam in considerare ca atare si
sa o promovam. Nu cred ca este treaba consilierilor locali, cred ca sunt echipe tehnice care pot analiza
produse din aceasta categorie si pot propune o anume varianta, nu imi imaginez ca Systemlife este singurul
echipament din aceasta categorie la nivel mondial. Chiar daca plictisesc, dar promit ca voi vorbi mai putin
in urmatoarele 42 de sedinte. Voi face o referire si la cateva aspecte tehnice. Daca veti considera ca nu am
inteles o sa va rog sa mi-o spuneti. Sistemul are doua componente foarte importante si anume unul de
masurare, monitorizare, transmiterea datelor si unul de filtrare de retentie a unor poluanti. Intrebarea mea
este de ce dorim sa instalam un sistem de monitorizare langa niste sisteme de monitorizare pe care deja le
avem? Deci asta nu mi-a fost clar. De ce vrem la Podul de Piatra sa mai masuram inca o data? Apoi se
face referire la o serie intreaga de poluanti printre care dioxid de sulf, asta doar de asemenea ca impact
emotional pentru ca ar trebui in primul rand evidentiat care sunt poluatorii cu dioxid de sulf si nu de fiecare
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data sa dam vina transporturilor pentru o anumita zona. De alfel, pentru ca faceati referire la cel mai poluat
oras al Romaniei, Iasul, extras astazi de pe site-urile de specialitate, indexul de poluare Bucuresti – 71,
28, Iasi – 61-27, Timisoara 57 in conditiile in care intre 50 si 100 se considera impact moderat, intre 200
si 300 impactul este foarte nesanatos. Deci noi ne situam in categoria, mai putin Clujul, de orase cu impact
moderat in ceea ce priveste indicele de poluare. La indicele de poluare intrand dioxid de sulf, particule cu
diametrul de 10 microni si 2,5 microni in zona asta de granulometrie, dioxid de azot, monoxid de carbon
si ozon. Apoi din punctul meu de vedere, dar repet daca gresesc o sa rog sa imi atrageti atentia raza de
actiune a sistemului propus pentru achizitionare este de 380 m in conditiile in care puterea instalata este 3
kW, rugamintea mea ar fi sa facem doar o simpla comparatie cu un aspirator de 1,5 kW si pe ce raza are
capacitatea de absorbtie si atunci vom vedea daca intr-adevar raza poate fi de 380 m in orice conditii. In
conditii de aer cald pe o perioada lunga de timp, da, s-ar putea inregistra un impact benefic dar in conditiile
in care sunt create turbulente inclusiv de deplasarea autovehicolelor in nici un caz raza de actiune nu poate
fi atat de mare. In ceea ce priveste evaluarea depoluarii, masurarea pe care o face sistemul respectiv evident
o face la locul lui de instalare, cine garanteaza ca mai incolo cu 100 m eficienta sistemultui de poluare
este asigurata? Nimeni. De asemenea, tot ca aspect tehnic, se face referire la o serie de sisteme de
depoluare dintre care doua cu retentie pe material textil si un electrofiltru. Atrag atentia ca in documentatia
pe care ne-ati pus-o la dispozitie se face referire la retentia particulelor submicronice, ori eloctrofiltrele in
nici un caz pentru o asemenea lungime a campurilor de filtrare nu fac retentie submitronica. De asemenea
se face referire undeva la absorbtie pe carbon activ nu poate fi vorba de absorbtie ci de adsorbtie dupa
parerea mea, acest strat absorbant de carbon activ este optional deci ar fi trebuit spus cat costa si el pe
langa cele 200 000 de euro, de asemenea asa cum spunea doamna consilier Gaburici cred ca trebuia punctat
foarte clar ce inseamna resobtia, cat costa, cum neutralizam acele substante nocive De asemnea ce
inseamna exploatarea si mentenanta acestor echipamente pentru ca am convingerea ca nu se pune
problema de a arunca niste saculeti cu particule. Cred ca am vorbit suficient. Multumesc mult.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier, va rog domnule Ignat.
Domnul consilier Etienne Ignat
Buna ziua, in primul rand am sa va raspund chiar dumneavoastra la cateva intrebari legat de Planul
de Calitate a Aerului. Stiti ca atunci cand a fost in dezbatere grupul consilierilor PNL a adus in discutie
ca acest plan de calitate a aerului nu respecta metodologia pentru care trebuia sa fie intocmit. Au trecut
sase luni ca sa primim un raspuns de la mediu sa ne spuna ceea ce am spus de la inceput ca nu respecta,
sase luni in care nu s-a facut nimic, acum am inteles ca e trecut iar la avizare. Mi-as fi dorit sa implementam
masuri din Planul de Calitate al Aerului dar el nu exista si nu din cauza noastra, din cauza executivului.
Legat de Timisoara, nu am transmis sau nu am cerut un punct de vedere al Primariei Timisoara, dar
banuiesc ca se poate face asta. Acest lucru putea sa il faca chiar primaria daca vrea sa afle. Legat de... de
exemplu chiar si la Tomesti avem depasiri, 30 de depasiri anul asta, mai mari decat intreg anul trecut. La
oferta, daca am fi cumparat un televizor de care sa stie toata lumea ce face, nu as fi pus o oferta, dar tocmai
am vrut sa pun o oferta la proiectul de hotarare de Consiliul Local ca sa ne dam seama ce poate sa faca
acest aparat, daca este bun, daca este mai putin bun, decizia o ia, bineinteles, intreg Consiliu Local. De
exemplu, cand am achizitionat caii nu am spus ce rasa vrem am spus ca doar achizitionam cai, eu nu sunt
sa zicem... caracteristicile aste nu trebuie neaparat puse la proiectul de hotarare. De ce amplasamentul din
Podul de Piatra si Bularga, aceste statii, bineinteles pot fi mutate oriunde, nu trebuie sa le tinem acolo, nu
masuram de doua ori, dar avem o problema in Podul de Piatra tocmai prin indicatorii pe care ii da statia
de masurare fiind o zona poluata. Ati vazut chiar si in oferta suma de 200 000 este echipat complet
domnule Istrate, cu toate filtrele bineinteles noi nu...
Domnul consilier Dumitru Marcel Istrate
(fara microfon) mai putin mentenanta.
Domnul consilier Etienne Ignat
Ok, puteam sa cerem, mi-ar fi placut daca tot ati spus ca s-a intrunit Comisia de Mediu sa ne
chemati si pe noi si pe mine si pe Razvan si pe Andrei Postolache, suntem toti in Comisia de Mediu si miar fi placut sa... daca ati spus ca domnul primar va prezentat haideti sa vedem ce spune Comisia de Mediu
din care noi facem parte, dar... Multumesc.
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Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier, multumesc pentru raspunsurile la intrebari insa sa stiti ca nu m-ati
convins. Este absolut necesar sa avem niste costuri de mentenanta pentru ca asa cum am mai spus-o putem
sa dam 200 000 de euro pe un aparat de filtrare a aerului si sa ne coste 100 000 de euro mentenanta anuala.
Deci este absolut necesar sa stim aceste costuri pe care dumneavoastra nu le-ati inclus in proiect si nu le
cunoastem, va rog domnule primar.
Domnul consilier Dumitru Marcel Istrate
Doar o secunda va rog sa ma lasati sa intervin, comparatia cu caii si cu rasa nu mi se pare ca este
potrivita, nu am spus rasa, dar acum vrem echipament Ecolife deci exact pe dos
Domnul consilier Razvan Timofciuc
Renuntati domnule Istrate la retorica asta.
Domnul consilier Dumitru Marcel Istrate
Da, va multumesc domnule Timofciuc...
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog sa va inscrieti la cuvant domnule Timofciuc.
Domnul consilier Dumitru Marcel Istrate
Cand am sa va solicit punctul de vedere o voi face in mod oficial, va rog sa ma respectati asa cum
eu o fac de cand v-am cunoscut. Va multumesc foarte mult domnule Timofciuc, iar in ceea ce priveste
discutia din Comisia de Mediu, domnul consilier Ignat a nominalizat aici toata comisia, aveti punctul de
vedere al presedintelui comisiei in ceea ce va spuneam anterior pentru ca punctul de vedere a doi membri
ai comisiei l-am primit sub forma scrisa, deci nu mai aveam nevoie de alt punct de vedere. Vom discuta
in Comisia de Mediu atunci cand vom avea ce discuta. Multumesc mult.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier, va rog doamna consilier Tautu.
Doamna consilier Iuliana Daniela Tautu
As vrea sa spun faptul ca poluarea aerului este o chestiune de interes pentru toti mai ales pentru
cei care au copii, dar problema se pune daca solutia propusa de colegii nostri este sau eficienta, daca se
achizitioneaza aceste sisteme si nu ne sunt de niciun ajutor inseamna ca se vor arunca niste bani publici
pe fereastra. Chestiunea poluarii trebuie foarte atent si foarte bine analizata de catre specialisti in domeniu
pentru a lua cea mai buna si cea mai eficienta solutie. Pe de alta parte care este eficacitatea sistemului de
filtrare al aerului Systemlife propus si implementat la Timisoara si in ce procent a ajutat asa cum a intrebat
si doamna Gaburici. Mie proiectul de astazi mi se pare o reclama evidenta la Systemlife. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, va rog.
Domnul consilier Petru Eduard Boz
Trebuie sa fac urgent o corectie si imi cer scuze ca intervin, dar discutia a fost deja deturnata catre
altceva si nu asta a fost intentia initiatorilor. Faptul ca aveti o oferta de pret si de produs nu obliga in niciun
caz sa achizitionam un anumit sistem. Colegii mei au vrut doar sa va explice ca pretul nu este aparut asa
din neant, nu este scormonit pe undeva ci pe o oferta concreta... Pe aici se estimeaza costul, sub nici o
forma si daca va uitati in titlul proiectului, articolul 1, da, proiect de hotarare privind necesitatea si
oportunitatea achizitionarii a doua statii de filtrare, evident ca si noi solicitam sa se faca o procedura de
achizitie publica de unde sa fie achizitionat cel mai eficient sistem si la un cost cat mai redus insa sub nici
o forma nu mai continuati va rog discutia in acest sens ca nu se face reclama absolut niciunui produs si nu
se doreste achizitia anumitului sistem.
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Doi, domnule presedinte Istrate cu tot respectul care sincer vi-l port, obligatia de a convoca sedinte
ale Comisiei de Mediu chiar si pe acest proiect de hotarare de consiliul local va apartine. Suntem la un an
de mandat, iar Planul privind Calitatea Aerului inca nu este aprobat, ba mai mult a fost depus unul si a
fost respins si sedinte convocate ale acestei comisii strict pe problema calitatii aerului nu au fost, iar
obligatia va apartine dumneavoastra si domnului secretar.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, va rog domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Da, as vrea si eu, ca riscam sa ne consumam timpul si cred ca este foarte pretios pentru noi toti.
Obligatia convocarilor comisiei, scrie in Regulamentul consiliului Local cine trebuie sa o faca si ma
gandesc ca ati citit macar o singura data acel regulament. Eu as vrea sa ii multumesc domnului consilier
Istrate pentru modalitatea in care a dat atentie acestui proiect de hotarare pe care l-a citit si l-a citit nu
transversal asa cum s-a mai intamplat de foarte multe ori de catre unii colegi consilieri de-ai nostri din
acest consiliu local dar care va si apartine ca si formatiune politica. N-a pus nimeni la indoiala niciodata
despre abordarea subiectului privind protectia mediului sau cresterea calitatii aerului in municipiul Iasi.
Toate lucrurile care vorbesc despre bine frumos, despre adevar, despre iubire si despre orice vreti
dumneavoastra sunt emotionale si totdeauna sunt incununate de succes in orice discutie incat nu a fost in
nici o maniera vreo acuzatie la adresa celor care au semnat proiectul de hotarare, nu vom putea niciodata
sa gasim pe cineva sa nu semneze un proiect de hotarare care vine sa aduca o varianta mai buna de viata,
dar acest proiect este lovit de doua aspecte, unul legat de legalitate si unul legat de oportunitate. Cel legat
de legalitate nu acopera sub nicio forma caracterul de urgenta orice mi-ati povesti dumneavoastra in
momentul de fata nu ajunge sa fie acoperit de legalitate acest proiect de hotarare din punct de vedere al
urgentei, nu suntem intr-o situatie de forta majora, nu suntem intr-o situatie in care trebuia sa luam o
decizie imediata privind instalarea, pentru ca acolo se petrecea un lucru care prejudicia viata iesenilor ci
cu siguranta e o chestiune 100% de imagine emotionala asa cum spunea si domnul Istrate. Ilegalitatea
continua si din urmatorul punct de vedere, ne ducem deja in latura penala, dumneavoastra ati propus ca
noi sa ascundem adevarul in fata Comisiei Europene sa instalam o statie de filtrare care sa denatureze
datele masurate cele care fac parte din reteaua europeana privind masurarea calitatii aerului in toate statele
membre si nu este o gluma, prin ducerea unor informatii gresite, ceea ce nu stiti dumneavoastra este faptul
ca Comisia Europeana a dat deja in judecata doua mari firme Volkswagen si Fiat pentru denaturarea
datelor privind poluarea produse de motoarele lor. Deci dumneavoastra ne puneati in situatia ca noi sa
invelim acea statie cu o panza de aer filtrat ca ei sa masoare doar lucrurile pozitive ceea ce eu nu voi putea
face niciodata. Este pur si simplu o forma ilegala de a duce in eroare Comisia europeana si asta trebuie sa
va atraga atentia intr-un mod cat se poate de serios, daca eu in calitate de primar imi asum luand masuri
in ceea ce priveste cresterea calitatii vietii in municipiul Iasi fara a aduce neadevarul ca si forma de
manevra politica in momentul de fata mi se pare de-a dreptul total inoportun. Alte aspecte legate de
legalitate. Veniti si propuneti un sistem care vorbeste cu nume si prenume despre marca, tipul, functiunea
si tot ceea ce trebuie sa indeplineasca acolo. Nu se face asa ceva, care ar avea si un raspuns, ori nu ati citit
proiectul de hotarare, l-ati preluat de la colegi ori nu ati bagat de seama ca aruncati toata aceasta poveste
intr-o maniera care va este cunoscuta de tip Transformatorul. Eu nu cumpar transformatoare. A treia
chestiune legata de oportunitate. Iasul nu este invelit intr-o pelicula ca o membrana de protectie in care sa
aiba o gura de intrare si o gura de iesire. Iasul este un oras care ca orice alt oras mare deschis cu cerul
liber, vanturile circula pe unde circula si tot acest amestec de aer se face intr-o maniera cat se poate de
naturala. Prin urmare nici mcar aspectul tehnic nu l-ati studiat cu atentie sa vedeti daca este oportun sau
nu, daca este de ajuns o statie sau nu, daca acest tip de statie nu vizeaza decat zone restranse acolo unde
se petrec elemente de poluare majora cum ar fi galeriile unor mijloace de transport in comun de tip metrou,
parcari subterane etc., lucruri care si-ar gasi de altfel explicatie intr-o maniera cat se poate de tehnica.
Studiul privind calitatea aerului in municipiul Iasi este un studiu lasat in dezbatere publica asa cum prevede
legea cu un plan de masuri care propune lucruri concrete cum ar fi cele de devierea traficului, ceea ce nu
se intampla si in situatia dumneavoastra, as fi asteptat sa vad din partea domniilor dumneavoastre cateva
masuri absolut firesti de implementat ar fi sa incercam sa deviem traficul chiar daca Ministerul
Transporturilor au raspuns in mod oficial ca nu poate interzice traficul greu prin acea zona pentru ca nu
are o cale de ocolire, sa insistam si sa facem un memoriu privind constructia arterei ocolitoare astfel incat
sa putem face si devierea traficului sa mai dam atentie suplimentara eventual pentru a putea dezvolta
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eventual acea padure pe care am inceput-o in acest an de 39 de ha, sa facem un program de constientizare
public prin care sa determinam cat mai multi sa foloseasca transportul public in comun sa venim mai
departe cu elemente care vizeaza autorizatiile de construire si din pacate nu ati fost prezenti la acea
dezbatere publica cu exceptia domnului Etienne prin care s-a venit cu masuri concrete prin care sa
incercam sa reducem prezenta pulberilor in atmosfera acolo unde se pertec constructii sau demolari, prin
urmare lucrurile absolut firesti care vin sa contureze necesitatea de a aborda subiectul poluarii ca un
subiect care exista care nu trebuie ascuns dar intr-o maniera cat se poate de responsabila sa venim in
continuare cu un plan de masuri sa determinam cat mai multi cetateni sa renunte la cosurile de fum de la
centralele individuale murale care otravesc viata fiecarui vecin intr-o maniera cat se poate de clara si
multe, multe alte lucruri care ar putea contura un plan de masuri privind cresterea calitatii vietii in oras.
Nu cred ca putem sa argumentam ca propunem si noi ceva pentru ca altceva nu exista, ori propunem ceva
de calitate ori ne informam si propunem oportun ceva care ar putea fi si implementat la un moment dat.
Cazul Timisoara pe care evitati sa il aduceti in discutie este un esec, un esec pe care l-au experimentat cei
din Timisoara tot intr-un exercitiu de imagine al domnului primar PNL din Primaria Timisoara, dar in cele
din urma s-a dovedit total ineficient s-au cheltuit 200 000 de euro si in momentul de fata statia stagneaza
abandonata pe o strada de unde nu mai produce absolut nimic. Puteati sa va informati si asupra acestui
lucru sa vedeti cum se pot risipi 200 000 euro. Daca credeti ca ati incercat sa faceti ceva pentru ca viata
iesenilor sa fie mai buna eu va multumesc pentru acest gand dar nu aceasta este modalitatea, discutiile
noastre a grupului de consilieri PSD a fost foarte aplecata asupra acestui proiect de hotarare pe care puteam
sa il fi abordat asa cum el este de fapt, ca pe o gluma, ca pe o gluma mai putin serioasa dar am zis ca
trebuie totusi sa discutam ca trebuie sa atragem totusi atentia ca intre populismul politic pe care vrem sa
il promovam si necesitatea implementarii unor masuri de care Iasul are nevoie este o mare, mare diferenta,
iar pentru mine Consiliul Local este o instituite pe care o tratez cu maxima seriozitate lucru pe care il
asteapta de altfel toti cetatenii acestui oras. In concluzie legat de discursul meu nu cred ca este atat de grav
felul ca va preocupa dar denota foarte putina seriozitate atunci cand o faceti. Nu pot sa imi explic nici
acum de ce ati dat vot negativ pentru Spitalul Regional de Urgente, nu vad nici acum o motivatie de ce un
Spital Regional de Urgente ar fi stat mai bine la Miroslava decat in centrul academic pe sanatate si pe
toata regiunea de Nord Est care este Iasul. Celelalte lucruri le-au conturat colegii mei motiv pentru care
punctul meu de vedere va merge in directia care am spus-o. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule primar, va rog domnule Etienne.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Imi dati voie si mie am cerut cuvantul acum mult timp, Cosette Chichirau
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rogs sa... daca sunteti in calitate de invitat ar trebui sa luati loc in...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Sunt deputata de Iasi, Cosette Chichirau USR, multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Sunteti in calitate de invitat si v-as ruga sa luati loc in sala, imi cer scuze, stiu ca au voie in sala in
calitate de invitat, va rog aveti cuvantul.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Buna ziua si multumesc domnului primar ca a organizat aceasta sedinta extraordinara. Sunt
surprinsa ca inca mai discutam daca poluarea in Iasi este o problema. Se pare ca inca e in dezbatere daca
este o problema. Cred ca este indubitabil ca este o problema. Ma surprinde de asemenea faptul ca noi ne
comparam cu Bucurestiul. Dumneavoastra stiti care este populatia Bucurestiului? Care este industria
Bucurestiului? Noi cu o populatie de, nu stiu, 7 ori mai mica, cu o industrie si comert de 10 ori, 20 de ori
mai mica avem practic un nivel de poluare comparabil. Asta este inacceptabil. Poluarea in Iasi nu este ....
Domnul primar Chirica Mihai
Doamna deputat, ma iertati ...
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Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Va rog, va rog sa nu ma intrerupeti ca nu eu nu v-am intrerupt pe dumneavoastra.
Domnul primar Chirica Mihai
Va rog sa nu ne intrerupeti dumneavoastra ... nu ne puneti...

Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Va rog, va rog sa nu ma intrerupeti. Eu v-am ascultat cu politete...
Domnul primar Chirica Mihai
Haideti nu ne certati consilierii...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Domnule primar, eu v-am ascultat cu politete...
Domnul primar Chirica Mihai
Dar ne certati consilierii locali intr-o sedinta ...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Eu v-am ascultat cu politete...
Domnul primar Chirica Mihai
...
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Domnul primar, v-am ascultat intreg rationamentul delirant, mult timp. Aveti rabdare.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Domnule primar, lasati-ma sa termin ce am inceput...
Domnul primar Chirica Mihai
Va rog foarte mult...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Aveti un pic de rabdare sa termin ce am de spus...
Domnul primar Chirica Mihai
Va rog tare mult, nu certati colegii consilieri...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Dar eu nu cert pe nimeni, eu doar expun niste cifre...
Domnul primar Chirica Mihai
Ii certati si nu este corect sa ii certati...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Imi dati voie sa termin?
Domnul primar Chirica Mihai
Ar fi bine daca in Parlamentul Romaniei ati veni cu un program de depoluare a Romaniei si din
punct de vedere politic si din ...
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Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Aveti un pic de rabdare ca o sa venim si cu programul asta...
Domnul primar Chirica Mihai
Si nu certati consilierii locali care depun totusi efort. Noi am depus efort sa citim acel proiect de
hotarare.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Sunt de acord.
Domnul primar Chirica Mihai
Sa nu il tratam ca pe o gluma asa cum apare. Si nu cred ca consilierii PNL aveau nevoie in mod
obligatoriu de o sustinere parlamentara sa isi sustina...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Eu nu sunt aici sa sustin consilierii PNL, eu sunt aici in calitate de deputat de Iasi...
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Domnule primar, doamna Cosette Chichirau poate participa in nume propriu...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
.. in plus sunt deputat USR. Eu nu am venit aici sa fac politica
Domnul primar Chirica Mihai
Deci ... sunteti deputat de Iasi motiv pentru care va rog sa nu ne certati consilierii...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Eu nu am venit aici sa fac politica, domnule primar...
Domnul primar Chirica Mihai
Pai, faceti ...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
.. am venit aici sa protejez interesele cetatenilor din Iasi ...
Domnul primar Chirica Mihai
Pai, faceti pentru ca ii certati. Faceti.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Si sunt dezamagita ca dumneavoastra va pierdeti vremea atacandu-va colegii si atacand solutiile
lor in loc sa propuneti solutii mai bune...
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu
Poate or fi de specialitate... domnule primar...
Domnul primar Chirica Mihai
Aduceti ... asta e pozitia dumneavoastra
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Daca imi dati voie sa termin, va rog frumos ...
Domnul primar Chirica Mihai
Si lasati-ne sa ne vedem de treaba noi in Consiliul Local
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Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Eu sunt deputat de Iasi. Cum adica va deranjez? Nu inteleg.
Domnul primar Chirica Mihai
Nu ne deranjati...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Pai atunci de ce nu ma lasati sa vorbesc...
Domnul primar Chirica Mihai
Dar vorbiti, vorbiti ... faceti o interventie in Parlament care este ...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Dati-mi voie sa imi termin interventia. In 14 martie ministrul Mediului a declarat ca avem trei
orase ...
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Dar cine e doamna?
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
... care sunt in procedura de infringement. Deci vreau sa va intreb, pentru poluare, daca
dumneavoastra stiti sau nu daca Iasul este in procedura de infringement la acest moment? Nu pentru
deseuri, pentru poluare. Acum doua luni s-a facut aceasta declaratie – ca Iasul este in procedura de
infringiment. Daca asta nu este o urgenta, eu nu inteleg ce este o urgenta si ...
Domnul primar Chirica Mihai
Mie imi pare rau ca dumneavoastra nu ati reusit sa aflati faptul ca Iasul nu poate fi in procedura de
infringement. Cititi legea pana la capat.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Dar eu va intreb pe dumneavoastra, dumneavoastra sunteti primarul
Domnul primar Chirica Mihai
Deci Iasul nu poate fi in procedura de infringement...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Domnule primar, eu va adresez o intrebare si dumneavoastra o sa raspundeti. Eu nu ma pricep la
fel de bine ca dumneavoastra
Domnul primar Chirica Mihai
De ce ne consumati timpul?
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Si am o intrebare ...
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Nu vorbeste la microfon... colegii nostri. Va rog frumos. Ar trebui ca toti sa nu facem exercitii de
imagine aici.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Nu este un exercitiu de imagine, eu vreau sa rezolv niste probleme...
Domnul consilier Boca Adrian Florin
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Doamna deputat, la fel cum dumneavoastra sunteti deputat, avem si noi atatia colegii care au venit
si au avut aici, daca au avut, dezbateri in mod politicos si in mod profesional. Dumneavoastra veniti aici
sa ne prezentati o situatie cu totul nefireasca. Nu stiu ce vreti
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Care este situatie nefireasca?
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Dumneavoastra clamati ...
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Faptul ca nu aveti, probabil, nu sunteti cunoscuta de catre cetatenii municipiului Iasi si in acest
mod incercati sa faceti cunoscuta.
Domnul consilier Ghizdovat Vlad
Am si eu o intrebare, mai avem presedinte de sedinta? Ca vad ca ia cuvantul oricine vrea.
Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Da, va rog, sa va inscrieti la cuvant. O lasam pe doamna deputat sa isi termine ideea dupa care o
sa va dau cuvantul.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Va multumesc. Deci intrebarea mea este: este Iasul in procedura de infringement pentru poluare?
Si daca da, as zice ca este o problema si este o problema urgenta date fiind amenzile foarte mari pe care
le-am putea suporta. Si in al doilea rand as vrea sa va intreb, de ce criticati solutiile colegiilor
dumneavoastra si de ce faceti atacuri la persoana in loc sa propuneti alte solutii? Aceasta problema a fost
semnalata din 2009...
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Doamna, dar nu ne faceti educatie ca suntem educati, suntem majori si facem parte dintr-un
Consiliu Local si nu admit sa ne faceti educatie, cel putin mie... faceti...
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Nu dati dovada de educatie...
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog sa va inscrieti la cuvant.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Daca vreti, va referiti la situatia de fapt si problema de mediu, este altceva, dar nu faceti educatie
consilierilor in Consiliul Local, da? Referiti-va strict la problema pe care o aveti de dezbatut, daca vi se
permite de catre presedintele de sedinta.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Dar va rog sa va inscrieti la cuvant ca as nu...
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Pai, nu ne faceti educatie ca noi sa stiti ca am facut liceul, am facut facultati, am facut tot ceea ce
ne trebuie ca sa fim oameni onesti...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirauă
Sa stiti ca am facut si eu si liceul si facultatea
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
Fata de dumneavoastra pe care va vad prima oara in viata mea. Bine ati venit la Iasi,
CIC PO 03/F3

Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Bine v-am gasit, pacat ca e asa poluat. Deci, pentru colegii de la putere, daca nu va place exemplu
oferit de statie de purificare, va rog sa faceti cercetare si sa oferiti alte 3,4, 5, 10 exemple. Asa mi se pare
normal, nu sa va atacati intre dumneavoastra, ci sa spuneti nu ne place statia asta de purificare, ne place
cealalta. Nu am mers in Timisoara. De ce nu am mers in Timisoara? A functionat in Rotterdam, da sau
nu? As vrea sa vad solutii reale si nu atacuri la persoana. Va multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Eu cred ca lucrurile tind...
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog sa asteptati. S-au ridicat 7 maini nu pot sa va dau cuvantul la toti. Va rog sa asteptati.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Va rog
Domnul primar Chirica Mihai
Haideti sa... Multumesc foarte mult, l-am cerut, domnul consilier. Vreau sa discutam un pic ...
Haideti sa reusim sa aducem din nou in discutie ceea ce avem aici. Deci am luat cate o pereche de palme,
multumim foarte mult. Deci nu avem voie sa ne contrazicem pe proiectele de hotarare, noi trebuie sa
dezbatem doar teoretic tot ceea ce facem. Spre stiinta dumneavoastra doamna deputat, proiectele de
hotarare sunt acte normative locale care vin sa reglementeze anumite decizii ale Consiliului Local in
favoarea comunitatii exact asa cum sunt scrise ele. Daca scrie acolo se aproba sa se cumpere doua statii
etc si se aproba, exact asa se intampla. Elementele de natura generala se discuta in dezbaterile din inainte
pe comisii etc sau cand doriti dumneavoastra in alt loc. A doua chestiune, noi suntem niste oameni foarte
disciplinati sau cel putin eu. Imi place sa fiu tras de ureche atunci cand se merita acest lucru. Imi place sa
imi fie aduse la cunostinta si lucruri pe care nu le fac sau nu le fac bine si pot sa accept si critica, dar totusi
sunteti in Consiliul Local al Municipiului Iasi, al doilea oras dupa Bucuresti, cu niste oameni foarte
onorabili care au venit sa isi sustina un punct de vedere cu argumente pro si cu dezbatere cu argumente
contra. As fi cel mai fericit fost presedinte de partid sa stiu ca parlamentarii de Iasi se duc si dezbat orice
proiect de lege intr-o maniera cum o facem noi atunci cand colegii nostri, oricare sunt ei, vin si propun
hotarari de consiliu. Astfel incat ...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Degeaba vorbiti despre persoana mea, eu vreau ca dumneavoastra sa vorbiti despre poluare ...
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog sa va inscrieti la cuvant...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Vorbiti despre poluare!
Domnul primar Chirica Mihai
Pe langa faptul ca ati primit ingaduinta de a ocupa locul unui consilier care astazi este absent, pe
langa faptul ca vi s-a dat cuvantul in speranta ca veti aduce, probabil, o prevedere legislativa sau un proiect
la nivelul Parlamentului Romaniei care ar putea ajuta initiativa colegilor liberali sau chiar alte initiative.
Pe langa faptul ca ...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
M-as bucura sa inaintez Parlamentului solutia dumneavoastra.
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Domnul primar Chirica Mihai
Pe langa faptul ca, ne intrerupem ca in Parlament. De asta nu sunt eu parlamentar.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Care este solutia dumneavoastra? Eu m-as bucura sa o duc la Parlament.
Domnul primar Chirica Mihai
O sa v-o comunicam in momentul in care ... Noi nu am reusit sa mai ducem dezbaterea acolo unde
voiam sa o ducem, dintr-un motiv subiectiv se pare, motiv pentru care va multumesc, doamna presedinte.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Domnule consilier, va rog sa va concentrati ideile intr-o singura
interventie.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Nu ma cenzurati, va rog frumos.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
In felul acesta nu mai terminam si ma puneti si pe mine intr-o situatie dificila.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
E dezbatere pe tema importanta, doamna preseditne.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
E dezbatere, dar nu trebuie sa ne certam si sa ducem sedinta intr-o alta directie.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Daca imi permiteti, doamna presedinta, mi se pare incorect ca totdeanuna ii dati cuvantul domnului
primar si nu dati cuvantul consilierilor in conditile in care domnul primar ca doamana Chichirau este
invitat.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, sa faceti interventie la proiect.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Si a doua chestiune, domnule Harabagiu nu va permit sa ma jigniti. Va rog frumos. Domnul
Harabagiu mi-a adresat o jignire. Nu va permit asta. Si atitudinea asta..
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
... respectati regulamentul.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Nu va permit sa ma jigniti.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Cititi totul pe transversala si nu respectati regulamentul.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Macar citesc, dumneavoastra nici macar atat nu faceti.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Va intereseaza regulamentul mai mult decat poluarea.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
...
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Domnul consilier Timofciuc Razvan
Dumneavoastra nici macar atat nu faceti, domnule Harabagiu. Legat de legalitate, domnul primar,
se pare ca sloganul – lucrurile importante au nevoie de timp, inca nu a iesit din Palatul Roznovanu. Daca
nici poluarea din municipiul Iasi care este o problema pe care toti iesenii o ridica, nu este o problema
urgenta atunci imi dau seama ca realmente nu cunoasteti problemele importante cu care se confrunta orasul
asta. Deci, cred ca am depasit sau speram la dumneavoastra ca ati depasit faza cu lucrurile importante au
nevoie de timp. A doua chestiune, spuneti ca ar fi penal o astfel de initiativa pentru ca ar denatura
masuratorile celor de la Agentia de Mediu, dar chiar dumneavoastra spuneati ca acea shaormerie de acolo
din Podul de Piatra denatureaza masuratorile Agentiei de Mediu. In conditiile astea cum le-ati dat
autorizatie acelui local sa functioneze?
Domnul primar Chirica Mihai
Ramaneti pe subiect, e foarte interesant.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Spuneti la fel, remarc ca si tip, acest proiect de hotarare este exhaustiv. Am trecut in acest proiect
absolut toate informatiile, toate detaliile ca toti consilierii locali sa isi faca o idee foarte clara ce presupune
aceste statii de filtrare, care sunt costurile, care sunt impactul lor s.a.m.d. Faptul ca dumneavoastra acum
va opriti asupra unui aspect, ca am venit cu o propunere de pret, arata ca pur si simplu tratati
dumneavoastra in mod amatoresc problema asta. Iarasi veniti cu chestiunea cu cerul liber, ca Iasul e sub
cerul liber, e ridicol, realmente e ridicol.

Domnul primar Chirica Mihai
...
Domnul consilier Timofciuc Razvan
E ridicol
Domnul consilier Boca Adrian Florin
E transversal Iasul, intr-adevar.
Domnul consilier Timofciuc Razvan
E ridicol sa spuneti ca aceste statii de filtrare nu ar avea niciun impact pentru ca Iasul e sub cerul
liber, inseamna ca cei de la Londra, de la Rotterdam care l-au instalat, intrati pe site-ul primariei sa vedeti
exact detalii tehnice despre asta, inseamna ca ei nu stiu ce au facut...
Domnul viceprimar Botez Radu
...
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Da, am intrat pe site... asa... si spuneti la fel in studiul privind calitatea aerului care este in dezbatere
publica. Consilierii locali probabil stiu ca el a fost retrimis de catre Agentia de Mediu pentru a fi refacut,
ca prima varianta a fost una facuta aiurea, domnule primar, cu picioarele. Adica, ceea ce trebuie sa ... in
transversala a fost facut.
Domnul primar Chirica Mihai
l-ati citit? Si prima varianta? Si stiti ce se intampla acum?
Domnul consilier Timofciuc Razvan
Daca va aduceti aminte, am fost singurii noi, consilierii PNL care am participat la dezbaterea pe
planul de calitate al aerului.
Domnul primar Chirica Mihai
L-ati citit in viteza.
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Domnul consilier Timofciuc Razvan
Si o alta chestiune, de doi ani sunteti primarul Municipiului Iasi, nu ati cu niciun plan de masuri
privind problema poluarii in oras.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier. Va rog, domnule consilier Bostan.
Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian
Doamna presedinta si domnule primar, da recunosc ca am asa un gust amar dupa sedinta asta de
astazi, adica consider ca sunt trei teme principale: sanatatea, educatia si siguranta, la care ar trebui sa lasam
deoparte si doctrinele politice si afilierele si interesele de orice fel si chiar ar trebui sa le discutam fara
patima, strict pe argumente tehnice si financiare si de oportunite si de originalitate. Acum, eu ce vreau sa
va propun foarte clar, noi consilierii liberali suntem 8, cu domnul Postolache suntem 9, deci doar o treime.
Evident dumneavoastra fiind mai multi aveti dreptul si posibilitatea nu sa monopolizati, dar sa utilizati
mare parte din timpul acestor sedinte pentru a va expune ideile. Pentru ca un exercitiu simplu de
democratie si de drept de exprimare ar trebui sa ne permita fiecaruia sa vorbim macar o interventie sau
doua. Eu va propun ca la aceste subiecte sensibile, ca presedintele de sedinta sa aloce timpul cel putin o
treime din timpul dezbaterilor pentru consilierii liberali. In felul acesta o sa fim siguri ca nici nu se mai
intervine peste noi, sunt de acord, poate ca si colegii mei au intervenit astazi, dar au fost foarte multe
interventii fie de atentionare, fie de mustrare, vorba dumneavoastra – nu are sens, suntem toti majori, am
venit aici pentru ca cetatenii ne-au investit cu drepturi si obligatii si nu imi place nici sa stau sa mi se faca
tot de felul de observatii sau de insinuari nefondate. Va atrag atentia ca intr-adevar tendinta asta populista
de la dumneavoastra a pornit, dumneavoastra ati lansat ideea ca este o initiativa mai degraba populista. Ea
chiar nu este. Acum cand nu a fost poate cea mai buna, cea mai oportuna ramane sa discutam, dar odata
ce ati deschis subiectul asta evident ca ne-ati jignit si asta este si motivul pentru care sedinta de Consiliul
Local s-a transformat asa intru-un fel de sueta. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Ca sa raspund domnului Bostan cu tot respectul pe care i-l port. Nu a fost nicio tendinta de a jigni,
dimpotriva. Am vrut sa atrag atentia ca instalarea unei statii de filtrare a aerului langa o statie de masurare
a unui indicator de mediu este ilegal pentru ca ar denatura adevarul despre poluare, iar noi nu vrem sa
ascundem ceea ce este evident si trebuie sa facem si sa luam masuri impreuna pentru asta. Aici am adus
aspectul de ilegalitate alaturi de celelalte care sunt strecurate. Eu sunt convins ca toata lumea stie ca nu
poti sa introduci numele unui producator atunci cand vrei sa propui o achizitie, dar nu s-a citit. Adica s-a
zis ca e bine, fa tu materialul si depune-l ca o sa-l citim si noi si nu s-a mai intamplat lucrul asta ca de asta
ii si reprosam domnului Timofciuc ca e bine sa il citim cu atentie . Cand venim cu propunere trebuie
studiata de la un capat la celalalt, pe exemple concrete care au dat rezultat in tara sau in afara tarii, pe
situatia reala de fapta orasului nostru, va rog frumos sa vedeti si studiile pe care le-a prezentat Garda de
Mediu si Agentia de Protectia Mediului la ultima dezbatere pe poluare cu proiectul propus de noi la
Prefectura, pe celelalte masuri care sunt deja implementate, iar altele vor fi implementate privind
reducerea poluarii in zonele de santier, faptul ca am aderat sa devenim oras zero deseuri, faptul ca am
inceput sa implementam acest proiect si in scoli si peste tot, faptul ca suntem primul oras din Romania si
am ramas singurul cu acel depozit municipal din zona Gradinari privind recuperarea deseurilor si redarea
lor in circuitul economic etc. Lucruri pe care le-am facut impreuna si in legislatura trecuta, capatul de
legislatura trecuta, dar si in legislatura aceasta, dar care au venit sa puncteze chestiuni care se pot face si
care au rezultat. Avem nevoie de toalete automate cat mai multe in oras si cu acesti bani am putea cumpara
aproximativ zece toalete pe fiecare unitate de filtrare. Avem nevoie sa extindem zonele de spatiu verde.
Avem nevoie sa imbunatatim calitatea spatiului verde ca el sa aiba rezultat. Avem nevoie sa ne redefinim
acel plaman al orasului asa cum vorbim de vreo doi-trei ani de zile sa putem implementa acea padure de
39 de ha. Este foarte greu in conditiile poluarii de astazi la nivel global sa mai poti pune un trup de padure
de peste 40 de ha. Muncim de doi ani de zile continuu si probabil ca in acest an vom reusi sa ii dam si
rezultatul final. Deci lucruri concrete care tin de viata acestui oras. Nu vrem sa aducem o gluma din
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chestiunea asta, dar eu sunt convins ca si dumneavoastra ca si mine, si cu un profil tehnic si cu un profil
mai putin tehnic ne dam seama ca acel aer nu poate fi impins dinspre Letcani sa treaca prin filtru si cetatenii
de dupa filtru sa aiba o viata si un aer mai putin poluat. Nu pot sa ii mint si sa spun ca da intr-adevar statia
de poluare de la Podul de Piatra nu mai masoara depasiri, deci nu o sa mai fie inregistrate acele depasiri
la Comisia Europeana, dar 5 metri mai incolo se intampla boli cardiovasculare motivate de poluarea
aerului sau de plaman. Nu am voie. Ce fac? Pun statia in zona respectiva dupa care comunic la Ministerul
Transporturilor ca ne-am razgandit nu mai vrem devierea traficului greu sau nu ne mai trebuie centura
ocolitoare sau nu trebuie sa mai punem conditia pe care am pus-o in dezbatere publica ca toate materialele
granulare sa fie duse obligatoriu cu prelata si toate santierele sa aiba filtru de praf si etc si etc. Deci nu pot
sa fac lucrul asta. Pot sa implementez acte normative locale concrete care sa vizeze rezolvarea unei
probleme care a devenit o problema globala pentru ca aerul... Dumneavoastra probabil nu stiti ca pe 1
ianuarie cand toata lumea se odihnea dupa revelion, statia a avut depasiri si nu a avut depasire nici din
cauza transportului public pentru ca nu functiona, nici a traficului greu pentru ca lumea era la revelion,
nici a altui motiv, ci datorita faptului ca curentii de aer care au venit dinspre nord-vest au venit incarcati
foarte puternic cu praf de pe terenurile agricole descoperite din nordul municipiului nostru si au dat, sa
spunem, o masuratoare cu depasire timp de trei zile la statia de la Podul de Piatra pe culoarul Bahluiului.
Asta nu se datoreaza nici faptului ca nu avem masuri contra poluarii, nici faptului ca nu stim ce vrem, ci
datorita faptului ca este o situatie globala. Nu putem sa discutam despre poluare asa cum nu putem discuta
nici despre deseuri, nu putem discuta nici despre altceva decat daca la nivel global, adica si Iasul si tot
judetul si probabil si mai mult decat atat vin cu un plan de masuri consecvent, poate si cu o lege care sa
arate care sunt cauzele care duc la aceste depasiri, cate din ele sunt conforme cu masuri pe care trebuie sa
le ia municipiul Iasi si cate trebuie sa vina in aspectul general al municipiului, judetului sau chiar a regiunii.
Asta voiam sa spun. Interventia mea usor brusca a fost motivata si de faptul ca noi suntem niste oameni
responsabili aici, nu formatiunea politica ar trebui sa ne desparta si nici nu trebuie sa ne desparta cand
discutam, dar suntem si niste oameni constienti de problemele noastre nu trebuie sa ni le aminteasca
nimeni ca nu ne-am trezit de dimineata si hai sa incepem sa facem ras de doua statii care oricum nu vor
da rezultat sau nu cel pe care il prognozam. Aceasta este motivul pentru care am cerut sa nu ni se dea nici
lectii pentru ca stim unde traim si ce vream de la orasul asta si aceasta este motivul pentru care as accepta
inca o discutie pe probleme de mediu cu un plan de masuri pe care sa il propuneti, pe care sa il aducem in
atentia Consiliului Local dar care sa fie studiat ca are si rezultat ca asa ne vom trezi de fiecare data sa
venim pe efectul emotional pe care il produce problema de cum ati spus dumneavoastra sanatate, educatie,
siguranta, boala in general, produce efect emotional pentru ca orice rezultat al votului pe care il dam noi
daca spunem pentru o sa trebuiasca sa imi fortati mana sa fac o prostie, sa achizitionez niste chestiuni care
eu stiu ca nu vor functiona in loc sa fac lucruri concrete pentru oras. Daca vom vota impotriva, veti iesi si
veti spune vedeti grupul de consilieri PSD impreuna cu primarul nu vor sa reduca poluarea, ceea ce iarasi
este o minciuna. Noi am vrut sa tratam responsabil acest lucru, sa va aratam ca prin ce am studiat despre
Timisoara, prin ce am studiat cu domnul viceprimar Botez despre alte statii si alte solutii care incerca sa
le implementeze acum in orase mari din Europa si din lume, prin celelalte planuri de masuri care sunt in
curs de implementare iar altele implementate. Problema o stim, ne doare, dar nu putem sa o bagam sub
pres incercand sa falsificam intr-o maniera cat se poate de clara datele unor masuratori pentru ca populatia
Iasului trebuie sa stie de ce sa se fereasca. Chiar daca noi nu reusim sa facem ceea ce vrem pentru ei pe
motive legislative sau chiar pe chestiuni care nu sunt la indemna noastra ca autoritate, ei trebuie sa stie
care este adevarul. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Va rog, domnule Ignat.
Domnul consilier Ignat Etienne
Constat cu tristete ca acest proiect desi a fost semnat de profesori universitari, sustinut de
profesorul universitar domnul Silviu Gurlui care se ocupa in general cu asta, este o prostie. Nu stiu cine
falsifica masuratorile odata ce noi am folosit in tot proiectul de hotarare datele date de APM Iasi in care
spune clar ca avem depasiri. Sunt singurul care am inaintat la planul de calitate al aerului 30 de intrebari
si propuneri din care una a fost cea pe baza caruia a fost respins acest plan de calitate, domnule primar.
Sunt singurul care am inaintat de asemenea solutii si la regulamentul legat de constructii. As vrea sa fiti
putin mai preocupat de poluare. De exemplu, in fiecare zi prin Bularga, in fata la Granit trec o suta de
camioane care nu sunt acoperite. Stiu ca aveti o camera acolo, dar nimeni nu le urmareste. Am sesizat de
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vreo 5 ori Politia in care le-am spus acest lucru. Nu stiu cum s-a rezolvat. Legat de, vad ca tot se duce
discutia de oferta de pret, m-am gandit si asa cum v-am mai zis, daca am fi cumparat un televizor am fi
stiut toata lumea ce face, unii se uita la desene animate. Mi-ar fi placut foarte, foarte mult sa intelegem.
De exemplu, noi, bine, cei care mai depun proiecte pe fonduri europene pentru intitutii publice, in acel
proiect pe care il depunem la finantator se depun de fiecare data cel putin trei oferte care sa justifice pretul,
inclusiv si primariile, toate primariile din Romania depun trei oferte doar pentru a justifica pretul si doar
pentru a justifica ce capacitati ar trebui sa aiba. Noi avem o problema, acest aparat o rezolva sau nu o
rezolva, o rezolva partial, important e sa stim ca altfel am fi discutat toti aici daca un televizor poate sa fie
sau nu o statie de filtrare ... Dumneavoastra poate discutati. Si as vrea, asa din respect fata de parlamentari
si dumneavoastra aveti statut la sedintele de Consiliul Local, tot de invitat, domnule primar. Am observat
asa permanent cum intrerupeti pentru ca cineva vrea sa spuna o problema si pe care ar trebui sa o dezbatem.
Sunt foarte suparat pentru ca nu dezbatem in general
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Haideti sa discutam pe margiena subiectului, domnule consilier.
Domnul consilier Ignat Etienne
Pai despre ce discutam? Despre poluare...
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Mai sunt si alti consilieri care s-au inscris la cuvant.
Domnul consilier Ignat Etienne
Mi-ar fi placut sa intrerupeti pe domnul primar atunci cand intrerupea alte persoane.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
O ultima interventie, permiteti-mi, doamna presedinta de sedinta.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule Boz.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Va rog sa fiti atenta si in sala, va distrage domnul primar acolo, langa dumneavoastra.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc pentru observatie.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Da. Domnul primar astazi a vorbit in interventiile sale cel putin 30 de minute despre orice dar
numai despre acest proiect nu. A amintit si Spitalul Regional de Urgenta si cat este dumnealui de preocupat
si cu cata seriozitate trateaza problemele municipiului Iasi. Seriozitate pe care noi nu o regasim. Si in
acelasi timp il felicit pe domnul primar pentru faptul ca a reusit sa deturneze discutia din sedinta de astazi
si a facut tot felul de aluzii, a jignit consilierii liberali. Cu tot felul de trimiteri si reprosuri inventate ca noi
nu ne-am fi documentat in conditiile in care noi consilierii liberali am fost prezenti la toate discutiile. Bine,
nu toti, dar pe rand fiecare dintre am mers la dezbaterile privind calitatea aerului si chiar s-au propus
solutii din partea grupului nostru. Dar in fine, inchid aici aceasta paranteza. A fost adus in discutie
argumentul penal. Domnule primar, poate nu ati inteles proiectul, va reexplicam. Nu va propunem un
sistem de masluire a datelor inregistrate de aceste statii, din contra, faptul ca aceste statii si cred ca sunt
cel putin 6 in oras daca nu ma insel, se defecteaza si nu sunt reparate in vederea inregistrarii exacte a
acestor indicatori, a depasirilor pe poluantul PM10, consideram ca poate fi interpretat, dar noi nu am vrut
sa mergem mai departe dar acum putem sa ne gandim avand in vedere rationamentul dumneavoastra ca
poate incercati sa mascati anumite date. Un alt rationament invocat de dumneavoastra si ceea ce am citit
printre randuri este ca datorita nivelului ridicat de poluare incercati sa justificati necesitatea unor investitii
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in Iasi, respectiv soseaua de centura. Soseaua de centura si avem o initiativa pe care am transmis-o, dar
probabil ca s-a oprit direct la liderul de grup al PSD, soseau de centura trebuie sa fie construita datorita
multor altor argumente nu doar cel al poluarii. Rationamentul dumneavoastra este asemanator imparatului
Nero care a dat foc Romei, trebuie sa aratati tuturor cat este de poluat Iasul ca sa justificati o sosea de
centura. Deja am aratat lucrul asta, domnule primar. Toata tara stie cat este de poluat orasul asta. Nu
trebuie sa moara oameni ca sa justificam o anumita urgenta. Nu trebuie sa avem o frecventa a
imbolnavirilor extraordinara ca sa. Sunt specialisti care deja ne pot explica consecintele poluarii. ... pai
nu, dumneavoastra ati intors discutia asta si de asta v-am felicitat pentru ca calitatile de orator, dar in
acelasi timp imi exprim dezamagirea si dezgustul pentru modul in care ati abordat aceasta sedinta si v-ati
comportat fata de invitati. De fiecare data simtiti nevoia sa aveti un drept la replica, desi nu v-a fost adresat.
Am inceput aceasta sedinta discutand exclusiv elemente tehnice si daca doriti, mai fac o incercare desi
probabil ca decizia este luata, calculati, stimati colegi, 10000 de metri cubi/ora cat poate filtra o astfel de
statie si veti vedea ca astfel de statie se apropie, echivaleaza cu un parc de cel putin 1 hectar. Haideti sa
ne gandim ca in zone precum Bularga sau Podul de Piatra nu mai avem terenuri in care sa facem un parc
cum de altfel noi am mai discutat in sedintele noastre de consiliu ca singurele spatii mai vaste le avem tot
in zona C.A. Rosetti, respectiv zona de nord a orasului care de bine de rau are ceva parcuri, dar in zonele
de vest si de sud nu avem si atunci putem compensa lipsa acestor parcuri cu montarea unor astfel de
dispozitive. V-ati aruncat tot timpul la un exemplu care, nu stiu, poate fi un esec, nu am studiat cazul
Timisoarei. Haideti sa ne uitam la exemplele care sunt de succes si sa le urmam, respectiv Rotterdam si
Londra.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Da, am sa incerc sa dau o replica, dar mi se pare ca iesim usor din logica pe masura ce discutam.
Dumneavoastra spuneti ca ati vizat un lucru foarte bun pe care noi nu l-am contestat, dar nu i-am gasit
finalitatea, trebuie redusa poluarea, trebuie sa ii gasim si finalitatea cum. Faptul ca incercam sa masluim
inregistrarile unei statii de masurare in zona Podul de Piatra este infractiune si puteti judeca singur ca aveti
si competenta necesara. Este o infractiune crasa cu urmari foarte grave in ceea ce priveste calitatea noastra
de membru UE. Care este volumul de aer necesar a fi filtrat ca sa putem spune ca am rezolvat cu doua
statii, poate cu 9 statii, poate cu 99 de statii sau poate cu alte solutii. Care este pana la urma, sa spunem,
necesitatea de a cheltui acesti bani in functie de problemele grave cu care se confrunta populatia in
momentul de fata din lipsa arterei ocolitoare. Poluarea este cel mai puternic argument in sustinerea unei
investitii pentru o artera ocolitoare, credeti-ma. Nici macar traficul numai reprezinta argumentul suprem
in momentul de fata pentru ca elementele de trafic pot fi imbunatatite si prin management si prin alte
lucruri impreuna cu Politia Rutiera, dar poluarea este cel mai puternic argument care justifica constructia
unei artere ocolitoare, iar tot studiul pe care noi l-am facut privind calitatea aerului e unul dintre putinele
care exista la nivel national arata faptul ca necesitatea ocolirii orasului cu trafic greu precum si alte masuri
privind tranzitarea orasului, deschiderea de parcuri logistice si conditii de restrictionare a circulatiei cu
trafic greu in zona centrala, fac parte din planul propus de catre noi impreuna cu cei care au elaborat acest
studiu. De asta nu am vrut sa aduc in derizoriu pentru ca poluarea nu este o problema de derizoriu, dar
trebuie sa iesim din aspectul de imagine si sa incercam sa ii dam concretete cu masuri care pot imbunatati
viata cetatenilor municipiului Iasi intr-o maniera concreta. Observatiile ca ati pus firma, ca ati pus valoarea
sunt chestiuni pe care trebuia sa le semnalizam si asa ati facut si dumneavoastra in orice situatie in care
un consilier al PSD ar fi facut o propunere pentru achizitia unui bun si este corect ceea ce am spus noi.
Nu se vorbeste la micorfon.
Domnul primar Chirica Mihai
Pai este corect.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog sa va inscrieti la cuvant.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Domnule consilier Pintilei aveti cuvantul.
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Domnul consilier Pintilei Mihail
Multumesc. Eu ma simt onorat de prezenta doamnei deputat in stanga mea, chiar ma simt mai bine
decat in prezenta domnului Piftor si sper ca elanul acesta revolutionar al dansei sa se manifeste si in
Parlamentul Romaniei in sprijinul Iasului in vederea indeplinirii obiectivelor pe care le are Iasul si ma
refer aici, nu numai Iasiul si Moldova, autostrada, unu, doi, toate ...
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Am depus interpelari in acest sens. Va dau si raspunsul.
Domnul consilier Pintilei Mihail
Stiti ce se intampla? Noi avem un regulament.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Stiu exact ce se intampla, dumneavoastra faceti politica.
...
Doamna deputat, va rog, sa nu mai interveniti.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog sa inscrieti la cuvant doamna deputat.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Nu imi dati dumneavoastra lectii mie ... dumneavoastra..
Domnul consilier Pintilei Mihail
Noi trebuie sa invatam unii de la altii, dar daca credeti ca stapaniti totul, e jale.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier.
Domnul consilier Pintilei Mihail
V-a pus o intrebare, domnule primar, doamna deputat si nu i-ati raspuns. Ce poate sa faca
Comunitatea Europeana impotriva Iasului? Pai nu prea poate sa faca pentru ca toate masurile coercitive
se iau impotriva Romaniei, deci impotriva Iasului nu se pot lua masuri, asa de bine ar fi ca sa fim bagati
inseama de Comunitatea Europeana ca municipiu am fi extraordinari.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Prin amenzi, excelent.
Domnul consilier Pintilei Mihail
... e adevarat ca municipiul Iasi este cunoscut si la nivel national datorita depasirii sistematice si
consistente ale normelor admisibile pentru diferiti indicatori. In aceste conditii este laudabila orice
initiativa care propune solutii privind depoluarea aerului in orasul Iasi. Problema insa este prea importanta
si complexa si rezolvarea ei presupune o analiza atenta a situatiei, o deplina cunoastere a unor aspecte
fundamentale de ecologie si desigur competente cu privire la tehnologiile de depoluare care s-ar putea
utiliza in acest context. De aceea vreau sa fac cateva observatii. Unu, orice propunere de asemenea natura
trebuie sa porneasca de la analiza atenta si competenta a situatiei, ceea ce implica identificarea surselor
acestei poluari si trecerea in revista a masurilor de limitare, eliminare a acesteia. Mentionam ca sursele de
poluare care fac obiectul propunerii mentionate sunt legate in principal de transportul rutier, de calitatea
autovehiculelor implicate in realizarea acestui transport, de calitatea cailor de rulare, de circumstante
agravate desigur semnalandu-se faptul ca in acest trafic sunt implicate autovehicule grele in absenta unei
solutii ocolitoare pentru transportul greu in Municipiul Iasi. Doi, solutiile care se propun trebuie sa
respecte norme fundamentale de ecologie, principii ale ecologiei cum ar fi: principiul tratari la surse a
poluantilor din aer, nu tratarea ineficienta si costisitoare dupa dispersia lor in atmosfera care presupune
risipa de bani si de mijloace pe de o parte, si surse noi de poluare deoarece deplasarea unei cantitati mari
de aer catre zona filtrelor implica o sursa majora de poluare acustica pentru locuitorii acestei zone fara a
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mai comenta consumurile de energie pe care aceasta deplasare le presupune. Trei, este evident necesitatea
fundamentari corecte din punct de vedere ecologic a unei asemenea propuneri si se impune deci
consultarea unor adevarati specialisti in ecologie, nu asemenea propunere ce vizeaza cheltuirea banilor
publici doar pentru ca preocuparile ecologice sunt la moda. Am studiat si eu proiectul dumneavoastra, am
vazut semnaturile profesorilor de la Facultatea de Geografie, Geologie, Biologie, ETC, Ati vorbit domnule
consilier Boz, despre morti, trebuia sa aveti si binecuvantarea Mitropoliei...
Domnul consilier Boz Petru Eduard
A lui Dragnea trebuia sa o cer, domnule.
Domnul consilier Pintilei Mihail
Patru, o solutie viabila, in opinia noastra, trebuie sa raspunda la cerinte legate de specificul
traficului rutier presupunand respectarea unor norme ecologice clare pentru autovehiculele care
tranziteaza orasul Iasi si desigur si zonele amintite, asigurarea unei calitati superioare a caii de rulare si
bineinteles v-am mai spus ca trebuie evitat, adica trebuie rezolvata si problema caii ocolitoare pentru
masinile grele. De asemenea, a fost o chestiune care a atins-o si domnul primar si anume cea privind
educatia. Trebuie sa facem eforturi si pentru educatia ecologica a celor implicati in traficul urban.
Consideram ca propunerea care ati facut-o dumneavoastra si vreau sa va spun ca eu am initiat un fel de
intrebari adresate unor somitati in materie de ecologie pe care ii avem in Municipiul Iasi si care ar trebui
consultati, deci punctul dansilor de vedere e ca aceasta propunere nu este viabila. Sigur as vota cu
amandoua mainile daca proiectul dumneavoastra ar avea la baza o documentatie tehnico-stiintifica facuta
de oameni care se pricep la aceasta problema. Multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Dreptul la replica, va rog. Pe procedura, dreptul la replica.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog sa asteptati, da? Domnule consilier Crucianu.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Dreptul la replica.
Domnul consilier Crucianu Tudor Bogdan
Buna ziua. Eu as vrea sa rog colegii de la departamentul tehnic daca inainte de momentul in care
doamna secretara anunta colegii consilieri liberi sa ridice microfoanele si cei care doresc sa intervina, care
vor sa intervina si sunt invitati sa vina la microfon si sa isi spuna punctul de vedere conform
regulamentului Consiliului Local, pe de o parte. Punctual, la proiectul de hotarare ceea ce as vrea sa
punctez, eu am observat in ultima perioada ca societatea Salubris a intensificat spalatul strazilor si a
trotuarelor in municipiul Iasi. Problema calitatii aerului ne preocupa pe toti. I-as intreba pe consilierii
liberali daca stiu cate hectare de spatiu verde a fost modernizat de catre cei de la Servicii Publice si daca
nu stiu, as prefera sa va spun tot eu, 1063 de hectare si totodata, impreuna cu colegii mei din cadrul
Organizatiei de Tineret din care eu fac si pe care o conduc, impreuna cu executivul Municipiul Iasi am
luat parte la o campanie de ecologizare in zona C.A. Rosetti. V-as invita si pe dumneavoastra domnilor
consilieri impreuna daca doriti, sa participam la mai multe activitati de ecologizare, pe de alta parte la
activitati de plantare de pomi asa cum am facut in repetate randuri eu impreuna cu ceilalti colegi de ai mei
din Organizatia de Tineret pentru ca este foarte important sa facem lucruri palpabile inainte de toate,
inainte sa venim aici in Consiliul Local si a prezenta anumite proiecte fara de care sa le stapanim intr-un
totul. Va multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consileir. Domnul consilier Boca, va rog.
Domnul consilier Boca Adrian Florin
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Buna ziua. In primul rand referitor la doamna deputat as vrea sa fie bine cunoscut ca in regulament
este specificat clar: ”presedintele de sedinta poate acorda dreptul invitatilor sa ia cuvantul cu aprobarea
majoritatii consilierilor locali”. Nu s-a intamplat acest lucru.
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Imi puneti pumnul in gura, da? Va folositi de a pune pumnul in gura, asta vreti dumneavoastra...?
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, doamna deputat...
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Doamna deputat, eu nu folosesc astfel de termeni, va rog frumos.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnule Boca, ma lasati...
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Nu veniti dumneavoastra sa ne dati lectii nici de convietuire si nici de exprimare. Va rog frumos.
Ascultati punctul de vedere. Cu toate ca acest lucru nu s-a intamplat, ati luat cuvantul. Pe langa faptul ca
ati luat cuvantul, ce ati facut dumneavoastra? Ati denaturat discutatia asa cum vreti. Dumneavoastra ati
facut niste atacuri la persoana, la primar, la alte persoane, consilierii majoritatii, frumoasei majoritatii asa
cum se exprima colegul dumneavoastra de partid sau de alianta. De asta vreau sa va spun, nu ati avut un
ton potrivit pentru o discutie in acest fel. Au fost nenumerate interventii
Doamna deputat USR Cosette Paula Chichirau
Nu judecati dumneavoastra asta. ... Vorbim despre poluare. Aici vorbim despre poluare...
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multuemsc, domnule Boca. Multumesc. Va rog domnule consilier Istrate.
Domnul consilier Istrate Dumitru Marcel
Va multumesc, doamna presedinte. Despre poluare, suntem constienti absolut cu toi cei de aici si
sunt constienti si oamenii de pe strada care este nivelul de poluare aici, in Iasi. Folosirea unor cuvinte de
genul se sufoca iesenii, mor pe capete, cred ca este mult prea dura pentru situatia actuala, iar proiectul de
hotarare este amplasarea a doua statii de depoluare. Stimati colegi, cu 3*10 -4 kw/h/m3 nu o sa depoluam
nimic. In afara de asta in niciun caz nu vreau, nu vreau si va spun pe mana pe inima, sa fac parte dintr-o
comisie care va hotara candva unde sa amplaseze un asemenea echipament, in Podul de Piatra sau pentru
copii din Alexandru sau pentru copii de nu stiu unde, in niciun caz. Deci ori rezolvam problema la modul
in care rezolvam problema cum ma invita doamna deputat sa o rezolvam odata, ei, incepand de maine,
deci, sau de astazi imediat dupa ce imi termin programul la Universitate, deci problema este transport,
reantrenarea particulelor aduse din alta parte de catre mijloacele auto. Deci devierea traficului greu rezolva
problema particulelor aeropurtate. In rest, sa discutam de un paliativ pentru anumita zona, cred ca nu are
rost. Eu va multumesc.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier. Propun sa supunem la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Abtineri? Abtineri, va rog.
Cine este impotriva?
Cu 9 voturi ”pentru” proiectul a fost respins.
Va multumesc si va urez o zi cat mai placuta!
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