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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 31 mai 2017 in cadrul sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ALDEA CATALINA
AUR MARIUS – CATALIN
BOCA ADRIAN FLORIN
BOISTEANU PAUL CORNELIU
BOSTAN MANUEL CIPRIAN
BOTEZ RADU
BOZ PETRU EDUARD
CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN
COTOFAN ALEXANDRU CRISTINEL
CRUCIANU TEODOR BOGDAN
DORNEAN TUDOR
GABURICI VIOLETA ADRIANA
GHIZDOVAT VLAD
HARABAGIU GABRIEL VASILE
IGNAT ETIENNE
ISTRATE DUMITRU MARCEL
JUGRIN LUCIAN
NEDELCU VLAD NICOLAE
PIFTOR DANIEL
PINTILEI MIHAIL
POSTOLACHE ANDREI
SANDU VASILE
SURDU GABRIEL MIHAI
TAUTU IULIANA DANIELA
TIMOFCIUC RAZVAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul
Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de
serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.
Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de doamna Gaburici Violeta Adriana si sunt inregistrate audio
si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 2300 din data de 26 mai 2017,
completata prin Dispozitia nr. 2318 din data de 26 mai 2017, prin Dispozitia nr. 2327 din data de 29 mai 2017
si prin Dispozitia nr. 2350 din data de 30 mai 2017, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2017 ;
2.
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al
bugetului local pentru anul 2018 ;
3.
Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, conform art. 456 alin. (2), lit. c)
si d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si scutirea de la plata
impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin. (2) lit. d) si e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare;
4.
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C.
TEHNOPOLIS S.R.L.;
5.
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. CITADIN S.A.
Iasi ;
6.
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. SERVICII
PUBLICE IASI S.A. Iasi ;
7.
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALUBRIS S.A. Iasi pentru
anul 2017, a listei de investitii pentru anul 2017, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2018 -2019,
impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2018 -2019;
8.
Proiect de hotarare privind aprobarea contractelor - cadru de prestare a serviciului de salubrizare din
Municipiul Iasi;
9.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Municipiului Iasi pentru
anul 2017;
10.
Proiect de hotarare privind completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 63/2016 - privind
sustinerea de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi, a biletelor si abonamentelor cu reducere, pentru elevi si
studenti;
11.
Proiect de hotarare privind aprobarea cazarii la Hotelul Municipal Iasi a echipajului format din patru
membri, care deservesc elicopterul medicalizat al SMURD Iasi;
12.
Proiect de hotarare privind modificarea componentei „Comisiei de relatii cu societatea civila si evaluarea
proiectelor pentru domeniile social-sanatate-educatie-mediu si a Comisiilor de analiza, evaluare si selectie pe
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domeniile tineret, respectiv cultura”, infiintate in baza Regulamentului referitor la finantarea proiectelor societatii
civile din Iasi in baza Legii 350/2005 ;
13.
Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 15 la Actul Constitutiv si Actului Aditional nr. 16
la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi– ARSACIS;
14.
Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Actul Constitutiv si Actulului Aditional nr.18
la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi– ARSACIS;
15.
Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 19 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor
de Apa Canal Iasi – ARSACIS si S.C. APAVITAL S.A. ;
16.
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 14,50 mp din Iasi, strada
Socola, nr. 57, bl. A1, Sc.A , parter, avand nr. cadastral 8969 inscris in cartea funciara 145806 Iasi ;
17.
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 20 mp situat
in Iasi, Soseaua Pacurari, nr.81, bloc 476, sc.B, parter, avand nr. cadastral 339, inscris in cartea funciara 120388
UAT Iasi ;
18.
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 248 mp –
Lot 1, situat in Iasi, str. T. Cozma nr. 69 A, avand nr. cadastral 134755, inscris in cartea funciara 134755 UAT Iasi ;
19.
Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Iasi a imobilului – teren, in
suprafata de 2433 mp, situat in Iasi, sos. Nationala nr. 2, proprietatea SC OMV Petrom SA, in vederea amenajarii
acestuia ca drum public;
20.
Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unor bunuri proprietatea Municipiului Iasi, aflate in
exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA, cuprinse in Anexa 1 si Anexa 2 ;
21.
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a
gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA;
22.
Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de folosinta gratuita a spatiului din Iasi, Sos. Nationala nr.
43, cladirea C1, parter, camera 3, atribuit catre Autoritatea Nationala pentru Cetatenie ;
23.
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3.86 mp ,
inscris in cartea funciara 120766 a UAT Iasi, situat in Iasi, strada Petre Tutea nr. 9, bloc 911, tr.2, parter ;
24.
Proiect de hotarare privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi,
insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 153 /2017;
25.
Proiect de hotarare privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi,
insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 154 /2017;
26.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Strada Cronicar Mustea nr. 4, numar
cadastral / c.f. 145239 pentru construire imobil locuinte pe teren privat ;
27.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Strada Cicoarei F.N., numar
cadastral 127763, CF 127763 pentru investitia Construire sediu firma, locuinte de serviciu si hala pentru activitati
mixte pe teren proprietate;
28.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T166, NUMAR
CADASTRAL 130143,intocmit in vederea extinderii intravilan municipul Iasi pentru construire locuinta individuala,
anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice ;
29.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU nr. 114,
BLOC A3, TRONSON I, PARTER AP. 8 intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren concesionat,
persoana fizica;
30.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C.A. ROSETTI
NR.64, NUMAR CADASTRAL 145272 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe
teren proprietate privata, persoana juridica;
31.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR
VLADIMIRESCU nr. 22, bloc 330, scara C, parter intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe
teren concesionat, persoana fizica;
32.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HOLBOCA NR. 2B,
NUMAR CADASTRAL 153612 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, pe teren proprietate privata,
persoana juridica;
33.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SARARIE NR.202,
NUMAR CADASTRAL 19503 intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si spatii de cazare tip pensiune pe
teren proprietate privata, persoana juridica;
34.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA NICOLINA NR. 87 si
STRADA NICOLINA NR. 97, NUMAR CADASTRAL 148965, Intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si
birouri pe teren proprietate privata persoana juridica ;
35.
Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului de artere al Municipiului Iasi ;
36.
Proiect de hotarare privind incheierea acordului de parteneriat cu Arhiepiscopia Iasilor – Mitropolia
Moldovei si Bucovinei pentru sustinerea implementarii proiectului „Intalnirea Internationala a Tinerilor Ortodocsi
(ITO 2017)”, in perioada 1-4 septembrie 2017, proiect international, in domeniul social-educational-cultural si
religios;
37.
Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ;
38.
Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinte ;
Dispozitia nr. 2318/2017
1.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA URSULEA NR.6, NUMAR
CADASTRAL 128515, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate private, persoana fizica;
Dispozitia nr. 2327/2017
1.
Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare in
Municipiul Iasi, in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea
eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana. Etapa a II-a” si a Planului anual de evolutie a tarifelor;
2.
Proiect de hotarare privind modificarea actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. ;
Dispozitia nr. 2350/2017
1.
Proiect de hotarare privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2016 ;
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2.
Proiect de hotarare privind mandatarea Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A. sa depuna in
numele si pentru Municipiul Iasi, oferte pentru achizitia de tramvaie rulate;
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Buna ziua doamnelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local. Domnule primar, aveti
cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Buna ziua, va transmit si eu, a devenit obisnuita deja, cu multumirile pe care vi le datorez referitor la prezenta de
astazi. Inainte de a intra in plenul sedintei, as vrea sa incepem cu un moment festiv motivat si de cateva evenimente
mai ales de natura sportiva care au avut loc in Municipiul Iasi. Si am zis ca asa este normal sa ii pretuim cu totii, tot
Consiliul Local, inclusiv primarul, pe cei care duc numele si renumele Iasului si a sportului iesean nu numai in tara,
ci si peste hotare. Motiv pentru care, avand in vedere campionatul Mondial Scolar de Sah din acest an, de la Iasi,
mi-am permis sa ii invit pe cei responsabili de acest eveniment, pe premiantii din Iasi care ne-au reprezentant cu
cinste. Desigur un alt eveniment inedit, echipa de fotbal feminin a orasului a jucat finala Cupei Romaniei,
vicecampioana din pacate, dar din fericire a fost acolo, motiv pentru care trebuie sa ii pretuim si pe ei. As incepe cu
primul moment. Rugand sa invitam aici echipa de sah a orasului, cea care ne-a adus titlul mondial la categorii de
varste diferite si o sa incepem sa le inmanam cu acest prilej cate o distinctie din partea Consiliului Local ... Cea mai
importanta si prestigioasa medalie care s-a dat si pe care a castigat-o Iasul i se datoreaza domnisoarei Lehaci
Miruna, eleva la o scoala din Municipiul Iasi, la Colegiul National, daca nu ma insel, si care a reusit sa ia titlul
mondial la categoria de varsta, motiv pentru care o felicitam si as dori sa o si aplaudam. Medaliat cu bronz, domnul
Stoleriu George, la categoria 15 ani, si el medaliat la Campionatul Mondial de Sah pentru Scolari din acest an. O
distinctie speciala o avem si pentru un coleg al nostru, catre presedintele Federatiei Romane de Sah, catre domnul
Sorin Iacoban care de aproape trei ani de zile incoace reuseste sa tina sahul ca unul dintre cele mai importante
branduri de oras. Iasul este capitala sahului. Iti multumim foarte mult din partea Consiliului Local, acolo unde ai fost
atata vreme si ai fost lucruri la fel de frumoase. Te felicitam si te aplaudam. Domnul Vasile Manole care este
vicepresedinte al Federatiei Romane de Sah si presedinte al Clubului Sportiv Politehnica Iasi, ii multumim pentru
contributia adusa atat pentru prima functie, cat si pentru a doua, si il aplaudam. Colegul dumnealui de la Federatia
Romana de Sah, Filiala Iasi, domnul Vlad Ungureanu. Si secretarul general al Federatiei Romane de Sah, domnul
Vladimir Danilov si dumnealui iesean de-al nostru, profesor de sah si care face treaba permanenta la Federatie, ii
multumim pentru contributie. I-as da cuvantul pentru cateva vorbe domnisoarei. Te rog sa ne spui cum a fost.
Domnisoara Lehaci Miruna
Multumesc foarte mult pentru acest premiu. Este o onoare sa fiu aici. A fost un concurs foarte greu, au venit multe
jucatoare din foarte multe tari. As vrea sa le multumesc parintilor si antrenorului domnului Manole Vasile si
prietenilor care m-au sustinut.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumim tare mult. Te rog sa spui si tu. Unde inveti?
Domnul Stoleriu George
La Colegiul National. Buna ziua. Multumesc ca m-ati invitat. A fost un concurs foarte greu si vreau sa le multumesc
tuturor celor care m-au sustinut si sunt foarte mandru sa fiu aici.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumim. Nu e mai putin adevarat ca la sfarsitul anului vom avea Gala Sportului Iesean, asa cum facem de foarte
multa vreme incoace si veti fi pretuiti si in alta maniera, nu numai cu o simpla diploma. As vrea si domnul Manole,
care este si antrenorul lor, sa spuna cateva lucruri.
Domnul Manole Vasile
Multumim mult orasului Iasi, Primariei Municipiului Iasi, Consiliului Local pentru ca de ani buni ne sprijiniti in toate
actiunile noastre si datorita dumneavoastra am putut organiza in acesti ani trei campionate mondiale in Iasi de sah,
patru campionate europene si nenumarate campionate nationale. Suntem numarul unu in tara si printre primele
orase din lume din punct de vedere al sahului si speram sa ramanem acolo. Va multumim inca o data pentru tot
sprijinul pe care ni-l acordati. Multumim.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumim. Iar din partea Federatiei Romane de Sah o sa vorbeasca chiar presedintele ei. Va rog.
Domnul Iacoban Sorin
Domnule primar, domnilor viceprimari, domnilor consilieri locali, onorata audienta as vrea sa va multumesc in
numele comunitatii sahiste din Romania pentru atentia pe care o acordati acestui sport care nu mai este demult un
sport, este deja o stiinta si o arta. Acest sport care ne onoreaza emblema orasului Iasi. As vrea sa spun ca datorita
acestor oameni pe care ii vedeti aici in fata dumneavoastra, si m-as referi la antrenorii si profesorii care practica
sahul in orasul Iasi, avem in Municipiul Iasi peste 6000 de copii care joaca sah. Suntem capitala sahului romanesc,
dar asa cum spunea si colegul meu, Vasile Manole, suntem un oras important pe harta sahului mondial si am
planuit pentru 2019 un nou campionat mondial la Iasi. Speram ca il vom obtine. Va multumim inca o data pentru
atentia cuvenita. As vrea sa va spun despre Miruna ca dupa acel campionat mondial, dupa acel rezultat, a facut 6
puncte din 6 la Cupa Romaniei fiind unul din cei mai buni jucatori de acolo si o felicit pentru ca a luat locul I si mai
mult a castigat de curand, duminica, olimpiada nationala a gimnaziilor. Felicitari Miruna inca o data. Cat despre
George, as vrea sa stiti ca in momentul cand a aflat ca luat medalia de bronz a zis: aoleu, trebuie sa ma apuc de
sah. Felicitari copii si succes in continuare.
Domnul primar Chirica Mihai
Va multumesc si eu si va stam aproape si pentru competitiile care vor veni. Si acum invitam aici in fata Consiliului
Local echipa feminina de fotbal al orasului impreuna cu antrenorul acestuia, cu domnul Ambrozie. Haideti sa ii
aplaudam. Veniti mai incoace, domnul Ambrozie ca sa lasam fetele sa se alinieze, de la stanga spre dreapta sau
cum vreti dumneavoastra. Asa cum spuneam la inceput, echipa feminina de fotbal a orasului a reusit sa se califice
in finala Cupei Romaniei, o finala frumoasa, disputata tot la Iasi. Ne onoreaza prezenta dumnealor aici, ne onoreaza
si prezenta in campionat. Uite ca ceea ce nu pot sa faca baietii, fac fetele. Trebuie sa fie o lectie pentru sexul tare,
cum ne place noua sa spunem, dar se pare ca mai avem multe de invatat. Multumim foarte mult, domnule antrenor,
multumim foarte mult si echipei, celor care au pus osul, cum se spune, ca aceasta victorie sa se poata disputa sau
aceasta finala sa se poata disputa la Iasi. Multumim tare mult. Dati-mi voie sa va inmanez diplomele, da? O sa
incep cu presedintele clubului, cu domnul profesor Adrian Ambrozie.
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Domnul Ambrozie Adrian
Multumim foarte mult pentru invitatie. Este o onoare pentru mine in orasul in care m-am nascut, am crescut, am
jucat fotbal si iata ca reusesc sa fac ceva si la nivelul fetelor. Ma intreba cineva de unde aceasta pasiune pentru
fotbalul feminin. Am fost in SUA si am vazut acolo fetele care joaca fotbal, sunt 8 milioane de fete care joaca fotbal
in America. Dincolo de acest aspect, campioana mondiala a fost America si am zis – macar ceva din ceea ce am
vazut in America vreau sa fac si in orasul Iasi. Daca am reusit sau daca nu am reusit, ramane de vazut in viitor. Nu
ne oprim aici. Cu o sustinere mai consistenta din partea Fundatiei Sportului Iesean putem tine aceasta echipa
minunata, putem aduce alte jucatoare si putem merge mai sus. Va multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumim foarte mult. Domnului profesor Sorin Comisu, antrenor, si dumnealui... Hai sa incepem si cu lotul. Ana
Maria Proca (nu este). Monica Bentoiu. Felicitari! Iulia Mera. Larisa Ambrosie (nu este). Nicoleta Deca (nu este). E
lotul restrans. Ana Palaghia (nu este). Justine Prata (nu este). Maria Spinu. Claudia Dollorenzo (nu este). Georgian
Ilas (nu este). Ana Maria Vasile. Mai incercam. Diana Petrescu (nu este). Loredana Nica. Artimeza Ciubotariu.
Andreea Grigoras. Teodora Placinta. Ana Foia (nu este). Alina Butnaru (lipseste). Nadejda Colesnicenco. Sunteti
din Republica? Din Moldova, da? Felicitari. Adina Rognean (nu este). Elena Raduc. Nina Anca. Capitan de echipa.
Rahela Gangal (nu este). Nadejda Vasilica. Mirela Abalasei. Catalina Cojocaru (nu este). Uitandu-ma la voi, una
mai lipseste, da? Iulia Adalmina Zamfir. Sa stiti ca in lotul feminin de fotbal sunt si jucatoare care vin din alte orase,
asa cum ati vazut, din Republica Moldova, din Brasov si chiar mai din sudul tarii, dar as vrea sa dau cuvantul
capitanei de echipe care a tinut, sa spunem, spiritul de joc pe tot parcursul campionatului.
Domnisoara Nica Anca
Buna ziua. Multumim din suflet pentru invitatia facuta si suntem onorate ca putem fi aici. Va mai multumim din suflet
pentru sprijinul pe care l-am avut din partea dumneavoastra. Speram ca de la anul sa stam pe un loc si sa ne
clasam pe un loc mai fruntas si cu siguranta sa facem o figura mai frumoasa chiar si in Cupa Romaniei. Vreau sa
multumesc domnului antrenor, pe aceasta cale, pentru ca indiferent de toate greutatile prin care a trecut echipa, a
tras de dumnealui sa ne tina unite si sa obtinem aceasta performanta. Va multumesc din suflet si sa ne vedem cu
bine la anul pe un loc mai bun.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumesc foarte mult. Multumim. Multumim foarte mult. Succes. Vreau sa va multumesc ca ati avut rabdarea
necesara sa ii pretuim, macar atat cat putem face si noi. Si de acum la treaba. Doamna secretar, va predau
microfonul.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Multumesc. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului
Municipiului Iasi nr. 2300 din data de 26 mai 2017, modificata si completata prin Dispozitiile Primarului Municipiului
Iasi nr. 2318 din data de 26 mai 2017, nr. 2327 din data de 29 mai 2017 si nr. 2350 din data de 30 mai 2017.
Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat domnul consilier Corozal Daniel Cristinel si domnul consilier
Scripcaru Calin. Va supun atentiei si aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 24 aprilie
2017, precum si procesele verbale ale sedintelor extraordinare a Consiliului Local din data de 5 mai 2017 si 22 mai
2017. Doamna presedinte, va rog.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Buna ziua doamnelor si domnilor, stimati colegi. Suntem astazi la sedinta ordinara a lunii mai. Avem 38 de puncte
pe ordinea de zi plus 4 completari, unde mai avem 5 proiecte de hotarare. Inainte sa supun la vot ordinea de zi, o
sa incepem cu interpelarile. Subliniez ca timpul alocat, conform regulamentului, timpul alocat interpelarilor este de
o ora. O sa facem interpelarile in ordinea alfabetica. Va rog sa va inscrieti la cuvant si sa va limitati cuvantul intr-o
singura interventie. Multumesc. Aveti cuvantul, domnule consilier Bostan.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Sarut mana, buna ziua. Domnule primar si dragi colegi va supun atentiei trei puncte pe care as dori sa le discutam.
Primul este unul tehnic, legat de activitatea comisiei in care activez, cea de urbanism si anume as dori sa prioritizam,
daca este nevoie de o hotarare de Consiliu Local, eventual, stabilirea tramei stradale pentru strazile de categorie
trei si patru pentru zonele aflate in dezvoltare, sa spunem agresiva in perioada asta, adica Viticultori, Bucium, Dealul
Galatei, pentru ca va spun sincer vin foarte multe PUZ-uri in discutie, multe dintre ele vin cu reclamatii de la cetateni
si solicitari de respingere pe motive dintre cele mai diverse, unele intemeiate altele mai putin neintemeiate. Sa
incercam sa facem cumva putina ordine in haosul care este in momentul asta in circulatia in Municipiul Iasi. Poate
e un pic cam dur sa propunem un moratoriu de o luna sau doua luni de zile in care sa nu mai discutam niciun PUZ
din zonele astea pana cand nu vom avea structura tramelor stradale aprobate, dar ca sa evitam situatia asta
exceptionala, ar trebui sa o tratam ca pe o prioritate lucrul asta. Dupa ce avem trama stradala stabilita, abia dupa
aceea cu ea in fata sa putem discuta PUZ-urile care vin la dezbatere. Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Mai am doua subiecte, scuze.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
A doua este legata de o propunere, preluarea unei bune practici, ca sa nu reinventam roata, si anume de crearea
unui proiect pilot de buget participativ, ceea ce am vazut cu totii ca face Clujul deja. Bravo lor! Sunt un reper pentru
intreaga tara, pentru noi ar trebui sa fie cei pe care ii urmarim, cam ca ei am vrea sa ajungem ca nivel de dezvoltare
economica, ca nivel de infrastructura, ca nivel al calitatii vietii. Si, daca sunteti de acord, as propune sa demaram
un program pilot pentru un astfel de buget participativ, sa alocam o suma din buget, o suma fixa, cat vom considera,
50000, 100000 euro, sa alegem o zona din oras, una din cele centrale de preferinta, si care la fel sunt in momentul
asta, sa spunem asa, vitregite pentru ca ritmul constructiilor este mult mai alert decat dezvoltarea infrastructurii,
cum este zona intre Smardan, strada Palat, Splai Bahlui, Tudor Vladimirescu, si pe asta sa facem o consultare
publica, ce isi doresc cetatenii din zona aia referitor la planul de investitii ale municipalitatii. Deci va supun spre
analiza, dar as vrea sa o discutam serios, sa nu ne trezim iarasi ca mai trece un an de zile, replica asta o iau alte
municipii si noi ramanem iarasi sa spunem ca deja e un pic cam tarziu pentru noi. Multumesc. Si al treilea punct
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este un punct care ne priveste in principal pe noi, consilierii, dar fiind toti aici vi-l supun dezbaterii si anume, dupa
cum stiti Parlamentul in marinimia sa a decis sa mareasca indemnizatiile consilierilor locali cu 30%. Eu consider ca
motivul pentru care noi suntem aici nu este nici cel de a ne suplimenta veniturile si cu atat mai putin de a arata ca
suntem oarecum privilegiati fata de alte categorii sociale sau profesionale. V-as propune, daca sunteti de acord, sa
instituim la nivelul Consiliului Local ca aceasta crestere de 30% sa constituim un fond prin care sa sprijinim fie niste
copii talentati defavorizati, fie niste proiecte sociale. Sa fie un proiect al Consiliului Local. Daca accesati toti
consilierii la aceasta propunere, este mai simplu, daca nu, la nivel individual cei care doriti sa o faceti, eu as vrea
sa ma ocup de lucrul asta. Inclusiv din partea ONG -urilor care sunt prezente in sala sau nu, daca au propuneri de
proiecte care sa fie finantate din acesta diferenta de 30 % la nivelul unui an fiscal, va rog sa veniti cu propunere la
mine si eu ma angajez sa le implementez. Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Referitor la primul subiect, cel legat de partea de urbanism, nu intentionam sa blocam elaborarea si avizarea si
ulterior introducerea in Consiliului Local a proiectelor de dezvoltare prin limitarea unor zone din municipiul Iasi. De
ce? Pentru ca aceasta reglementare noi o includem de la inceput prin alegerea aliniamentelor. Va dau un exemplu,
Pacurariul, o secunda, bulevardul Pacurari are un aliniament impus pe care il urmarim de aproximativ 15 ani de
zile, daca nu chiar mai mult. Printre primele interventii in Primaria Municipiului Iasi in care din axul strazi 9 metri
reprezinta aliniamentul pentru orice constructie noua. Mai avem asemenea exemple si in Bucium si pe toate strazile
din cartiere noi sau vechi si o sa vedeti ce se intampla si pe zona de sub Mitropolie, avem aceleasi impuneri de
aliniament pentru orice constructie noua in incercarea de a putea rezerva in viitor o trama strada convenabila. Pe
toate proiectele pe care le-am inceput si unele dintre ele deja le-ati si aprobat in Consiliul Local, cum ar fi pe zona
Strugurilor, strada principala si tot ce deriva din ea, am introdus trama stradala obligatorie, in sensul ca toti cetatenii
au fost instiintati si deja suntem cautati ca nu vom da drumul la constructia acelor strazi pana cand nu isi retrage
toata lumea frontul gardurilor construite astfel incat sa avem o trama stradala constanta si rezonabila ca latime.
Este trecut deja in PUZ-ul zonei cu doua benzi pe sens si doua trotuare, ceea ce va fi mai mult sau mai putin posibil
cu unii care nu inteleg cat de important este pe viitor. Pentru toate, sa spunem constructiile colective, in special
cele de locuit, le-am cerut retragerea frontului. Toate sunt cu fronturile trase pentru a putea permite angajarea
masinilor in interiorul terenului ocupat de catre dumnealor. Aceasta este de fapt una dintre conditiile principale la
avizarea prin Comisia de Urbanism, atunci cand sunt trimisi sa isi ia avizul acelei comisii. Legat de bugetul
participativ, vreau sa va spun ca aceasta actiune nu s-a terminat niciodata. Ea se finalizeaza, teoretic, prin
aprobarea bugetului anului in curs precedata de o dezbatere publica, mai lunga sau mai putin lunga, cum intelege
fiecare autoritate publica. La noi a fost trei luni de zile. Am demarat-o pe 26 decembrie 2016 si am terminat-o practic
prin ultimele interpelari facute de domniile voastre pe 4 aprilie anul curent. Dar ea continua pentru ca propuneri de
la cetatenii unicipiului vin continuu, sunt sistematizate din punct de vedere a continutului de catre colegii nostri de
la Dezvoltare, de la Compartimentul pentru Relatii cu Cetatenii si fac parte din toate propunerile pe care le vedeti
in momentul de fata. Mai ar putea aparea o alta abordare, probabil acolo ati vrut sa faceti trimitere, ca in cadrul
PUG-ului sa demaram, sa incercam sa mai stimulam atentia cetatenilor Municipiului Iasi pentru a mai veni cu idei,
dar mai mult decat atat eu cred ca nu merita sa cheltuim mai mult decat trebuie. Concursuri de solutii, propunem
punctual asa cum ati si vazut de altfel si cum ati si trecut in revista cateva dintre ele. Am vazut la nivelul unor
localitati din Romania concursuri de solutii deja generate pentru cartiere intregi, dar acum se preteaza mai mult
pentru cartiere noi acolo unde se doreste, sa spunem, aducerea unor functiuni care sa stimuleze dezvoltarea
economica in special. Despre indemnizatia consilierilor locali, eu nu pot sa vorbesc despre asta. Daca imi permiteti,
fara a ajunge o dezbatere foarte tensionata, nu trebuie dusa spre populism. Eu mai cunosc si un coleg de partid
care a avut un exces de generozitate in Parlamentul Romaniei, cerand micsorarea sau tinerea constanta a
indemnizatiei de parlamentar. E oarecum populism si putina ipocrizie. Pot sa va spun un lucru pe care vreau sa il
apreciati cu mintea dumneavoastra ca domnul Corozal, colegul nostru, nu si-a ridicat pana acum indemnizatia
niciodata pentru ca exact ceea ce ati spus dumneavoastra el face demult, iar domnul profesor Leonte, care a fost
consilier, coleg cu dumneavoastra in legislatura trecuta, toata indemnizatia a donat-o unui student. Prin actiuni
punctuale, simple dar pline de continut si relevanta. In rest, lucrurile stau la indemana fiecaruia dintre
dumneavoastra ce doriti cu ceea ce detineti, dar cred ca este mai cinstit sa o faca fiecare cu sufletul si cu mintea
lui si eu cred ca actul de generozitate trebuie sa fie mai ales tacit decat unul public pentru a demonstra cu adevarat
calitatile umane pe care le detinem. Multumesc foarte mult.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Va rog.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
As vrea o clarificare. La bugetul participativ nu era vorba de acceptarea ideilor de la cetateni, ci pur si simplu
primirea unei liste de proiecte pe care cetatenii sa le voteze ei singuri care din ele vor fi implementate, nu Primaria
sa hotarasca care sunt idei bune si sa le puna in aplicare. Despre asta era vorba. E o diferenta de abordare. Deci
pur si simplu in afara de proiectele primariei, selectam unul venit doar de la cetateni si pe ala il punem in practica,
da?
Domnul primar Chirica Mihai
Sigur. Eu am inteles lucrul asta. Si va dau exemplu, de exemplu in cartierul Alexandru cel Bun, unul dintre proiectele
participative pe care ei l-au sustinut pentru bugetul anului 2017, sa le modernizam pista de biciclete in ideea ca
acolo circula mai mult femeile cu carutul, sa nu mai umble printre pavele. Am si facut-o. Au avut de ales intre a
reface zona din stanga si zona din dreapta, care o considerati mai prioritar, asta in dezbaterea publica care a fost
pe cartierul Alexandru. Si au spus - noua ni se pare prioritar acest lucru. Ideea va fi dusa la realitate cam in felul
urmator: fiecare cartier, dar asta dupa ce ne organizam in cele 17 districte despre care vorbeam la inceputul
bugetului, va avea pe langa continutul larg al bugetului local, pentru ca dezvoltarea trebuie sa fie oarecum unitara
si intr-o conduita pe care sa o intelegem cu totii, o suma, 17 miliarde, cate un miliard pe fiecare cartier pentru unul
sau doua proiecte, care pot viza un parc, un loc de joaca, doua pentru copii, un spatiu pentru sport sau refacerea
unor fatade a unor cladiri care sunt inventariate in domeniul public etc. In felul acesta o sa ii lasam pe ei, din cele
trei prioritati sau mai multe din cate vi le propuneti voi, asta costa atat, asta costa atat, asta costa atat, asta este
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bugetul prioritar pentru chestiunea asta, alegeti voi ce vi s-ar cuveni. In sensul aceasta ati spus probabil
dumneavoastra.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Iar referitor la propunerea mea, e drept ce spuneti, adica banuiesc ca de populism nu ma puteti acuza pe mine. Eu
fac aceste acte de caritate in mod individual. Ideea era ca la nivelul Consiliului Local sa facem o initiativa concertata
care sa dispuna si de fonduri mai consistente si sa fie asumata de Consiliul Local astfel incat cetatenii sa vada
practic ca alesii locali sunt dispusi sa aloce o parte din indemnizatia lor pentru care nu muncesc, ci doar ei ii
reprezinta pe cetateni, fiecare ii castiga veniturile la locul lui de munca, din asta pentru comunitate. Asta era ideea.
Poate sa porneasca de la dumneavoastra, nu e vorba ca este ideea mea, inclusiv ea se adreseaza si primarului si
viceprimarilor, aceeasi crestere de 30% o pot aloca in cadrul acestui proiect.
Domnul primar Chirica Mihai
Tocmai de asta consider ca nu ar trebui sa fie abordata pentru ca acest lucru se putea face si pana acum. Simplu.
Se putea face si pana acum. Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian
Multumesc frumos. Sarut mana doamnelor, buna ziua domnilor, buna ziua domnule primar. Initiativa mea de a lua
cuvantul astazi este legata de data de 1 iunie, Ziua Copilului. Este de necontestat faptul ca cei pe care ii ingrijim in
fiecare zi, copii, au fost si vor ramane pentru noi o prioritate. Pe langa investitiile pe care le-am facut in scoli, in
gradinite, as dori sa lansez o provocare pentru a oferi un dar de Ziua Copilului. Provocarea, daca sunteti de acord
sau daca veti fi de acord, sa realizam un concurs, i-am spus eu inedit, pentru copiii sau elevii unitatilor de invatamant
preuniversitar din Municipiul Iasi, si anume, sa realizeze, scuzati repetitia, o macheta a unui loc de joaca din cartierul
unde se afla scoala, macheta realizata cu orice fel de materiale pe care sa o inainteze Primariei Municipiului Iasi
pana pe data de 15 iunie. Si doi, darul de care va vorbeam sa fie oferit in premii. Asadar, va propun sa fiti de acord
sa acordam trei premii si trei mentiuni castigatorilor in sedinta ordinara din luna iunie si, de ce nu, daca ideea lor
este deosebita sa poata sa prinda contur cu fondurile de la bugetul Primariei Municipiului Iasi. Si al doilea lucru,
legat tot de ziua copilului, rog pe aceasta cale pe domnul director al Companiei de Transport Public Iasi si pe
membrii Consiliului de Administratie sa faciliteze transportul gratuit pe baza carnetului de elev tuturor copiilor nostri
si cand spun tuturor copiilor nostri ma refer la iesenii nostri, ca, in fond ei ne-au mandatat sa ii reprezentam aici. Si
daca vreti va fac si o marturisire. As fi dorit ca sa am intelegerea cuvenita si la Complexul Muzeal Moldova. Este
culpa mea, oarecum, pentru ca am provocat aceasta discutie cu directorul adjunct in cursul diminetii, as fi dorit ca
pentru 3-4 ceasuri sa asigure intrarea gratuita. Poate la anul o sa imi iasa si aceasta dorinta. Asadar ca sa fiu
obiectiv, daca sunteti de acord, domnule primar si domnule director al Companiei, cu ultima propunere, iar
dumneavoastra cu prima propunere, si rog pe aceasta cale, daca vom fi toti de acord, rog mass-media ieseana sa
transmita sustinerea noastra pentru promovarea acestui concurs inedit. Va multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier. Va rog, domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Pentru prima propunere, voi discuta. Va rog sa faceti si o estimare a premiilor ca sa putem sa o generam, dar nu
cred ca mai avem timpul necesar, din pacate, copii intra in vacanta de pe data de 19 si le este destul de greu, zic
eu, sa se intruneasca, cei care raman au de dat bacalaureat, altii au de dat examenul din clasa a 8-a spre a 9-a.
Poate fi abordat acest subiect, cred ca dupa inceperea anului scolar care urmeaza, ca sa fie o traditie. De 1 iunie
se si premiaza acest concurs, poate si altele. Putem sa facem un eveniment de 1 iunie pe niste teme de concurs
diverse. Dupa ce se termina cu locurile de joaca sigur vor veni si alte idei. Mi se pare interesat cu circulatia libera
pe 1 iunie mai ales ca asta se intampla maine. Deci practic pentru macheta nu ar mai fi timpul necesar. Daca
Consiliul de Administratie considera ca este oportun si nu aduce prejudicii majore, si Complexul Muzeal, cred ca si
Gradina Botanica, cred ca si alte muzee din oras ar putea intr-adevar sa stimuleze prezenta copiilor indiferent de
unde provin ei, in aceste institutii. Multumim pentru initiativa.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Va rog, domnul consilier Crucianu.
Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan
Buna ziua. Voiam sa anunt lansarea programului ”Intership la Primaria Municipiului Iasi”. Programul este in plina
desfasurare de promovare si de inscriere. Asociatia Civica impreuna cu executivul Municipiului Iasi promoveaza
acest program. Pana pe data de 5 iunie tinerii pot sa isi depuna CV-urile si scrisoarea de intentie pentru a putea
participa la acest program. Un alt punct pe care as dori sa il aduc in discutie, stiu ca la nivelul executivului
Municipiului Iasi se lucreaza pentru formarea unui Consiliu Consultativ al tinerilor, voiam sa va intreb, domnule
primar, daca aveti idee cam cand ati putea da acea dispozitie de infiintare a consiliului consultativ al tinerilor.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Da, pentru programul intership o sa va rog sa tineti legatura cu domnul Vasile Tiron de la Directia Registratura.
Pentru Consiliul Consultativ al tinerilor, noi am inceput ca si dumneavoastra discutiile si cu Uniunea Studentilor din
Romania si cu celelalte ligi studentesti de la fiecare universitate din oras. S-a stabilit si o structura de regulament.
Sigur cred ca nu este lipsit de interes ca din acest consiliu consultativ sa delegam si cate un reprezentant politic
care reprezinta Consiliul Local si o spun cu maxima seriozitate, lipsit de ipocrizie, pentru ca si ei trebuie sa se
racordeze si la viata politica a orasului nostru. Prin urmare, dupa ce avem conturat actul final impreuna cu
dumnealor o sa cerem si prezenta reprezentatilor politici si mai departe de atat o sa dam drumul la diverse actiuni
pe care le vom face acolo unde este cazul si impreuna cu Consiliul Local Iasi. Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Domnul consilier Dornean aveti cuvantul.
Domnul consilier local Dornean Tudor
Multumesc si buna ziua. In urma unei experiente proprii vreau sa aduc in discutie si chiar sa atrag atentia in acelasi
timp asupra semafoarelor din Pacurari. Nu stiu daca sunt inteligente sau nu, dar vreau sa va zic, domnule primar,
ca din 8 semafoare care sunt montate acum intre rond Pacurari si Petru Poni, doar trei le-am prins pe culoarea
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verde si anume cel din dreptul Kaufland-ului, cel din dreptul drumului spre Cimitirul Evreiesc si cel din dreptul Postei
Romane, restul de 5 le-am prins pe culoarea rosie. Parca sunt setate special sa te faca sa astepti.
Domnul primar Chirica Mihai
Deci sunt inteligente, ca v-au descoperit.
Domnul consilier local Dornean Tudor
Da. Pentru mine, nu stiu cum sa zic, este chiar frustrant. Nu mai dau exemple de alte orase, stie toata lumea ca se
poate. Ma gandesc ca totusi este vorba de principalul bulevard de acces din zona de vest al Iasului, iar pe langa
locuitorii din Pacurari si din zonele limitrofe, ganditi-va ce impresie isi fac cei care vin pentru prima oara sa viziteze
Iasul cand vad numai rosu in fata ochilor. Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumesc foarte mult. Bine acum nu stiu daca e rau sau bine sa vezi rosu in fata ochilor, depinde din ce unghi te
uiti. Pe Pacurari vor fi introduse in sedinta Comisiei de Circulatie cateva masuri. Ne-am consultat si cu Politia Locala
si cu alti colegi de-ai nostri din aparatul administrativ si nu numai. In primul rand vom interzice virajele de stanga,
cele care blocheaza fluiditatea circulatiei si care practic dau semafoarele peste cap. Virajul de stanga dinspre
Pacurari pe Cismeaua Pacurari din cauza ca se circula pe o banda acolo si tine blocat inclusiv mijlocul de transport
in comun. Virajul de stanga de pe Pacurari spre stradela Canta in dreptul strazii Elena Cuza la fel blocheaza
semaforul si te obliga sa revii aproape pe o singura banda, iar cei care cunosc acest deficit de circulatie se
incoloneaza pe banda de mijloc si fac cate un card de masini de ajunge aproape pana la Moara 1 Mai. Si alte zone
unde pe bulevarde principale vom interzice virajele de stanga urmand a crea circulatie in sens unic care sa
favorizeze legaturile cu bulevardele paralele. Semafoarele functioneaza in regim sincronizat, inteligent trebuie sa
fie ala care le sincronizeaza si se intampla doar daca este respectata si conduita in trafic in sensul viteza
reglementata, ca ele sunt reglate in viteza normala de circulatie, 50-60 sau restrictia pe care o gasiti pe stalpi din
cand in cand, cu celelalte reglementari privind utilizarea intregii tramei stradale, daca unul a blocat o trama stradala,
el deja nu mai poate gandi imediat acest lucru si dau peste cap lucrurile. Va rog sa faceti un experiment pe care eu
l-am facut. Am pornit de la Agronomie pana in capat CUG, utilizand viteza legala, am plecat pe verde si am iesit pe
verde imediat dupa pasaj la Belvedere. Deci lucrul se poate intampla in conditiile in care am respectat in totalitate
toate reglementarile de circulatie, viteza, incadrare in banda si toate celelalte reglementari.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Nu vorbeste la microfon.
Domnul primar Chirica Mihai
La o ora la care ceilalti participati la trafic erau intru-un numar redus si nu blocau prin incadrari gresite in trafic. Pana
la urma lucrul asta il stiu foarte bine cei de la Politia Rutiera. Daca intra intr-o intersectie si se uita in stanga in loc
sa se uite in dreapta sau incaleca ambele benzi circuland cu axul sub roti si alte lucruri, astea duc la dereglaje in
functionarea sistemului. Ele s-ar regla dar imediat apar alte informatii si el incepe din nou sa proceseze si la nesfarsit
proceseaza. Lucrurile astea bineinteles se vor putea reglementa mai bine dupa ce finalizam si regulamentul de
ridicare pentru a nu mai avea blocaje, dupa ce terminam lucrarile de modernizare pe zona centrala pentru a
introduce sensuri unice si locuri de parcare si celelalte masuri care fac parte din fluidizarea circulatiei. Multumesc
foarte mult.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul consilier Piftor, va rog.
Domnul consilier local Piftor Daniel
Buna ziua domnule primar. Buna ziua domnilor viceprimari, buna ziua stimati colegi. Vreau sa va prezint doua
probleme punctuale care au rezultat din discutiile pe care le-am avut cu cetatenii. Prima problema este cea ridicata
de cetateni care sunt parinti, care au copii cuprinse intre varstele 4 pana la 10-11-12 ani. Acestia mi-au spus ca nu
exista locuri in care sa mearga cu rolele, cu bicicletele, cu tricicletele in conditii de siguranta si ca suprafata
respectiva pe care merg sa fie de buna calitate. M-au invitat in Parcul Expozitiei, am fost la sfarsitul saptamanii
acesteia si am vazut ca pe aleea principala erau, intr-adevar erau si copii mai mici, erau si adulti care mergeau cu
bicicletele, erau si tineri care mergeau cu rolele in mare viteza si grupuri care intrau, probabil spre Gradina Botanica
si care mergeau pe acea alee asfaltata. Rugamintea mea si propunerea mea ar fi, in masura in care dumneavoastra
considerati ca este oportun si este posibil, ca sa fie semnalizat sambata si duminica cand isi aduc parintii copii
acolo, portiunea respectiva de alee centrala care este asfaltata sa fie folosita doar de copii care sunt, sa zicem,
pana in 14 ani. Pentru ca, conform Codului Rutier pana in 14 ani nu ai voie sa mergi pe drumurile publice, iar pistele
pentru biciclete sunt incadrate in cadrul trotuarului, ma scuzati ca m-am repetat, si tot nu prezinta siguranta pentru
categoriile de copii de care v-am spus eu. Deci cred ca nu este un lucru pe care nu il putem face mai ales ca am
experienta de la prima interpelare pe care facut-o cand v-am solicitat sa urgentati, sa spunem asa, sau sa grabiti
realizarea de copertine si am vazut ca s-a facut si am prins curaj ca sa va spun in sensul asta si cred ca este o
problema care poate fi rezolvata. A doua problema este a unui grup de cetateni din Piata Voievozilor. Este mult mai
simpla, cred, decat asta. Este vorba despre accesul din Piata Voievozilor catre Scoala Generala 13 ”Alexandru cel
Bun” care se face prin gang. Este un gang dupa care este peretele cinematografului Dacia. Acolo din cauza faptului
ca nu este iluminat corespunzator se mai aduna tineri care mai consuma, nu stiu daca neaparat tineri, ma rog,
persoane care mai consuma bauturi alcoolice si folosesc si peretii pe post de toaleta si va rog sa aveti in vedere,
domnule primar, ca este accesul principal si copiii si parintii si profesorii merg pe aleea respectiva. Cred ca, eu stiu,
un bec, doua becuri acolo si Politia Locala sa mai treaca din cand in cand, ar rezolva problemele. Multumesc foarte
mult.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumesc si eu. Da, este o idee foarte buna sambata si duminica si o sa rog colegii mei de la Servicii Publice sa
faca o semnalizare corespunzatoare si Politia Locala o va urmari, ca sambata si duminica sa rezervam pentru copii
mai mici de 14 ani aleea principala de acces, urmand sa fie utilizate caile pietonale pe cele doua porti care
flancheaza poarta auto. Si colegii de la Service Publice sa punem doua - trei proiectoare suplimentare pe gang,
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inclusiv posibilitatea de a igieniza mai des acolo, ca mai sunt certati cu igiena unii din cei care folosesc barurile din
jur. Promit ca o sa continui sa rezolv problemele ca sa va dau si mai mult curaj.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Domnule consilier Pintilei aveti cuvantul.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Buna ziua tuturor. Doua probleme. Prima va promit ca nu are nici cea mai mica legatura cu Nostradamus si a doua
se intituleaza ”de la lume adunate in consiliu date”. V-as ruga sa imi dati aprobarea sa vorbesc in ideea ca, daca
voi depasi timpul alocat mie, voi tacea in lunile iunie, iulie si august. Dati-mi voie pentru inceput sa adresez un salut
special reprezentatilor celei de-a patra putere in stat si anume media, socotiti drept cainii de paza ai democratiei.
Stiti foarte bine ca daca un caine este rau, stapanul sau stapanirea ii pune in lant. In cazul celor din media, stapanii
nu au avut niciun interes, iar stapanirea netinand cont de o trasatura psihologica elementara a cainelui, aceea de
a ramane credincios stapanului, a inceput sa ii aresteze stapanii si evident si pe o buna parte din truditorii acestora.
Sa le dea Dumnezeu sanatate, sa le dea putere sa isi continue menirea si sa nu uite un lucru esential si anume ca
pot sa aiba un rol vital in dezvoltarea Iasului.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc.
Domnul consilier Pintilei Mihail
Condamnam de cele...Nu am terminat. De abia am inceput. Condamnam de cele mai multe ori parlamentarii,
Guvernul Romaniei, in cazul Iasului pe primarul Iasului si pe noi ne condamna lumea ca nu am facut, ca nu am
dres, dar uitam de o categorie de oameni si ei alesi de noi, pe care as vrea sa ii analizam timp de 3-4 minute. Este
vorba de presedintii Romaniei. Din 1989 incoace, din 4 in 4 ani.. Va rog sa ma ascultati.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va ascultam.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Din 4 in 4 ani ne-am prezentat cu mic cu mare in piata dezbinarii, cunoscuta oficial ca Piata Unirii, unde am participat
la carnavalul mastilor politice care candidau la presedintie si la Parlamentul Romaniei... 5 minute plus
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
De acum incolo, dar din 4 in 4 ani, la presedinti din 5 in 5 ani. Toti ridicau in slavi contributia Iasului la dezvoltarea
Romaniei promitand de la tribuna revarsarea cornului abundentei asupra Iasului. Vorbeau despre rolul Iasului in
Unirea Principatelor, de renuntarea in favoarea Bucurestiului la titlu de capitala, de eforturile romanilor si a iesenilor
in perioada primului razboi mondial, de contributia oamenilor de stiinta si cultura la progresul Romaniei. I-am
ascultat, i-am aplaudat, au plecat, i-am votat. De fiecare data Iasul a fost uitat conform oratiei folosite la nunti atunci
cand alaiul mirelui ia mireasa de la casa ei si anume: am luat ce este al nostru, ne puncte, puncte in satul vostru.
Va las placerea de a descoperi rima. Punctele nu pot sa fie triviale. Sa ii luam pe rand. Domnul Ion Iliescu. Cotat
de presedintele Reagan drept unii din marii oameni politici ai lumii, clama: “Iasul va ramane vesnic in inima mea”.
Ajuns presedinte, cardiologii i-au scos Iasul din inima. In timpul sau s-a dezvoltat, pe o scara foarte larga gradinaritul
politic. Au aparut gradini politice istorice si o puzderie de gradini politice noi, garnisite evident cu propagandisti din
randul Partidului Comunist. Neplivind la timp buruienile din propria gradina, domnul Iliescu a fost pus pe banca
istoriei, iar buruienile s-au dezvoltat, au prins gust de dezvoltare teritoriala si financiara, au emigrat in alte gradini
politice. Domnul Iliescu a ramas sarac si cinstit, noi am ramas calici.
Domnul Constantinescu, o personalitate tot din cadrul Partidului Comunist a ramas in memoria noastra ca cel care
a organizat Afacerea “Tigareta”. Tigarile straine au napadit Romania, au inceput si femei si barbati, chiar si minori
sa duhaneasca. E termen tabacic asta.
Sa trecem la domnul Basescu. Domnul Basescu, stiti foarte bine ca era cunoscut sub numele de Zeus. A debarcat
pe uscatul numit Romania, a venit cu sloganul “Sa traiti bine”, insotit de cantitati impresionante de whisky si de
papusi gonflabile, ca asa era viata pe vapor. Partea masculina a populatiei rapid si-a insusit problemele acestea,
dar sa vedeti ca aicea Iasul a avut de castigat. De ce? Barbatii au intrat in sevraj, doamnele…. nu in sevraj, in
depresii majore. Natalitatea a scazut, dar Iasul a avut de castigat. O disciplina medicala, si anume psihiatria s-a
dezvoltat, iar domnule primar stiti foarte bine ca Iasul a avut de castigat. Spitalul nr. 7 a fost transformat in Institut
National de Psihiatrie. A dezvoltat conceptul de transparenta totala a populatiei a cetatenilor Romaniei, in sensul
ca au pus serviciile 24/24h sa fie ascultati cetatenii, punand accent pe somnul de noapte, ca toti aceia care au
mustrari de constiinta vorbesc prin somn. Si se puteau afla foarte multe probleme. A simplificat in mod major
activitatea justitiei robotizand-o, in sensul ca procurorii, judecatorii, nu aveau voie sa spuna decat doua cuvinte:
vinovat si la puscarie! In timpul mandatului sau, un general cu patru stele numit “interes national” a speriat NATO,
creand cel mai mare corp de ofiteri superiori, depasind numarul soldatilor din armata.
In a doua parte a mandatului sau, Romania a inceput sa miroasa frumos. S-a unit crinul cu trandafirii. Crinul a fost
taiat, cei trei trandafiri au ramas trei trandafiri infestati de spini straini. Cine vrea sa priceapa, sa priceapa. La cultura,
sanatate, mediu au fost numiti reprezentanti ai minoritatilor conlocuitoare. Un lucru laudabil. In Ardeal, au inceput
sa fie reparate conacele si palatele grofilor, au inceput sa apara statui ale criminalilor de razboi, unii dintre ei asasini
ai populatiei romanesti. Am depasit momentul, dar mai am putin…
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Ne cerem scuze, domnule consilier, dar cred ca v-ati terminat timpul pana in decembrie deja.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Eu v-am cerut aprobarea.
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Va rog, daca putem sa terminam.
(Consilerul local Vlad Nedelcu nu vorbeste la microfon)
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Va rog, continuati, domnule consilier.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Pot sa continui?
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Sper sa nu va terminati timpul si pentru anul 2018…
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Domnul consilier local Pintilei Mihail
Sar peste si vorbesc despre domnul Iohannis. Atat. Deci, venit cu sloganul “Caput Romania pas cu pas” a ajuns
presedinte, a aflat ca Dunarea izvoraste din Padurea Neagra, singura padure ariana din Europa si a trecut la
sustinerea despaduririi Romaniei de padurile considerate inferioare. Am pus punct. Mai aveam niste probleme.
Dincolo… Mai am o singura problema legata de partea a doua, de la lume adunate. Este vorba de Comisia
Centenar.
Stiti foarte bine ca la inceputul lunii noiembrie 1916 Iasul devinde capitala tarii. Intreaga conducere politica si militara
a Romaniei s-a mutat aici. Primarii de atunci, Gheorghe Marzescu, Mihai Tomida, Emil Racovita au stiut sa faca
eforturi ca populatia care devenea de patru ori mai mare sa aiba minim de confort existential. Greutatile provocate
de ger, de foame, de tifos erau dificil de stapanit, iar noi astazi cu greu ne putem imagina acele vremuri. Consider
ca, din respect pentru acele vremuri si acei oameni, noi toti, indiferent de culoarea politica, sa ne unim pentru a
initia si sustine manifestari cultural-stiintifice.
Mentionez aici ca o parte din municipiile implicate in Actul de Unire din 1918 au trimis programe la diferite institutii
ale statului pentru a obtine finantare in vederea realizarii unei manifestari cultural-stiintifice de avenrgura. Sincer sa
fiu nu cunosc inca implicarea noastra, a Iasului. Mi-as dori niste activitati de anvergura in care sa fie implicat Teatrul
National, Opera, Filarmonica. Nu avem nevoie de actiuni marunte, care implica bani, dar nu au vizibilitate.
De asemeni, mi-as dori ca Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, care poarta numele ilustrului Alexandru Ioan Cuza,
sa organizeze si ea o manifestare de anvergura. Mi-as dori, domnule primar, ca toate cladirile existente in acea
vreme si ocupate de Curtea Regala, de Guvern, de conducerea Armatei sa fie iluminate si sa fie facute cat mai
vizibil.
De asemeni, avem un fel de a proceda in marile manifestari la nivelul Iasului, de a invita foarta multa lume din afara.
Sa stiti, stimati colegi, ca avem in Iasi o sumedenie de oameni de cultura si de stiinta care pot sa vorbeasca cu si
mai mare responsabilitate si cu o mai adanca cunoastere despre maretia Iasului de ieri si de azi.Va multumesc!
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Da, a doua interventie a fost mai buna…In sensul…
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Si prima. Nu ati ascultat-o pana la sfarsit.
Domnul primar Mihai Chirica
Exista si am si discutat in Organigrama Primariei. Acea Comisie se numeste Comisia Centenar, care are deja si
componenta finalizata. Este condus Departamentul de catre domnul Daniel Sandru, fostul ministru secretar de stat
cu aceeasi destinatie, sa spun, din guvernarea Ciolos si care a intocmit un Program-Proiect pe vremea cand facea
parte din Guvernul Romaniei, care a tintit si Iasul.
Unul dintre evenimente a avut loc pe 16 decembrie anul trecut, cand in fiecare cladire in care a functionat institutii
ale statului roman in perioada 1916-1918 au fost placate cu o placa comemorativa care a vorbit despre asta.
Parteneriatul pentru Romania Centenar am inceput sa il inchegam cu toate institutiile de cultura. Cea mai pretioasa
institutie cu care am intrat in negociere este Academia Romana, personal cu domnul vicepresedinte Spinei si cu
domnul presedinte al Academiei-Filiala Iasi, domnul Vlasov. Vom avea finalizat acest program in prima parte a lunii
iunie. Deja el a fost conturat, au fost prinse toate activitatile ce vizeaza anul centenar 1918. O parte dintre ele sunt
bugetate prin bugetul aprobat-Statuia lui Ferdinand, demararea procedurii de proiectare pentru Memorialul Unirii si
multe alte actiuni care nu vizeaza doar spectacole si un sir intreg de manifestari artistice si culturale, ci pur si simplu
sa ramana si lucruri palpabile pentru generatiile care vor veni.
Am demarat acest proiect, cum spuneam, de anul trecut Festivalul acesta al Educatiei e, asa cum bine ati vazut,
este motivat de titulatura Centenar. Si il gasiti si pe afisele din spate, pentru ca cea mai mare parte dintre
manifestarile stiintifice, in special, dar si culturale au fost dedicate momentului Centenar –Ioan Aurel Pop,
Constantin Necula si altii care au tinut dialog cu cetatenii Municipiului Iasi, au facut manifestari in aceasta tema.
Institutii prestigioase, Academia Romana, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Inspectoratul Scolar Judetean, prin
diverse scoli au avut evenimente dedicate momentului Centenar. Am editat in acest an un document album dedicat
momentului centenar care se numeste “Capitala Romaniei 1916-1918”. Fiecare ambasada acreditata in Romania
a primit cate o carte, fiecare institutie de cultura, fiecare institutie de educatie din Iasi, inclusiv universitatile mari –
Timisoara, Cluj, Bucuresti etc. au primit cate un numar de exemplare din acest document.
Deci ne-am apucat de aceasta treaba, cladirile sunt deja pavazate, sa spunem asa, cu memoria acelor vremuri,
sunt iluminate si continuam sa facem. Sigur, vrem sa vedem si propuneri concrete, si eu vreau foarte multe lucruri
si-mi place sa fac foarte multe lucruri. Astept sa vad si Hotararea de Guvern privind Anul Centenar sa vedem unde
se pozitioneaza Iasul in randul manifestarilor dedicate celor 100 de ani de existenta a statului unitar modern si,
bineinteles, ceea ce nu vor putea face ei o sa facem noi. Momentele centenare la noi sunt legate si cu celelalte
provincii din preajma noastra. Este vorba despre Bucovina de Nord-Cernauti si Basarabia-Chisinau, unde deja am
demarat actiuni commune. Sunt deja publicatii facute. Ati vazut Filarmonica din Chisinau si din Cernauti au prestat
momente artistice pe scena din fata Palatului Culturii in aceasta luna.
Deci suntem perfect constienti de rolul Iasului, cu siguranta sunt multe lucruri de atins in acest proiect si asteptam
si interventia domniilor voastre cu propuneri, iar, pentru noi, Iasul este un moment de lansare, cred eu. 2018, anul
viitor, va trebui sa fie momentul renasterii orasului Iasi in memoria nationala. Motiv pentru care o sa avem o pleiada
de evenimente, inclusiv cel mai inalt catarg din Romania, lucruri care sunt deja in proiectare in momentul de fata si
o sa va facem cunoscut prin Proiectul Centenar ce va fi supus dezbaterii in Consiliul Local Iasi. Multumesc foarte
mult!
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Domnule consilier Postolache, va rog.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Buna ziua tuturor. Am o scurta interventie pe tema transportului in comun. Am fost acum cateva saptamani in vizita
la SCTP, RATP. Le multumesc pe aceasta cale domnului director pentru deschidere, transparenta. Am stat acolo
o buna parte din zi, am stat, am discutat, am dezbatut, am vazut depou, ateliere, tramvaie, cum se fac lucruri, ce
probleme au si prin ce trec. Nu o sa trec aici prin concluziile pe care mi le-am format. E o discutie mult prea lunga
pentru momentul asta dar cred ca e clar pentru toti ca avem de facut foarte multe la transportul in comun si fara a
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le face nu putem fi orasul ala care vrem sa fim. Asa ca am o provocare pentru toti colegii mei din Consiliul Local.
Pentru cei care o fac deja, excelent, pentru cei care nu, provocarea este sa isi aleaga cateva zile in perioada
urmatoare sa foloseasca exclusiv transportul in comun si pe baza experientelor personale pe care le vor avea sa
le ofere domnilor de la SCTP recomandari. Fie bune, fie rele, fie sugestii, fie critici.
Eu sunt convins ca implicarea noastra personala directa ii va ajuta foarte mult sa-si repare problemele pe care le
au, dar si sa isi sustina nevoile in fata consiliului. Aceasta este provocarea mea pentru toti colegii mei si as mai
adauga foarte pe scurt. Primesc din ce in ce mai mult, si pentru mine e un semn foarte bun, oferte din partea ITistilor din Iasi de a ajuta pro bono, pe gratis, sa faca, spre exemplu site-ul SCTP-ului, tot felul de aplicatii s.a.m.d.
O sa le transmit concret detaliile domnilor directori. Vroiam doar sa va mentionez lucrul asta pentru ca mi se pare
un lucru foarte bun si vreau sa apreciez implicarea comunitatii IT din Iasi. Multumesc! Si daca vreti sa ne impartasiti
din experienta dumneavoastra la sedinta viitoare din transportul in comun eu voi fi foarte curios. Multumesc mult!
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier. Doamna consilier Tautu, va rog.
Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela
Buna ziua tuturor! In urma unor mesaje primate de la locuitorii din Municipiul Iasi, va supun atentiei cateva din
doleantele lor. Aspectul unu: se doreste un parc ingradit pentru catei, unde cei care au catei sa-i poate lasa liber,
fara restrictii, eventual amenajat intr-unul din parcurile din Copou sau in alta parte a Municipiului Iasi. Aspectul doi:
mi se aduce in atentie si faptul ca banda pentru biciclsti in unele zone din oras este blocata, in special, in zona
Pacurari, unde unele tonete aprozar au lazile de fructe si legume asezate chiar pe banda destinata biciclistilor.
Aspectul trei: problema copiilor sau a parintilor insotiti de copii care cersesc in apropierea Mitropoliei, langa
covrigaria vis-à-vis de Select si alte zone din oras, care ar trebui rezolvata.
Parintii acestora ar trebui identificati, mustrati, amendati si chiar sa li se intocmeasca dosar penal pentru ca
savarsesc infractiuni. Directia pentru Protectia Copilului, Politia Romana si Politia Locala, precum si alte institutii
abilitate ar trebui sa colaboreze in acest sens. Politia Locala ar trebui sa se implice mai activ in aceasta problema
si sa descurajeze practica acestor parinti sau indivizi, ca sa le zic asa, sa identifice parintii copiilor sa-i amendeze
si sa-i reclame la institutiile abilitate care sa ia masuri prompte si de urgenta in beneficiul minorilor. Vad vara adulti
ce au in brate sau pe langa ei copii la cersit pe un soare puternic fara imbracaminte adecvata, nemancati, nespalati,
stau in strada. Iar iarna in conditii de ger sunt chinuiti in strada de catre cei carora cu greu le poti spune parinti,
multi dintre copii cu varste de doar cateva luni.
Deci as dori sa cunosc un punct de vedere al Politiei Locale vis-à-vis de aceasta problema, eu personal am sunat
la Politia Locala la un moment dat pentru un asemenea incident si mi s-a spus ca nu prea au ce sa le faca. Practic
nu s-a prezentat nimeni, nici macar sa vada despre ce este vorba. Aspectul numarul patru: iesenii doresc un numar
de telefon al Primariei Municipiului Iasi la care acestia sa-si poata spuna doleantele sa poata sesiza anumite
probleme din Municipiul Iasi, care necesita rezolvare de urgenta. De exemplu canalului fara capac in care a cazut
cineva lovindu-se destul de rau, in perioada ultimelor zapezi mi se semnalau mai multe cabluri cazute la pamant si
exemplele pot continua.
In prezent, linia telefonica 112 este de multe ori blocata cu probleme din municipiu ca cele enumerate mai sus,
daca exista in prezent un numar de telefon al Primariei Municipiului Iasi ar trebui promovat mai mult pentru a fi
cunoscut de fiecare locuitor din Municipiul Iasi.
De asemeni, vreau sa felicit initiativa Primariei Municipiului Iasi de amplasarea toaletelor publice. O reala problema
si o reala necessitate mai ales in parcurile unde merg parinti cu copii si chiar si pentru ceilalti ieseni. Si de asemeni,
vreau sa felicit si faptul ca a inceput programul de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, in special asupra capuselor.
Iar capusele sunt semnalate de parinti ca fiind o mare problema pentru copii si cazurile sunt foarte bine cunoscute
in presa locala si nationala. Va multumesc!
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Multumesc si eu. Cred ca trebuie sa facem mai multe sedinte la partid. Da. Exista parc ingradit in Iasi, exista in
zona Tatarasi-Ciurchi. Din pacate parcurile din zonele frecvent utilizate de ieseni, Copou in special, nu permit sa le
mai decimam suprafetele si cu alte functiuni. Si mai mult decat atat, nici nu este voie sa intri cu cainii acolo. Se
intampla mai mult abuziv si atrag atentia Politiei Locale prin aceasta modalitate. Va rog tare mult, domnule
commandant Zamfirescu sa vedeti cu tonetele de pe pistele de biciclete. Am mai avut o campanie si in primavara,
e posibil sa se mai fi mutat, in special cei care vand produse, asa cum spune colega noastra doamna consilier. Si
cu copiii trimisi la cersetorie e o problema sociala grea si care vizeaza nu numai aspectul de legalitate, din punctul
de vedere al administratiei, dar si cel penal. Exista telefon direct cu Primaria Municipiului Iasi Tel Verde,
Exista de asemenea si un numar de telefon, o serie de numar de telefoane, care poate fi apelata Registartura
inclusiv toate birourile unde avem si pe perioada noptii pentru persoanele care stau in corpul A, in corpul C al
institutiei si in alte zone. Domnul Tiron, sunteti responsabil sa-l faceti cat mai public chiar si in media ieseana, chiar
si prin spoturi de publicitate sa stie toata lumea unde suntem. Nu numai prin telefon, din nou adresele de mail, pe
fiecare compartiment responsabil in parte si orice alta comunicare on-line va rog frumos sa o utilizati. Si multumim
pentru toaletele publice. Sunt absolut necesare asa cum ati nuantat si cred ca nu ne vom opri doar la 5, din pacate.
Se simte nevoia si in alte zone.
Impreuna cu Garda de Mediu am avut o sedinta acum o saptamana de zile privind instalarea de baterii de toalete
chiar si in zonele de loisir. Este vorba de zona C.A.Rosetti si alte zone spre zona Paun, cu posibilitatea de a le
asigura toate cele necesare pentru a functiona in conditii normale si o sa incercam sa gasim o solutie si acolo. Pe
zona C.A. Rosetti cel mai greu e instalarea lor pentru ca zona de loisir este pe ambele parti si atunci va trebui sa
facem pe ambele parti pentru a nu stimula traversarea, se circula cu foarte mare viteza pe zona C.A.Rosetti. Si in
zona Paun am gasit o solutie mai putin usor de aplicat. Va multumesc foarte mult!
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Multumesc. Domnule Timofciuc aveti cuvantul.
Domnul consilier local Razvan Timoficiuc
Buna ziua. Am avut la ultima sedinta ordinara de Consiliu Local doua interpelari si mi-ati spus, domnule primar, ca
imi veti raspunde in scris. Nu am primit inca raspunsul in scris. Interpelarea facea referire la…Da, multumesc!
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
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Multumesc, domnule consilier. Avem dintre invitati doi invitati care s-au inscris la cuvant. Dau cuvantul doamnei
Gociu, presedinta Breslei Constructorilor din Iasi. Si v-as ruga sa va limitati discursul la 3 minute. Multumesc!
Doamna Mioara Gociu - presedinte Breasla Constructorilor din Iasi
Multumesc frumos pentru ca ati acceptat sa va adresez cateva cuvinte. Sa aveti convingerea ca maxim 3 minute.
Ceea ce vroiam eu sa spun. Am depus deja in momentul de fata, ati vazut la inceputul sedintei, cele 6 dosare
pentru Comisia de Mediu din cadrul Consiliului Local in care sunt detaliate ceea ce voi conchide in 3 minute. Vreau
sa multumesc in primul rand domnului consilier local, domnul profesor Istrate ca a acceptat o intalnire ieri cu mine
si multumesc pentru critica care mi-a adus-o in sedinta extraordinara de lunea trecuta pentru ca m-a mobilizat si
m-a facut sa vin cu foarte multe argumente la cele doua propuneri pe care le-am facut si chiar am avut un dialog
extraordinar. Va multumesc inca o data.
Motivul pentru care organizatia pe care o reprezint a semnat sustinerea pentru a cumpara cele doua a celor doua
aparate de purificat aerul are ca argumentatie H.G. 257/2015 si H.G. 1000/2012. Ambele vorbesc despre
elaborarea unui plan de actiune pe termen scurt. H.G. 1000/2011 vorbeste despre organizarea, functionarea
Agentiei de Protectie a Mediului si H.G. 257/2012 vorbeste despre intocmirea a trei planuri de calitate al aerului, pe
care dumneavoastra ca si Primarie l-ati intocmit si l-ati supus dezbaterii publice. Planul de mentinere al calitatii
aerului care este realizat de catre Consiliul Judetean, dar nu am auzit nicaieri de Planul de actiune pe termen scurt,
care in viziunea H.G. 257 trebuie sa fie realizat de catre Agentia de Protectia Mediului Iasi.
Ori, avand in vedere Raportul pe anul 2016 legat de numarul de depasiri care s-au inregistrat la nivelul Iasului cred
ca era normal sa fie intocmit acest plan de actiune pe termen scurt. Acolo prevede, printre altele, dincolo de
identificarea operatorului care a realizat aceste depasiri, inclusiv o actiune pe termen scurt de reducere a acestei
poluari, putem sa o numim accidentale sau poluari continue care s-a acumulat de atatia ani. Iar prezenta acestor
aparate de purificat aerul, care intr-adevar cum ati spus la un moment dat nu mai stiu cine dintre dumneavoastra
dintre persoanele care au luat cuvantul data trecuta au spus ca se reduc aproximativ 10-12%. In viziunea noastra
era suficient ca sa se incadreze in acest plan si sa semnam, sa aderam pentru elaborarea acestui proiect de act
normativ.
Al doilea motiv pentru care domnul profesor Istrate si toti domnii consilieri au materialele pentru sustinerea
cumparararii unui aparat mobil de monitorizare poluatorii. Chiar in raportul pe care Agentia de Protectia Mediului
Iasi l-a trimis Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, inclusiv Agentiei Nationale de protectia mediului Iasi,
am spicuit din acest raport 2015, spune asa: ”nu au putut sa rezolve foarte multe lucruri din urmatoarele motive:
lipsa unei dotari corespunzatoare pentru monitorizarea in cazul poluarii accidentale (autolaborator).” Deci practic e
nevoie de acest autolaborator. Agentia de Protectia Mediului l-a cerut pe 15 ianuarie 2016 in Raportul pentru anul
2015, deci nu am venit cu nimic nou, ci pur si simplu sustin din partea societatii civile cumpararea acestui laborator
mobil.
De asemenea, in acest raport, spune ca un alt motiv pentru care nu am adus la indeplinire planul de mentinere a
calitatii aerului este implicarea scazuta a autoritatilor publice locale in realizarea masurilor restante din Planul de
calitate al Aerului. Si un alt motiv, lipsa bugetului necesar repunerii in functiune a echipamentelor de monitorizare
a emisiilor industriale. Si o sa mai explic urmatorul lucru pentru ca se face confuzie foarte mare intre breasla
constructorilor ieseni ca si denumire generica si clusterul, organizatia pe care o conduc, Breasla Constructorilor
Ieseni.
M-as bucura ca toti constructorii din Iasi sa fie in organizatia noastra. Din pacate nu este asa. Suntem incriminati
ca poluam. Sunt de acord. Tocmai din acest considerent ne-am implicat si am cerut dezbatere publica pentru
Regulamentul pe care dumneavoastra doriti sa il privind respectarea conditiilor de protectie a mediului in Iasi.
As vrea sa inchei prin a-mi face, intr-o oarecare masura, critica sau nu numai. Pentru a raspunde domnului profesor
Istrate de ce nu am reusit, si nu numai dumnealui, si tuturor de aici, celor prezenti de ce n-am reusit sa aduc
documente suplimentare pentru a demonstra utilitatea acestui aparat mobil de masurat calitatea aerului si poluatorii.
Sunt un cetatean al acestui oras care are poluarea in sange si v-o spun in baza rezultatelor analizelor
carboheximoglobinei-depisteaza concentratia de monoxid de carbon in sangele omului. La mine in firma, dintre
cele 26 de analize care au fost luate de carboheximoglobina 16 au depasiri, chiar si la fumatori. Eu personal am
5,1, in conditiile in care la nefumatori trebuie sa fie sub 2.
Gandititi-va ca am firme care trebuie sa le conduc, am organizatie care trebuie sa o conduc si era destul de greu
sa mai vin in timp util cu materiale suplimentare de a argumenta cumpararea acestui echipament. Eu va multumesc
pentru faptul ca mi-ati acordat aceste cateva minute. Sper ca n-am deranjat pe nimeni cu observatiile pe care leam facut. Imi doresc ca in cel mai scurt timp sa se realizeze acest Plan de urgenta pentru reducerea poluarii in Iasi.
Vreau sa depun efort alaturi de Comisia pentru Mediu ca sa putem sa gasim cele mai bune solutii. Va multumesc
frumos!
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Va multumim! Va rog domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Multumim foarte mult doamna Gociu. Multumim pentru implicare, dar sigur nu de fiecare data Primaria Municipiului
si Consiliul Local are atributiile prevazute de lege pentru a rezolva unele din aceste situatii. Asa cum ati amintit si
dumneavoastra, dumneavoastra ati lecturat din Raportul pe anul 2015. Am fi putut lectura impreuna si Raportul
anului 2016 al Agentiei pentru Protectia Mediului care spune total altceva. Sa spunem ca l-a actualizat. Pe de alta
parte nu as mai vrea sa deschid o rana care a tinut o sedinta de consiliu de 90 de minute aproximativ legat de filtre
de aer, cat de eficiente sunt pentru un oras de talia Iasului.
Un lucru este cert. N-am stat cu mainile in san. Sa stiti ca suntem singurul oras din Romania care a putut califica
un proiect de reducere a noxelor prin implementarea unui program de termoficare. Sunt 60.000 de cosuri de fum
care ard si produc monoxid de carbon. In cele 60.000 de locuinte. Acest monoxid de carbon il inhalam cu totii. De
asta lupt pentru termoficarea prin sistem centralizat nu pentru CET, nu pentru Veolia, nu pentru alta companie care
ar putea administra un astfel de sistem ci pur si simplu pentru sanatatea noastra, a tuturor. Dumneavoastra aveti o
problema grea acolo cu vecinatatea. Stim lucrul asta, stiti foarte bine ca personal am luat legatura cu Comisarul
Sef al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului pentru a lua masuri si vom face toate demersurile care ne sunt
premise legal ca lucrurile sa intre intr-o stare de normalitate. Nici eu nu sunt foarte multumit de felul in care s-a
reglementat functionarea acelei instalatii de ardere a deseurilor periculoase. E in atentia noastra Planul de masuri
privind calitatea aerului in dezbatere publica, nu pentru ca am vrea si am face moftul cuiva. Este o reglementare
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prevazuta de lege. Orice regulament trebuie sa stea in dezbatere publica inclusiv pentru autorizatiile deconstruire
care vor veni dupa ce finalizam si Regulamentul pentru calitatea mediului impusa investitorilor, respectiv
constructorilor.
Asa incat e in atentia noastra, domnul si colegul nostru al tuturor de aici, domnul Istrate nu a facut decat observatii
punctuale asupra partii tehnice a unor astfel de dispozitive, nu in incercarea de a ascunde sub pres o situatie pe
care noi o stim si vrem sa o rezolvam, ci pur si simplu pentru a putea interveni cu un plan de masuri eficient, cu
adevarat eficient.
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Va multumesc domnule primar.
Doamna Mioara Gociu-presedinte Breasla Constructorilor din Iasi
O singura fraza, daca imi puteti permite, doar o fraza. Promit ca e doar o fraza. Am trei analize domnule primar
facute, una langa incinerator aia inseamna 5.5. Reamintesc trebuie sa fie sub 2. A doua analiza, am fost sfatuita
de specialisti am facut-o dupa ce am stat un week-end acasa, sambata si duminica in oras. Rezultatul a fost 4.4.
Eu locuiesc in Tatarasi. In Tatarasi stiti foarte bine ca este statia din Oancea care monitorizeaza poluatorii care vin
din zona industriala. Am mai facut inca o analiza, dupa Paste am venit in oras, am fost plecata din oras si era 3.1.
Trageti dumneavoastra concluziile. Multumesc frumos!
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Multumim. Dau cuvantul domnului Ovidiu Bieber.
Domnul primar Mihai Chirica
Da, daca imi permiteti sa trag o concluzie ca am fost invitat. Cu siguranta continutul de monoxid de carbon dauneaza
grav sanatatii atunci cand este in sange, dar nu e relevant in momentul de fata pentru ca el nu se elimina zi dupa
zi. Gata, multumim.
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Multumim. Va rog domnule Bieber.
Domnul Ovidiu Bieber
Buna ziua. Multumim ca ne-ati dat ocazia sa vorbim despre noua mandrie a orasului si a Nord Estului Romaniei. E
vorba de Festivalul AfterHills, Music and Art Festival. Salutam si transmitem din energia noastra pozitiva domnului
primar si toti cei prezenti si toti cei care ne urmaresc on-line. O sa va spun astazi un mare secret. Cum a pornit
acest proiect? Acest proiect are la baza o energie pozitiva care este nesfarsita. Echipa noastra este formata din
oameni pozitivi, nu reusim sa afectam aceasta atmosfera pozitiva de la noi si din proiectul AfterHills nici intr-un fel.
Adica, indiferent de ce se intampla mergem si transmitem energia noastra pozitiva mai departe. Va spun acum ca
avem ceva emotii ca imi dau seama ca in fata noastra sunt cei mai puternici oameni administrativi din Sud Estul
Romaniei. Aceeasi emotie am avut-o cand am accesat artisti, cand am accesat parteneri, cand ne-am pus in situatia
de a demonstra ca si Nord Estul Romaniei este aici din punct de vedere artistic si muzical. Am reusit sa punem
Iasul pe harta marelor companii nationale si internationale atunci cand si acum se vorbeste de al patrulea, dar nu
in ordinea asta, ci pur si simplu de patru mari festivaluri la nivel national. Daca pentru anul nostru, primul an a fost
o bugetare limitata din punct de vedere a partenerilor mari nationali, de la anul, daca vom confirma si va fi bine,
vom intra, e clar, in randul bugetelor de festivaluri nationale.
Vrem sa va zicem ca AfterHills este un festival care va face istorie si la finalul acestui festival ne dorim cu totii sa
tragem concluzia ca Iasi va deveni capitala bucuriei. Avem motive sa facem asta, ne vedem in fiecare zi cu oameni
nationali si internationali care spun ca Iasul are un vibe aparte, are o energie aparte, nu stiu de ce, dar cand vin la
Iasi se simt bine dintr-un anumit fel, simt o energie buna, probabil din cauza oamenilor care transmit asta, locul lor,
cultura, arta, tot ce avem aici. Toata asta e o incarcatura pozitiva foarte buna din care noi ne alimentatm si facem
proiectul asta. Va mai spunem doar ca am vandut pana acum un numar mare de bilete in Germania, in Franta, in
Marea Britanie, in Republica Moldova, Ucraina. Locul 2 la vaznari pe tara este Bucuresti si locul 3 Brasov, ceea ce
ne bucura ca oamenii vor sa vina la festivalul asta.
Asadar, va multumim ca ne-ati dat ocazia sa va spunem in doua-trei cuvinte. Este o poveste frumoasa despre
orasul nostru, despre zona noastra si este un loc in care ne dorim sa fiti neaparat pe 23-25 iunie. Va multumim!
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Multumim. Supun la vot ordinea de zi de astazi cu urmatoarele mentiuni: proiectul numarul C4 devine proiectul
numarul unu de pe ordinea de zi si avem un amendament la proiectul nr. 2 care se afla in mapele dumneavoastra.
Domnul consilier local Gabriel Mihai Surdu
La punctul nr. 1….
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Da, cand ajungem. Supunem la vot ordinea de zi de astazi.
Domnul consilier local Eduard Boz
Doamna presedinta de sedinta, am o propunere in privinta ordinii de zi. As dori ca punctul privind mandatarea
Companiei de Transport Public in vederea achizitionarii de vagoane second hand din Germania sa fie scos de pe
ordinea de zi si sa il discutam intr-o sedinta extraordinara, intr-o zi-doua-trei, cand considerati putem sa ne intalnim.
Aceasta suplimentare a ordinii de zi a venit peste noapte efectiv. Nici din punct de vedere legal nu s-au respectat
termenele in vederea convocarii comisiilor si a dezbate conform legii acest proiect si sunt foarte multe intrebari pe
care le avem pentru conducerea CTP si nu suntem convinsi ca aceasta intiativa este una potrivita pentru orasul
nostru. De asta va solicitam sa supuneti la vot acest amendament de a scoate de pe ordinea de zi proiectul privind
achizitia tramvaielor second hand.
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Supunem la vot ordinea de zi in formula in care este ea initial.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.
Ordinea de zi a fost aprobata.
Proiectul nr. 1(C4)
Proiect de hotarare privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31.12.2016
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Discutii?
Domnul consilier local Gabriel Mihai Surdu
Daca imi permiteti. Avem o solicitare de indreptare eroare materiala si anume la modernizare spatii de joaca. Este
o cifra initiala de 6000, are o influenta de -700, raman 5400, iar la mobilier urban in loc de 1000 va fi 1700.
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Cred ca interventia dumneavoastra este la proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi. Am inceput cu C4. Am anuntat ca…
Domnul consilier local Gabriel Mihai Surdu
Ah, scuze…Stiam ca ordinea de zi incepe cu proiectul nr. 1
Domnul consilier local Adrian Florin Boca
Este excedent si de aceea a si trebuit inceput pentru ca se regaseste si la proiectul 1 si la C4 in aceasta situatie.
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Supun la vot proiectul C4.
Domnul consilier local Eduard Boz
Stati o secunda. Aici discutam si de achizitia acestor tramvaie?
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Nu.
Domnul consilier local Eduard Boz
Pentru ca va trebui facuta si o redistribuire si pentru acesta.
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Nu. Acesta este punctual 2 din completarea numarul 4. Deci supun la vot proiectul nr. 1 din completarea nr. 4,
respectiv “Proiect de hotarare privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31.12.2016”.
iscutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.
Proiectul a fost aprobat.
Va rog domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
A fost aprobat dar totusi interventia domnului consilier Surdu a fost oportuna pentru ca indreptarea materiala
vizeaza inclusiv acest proiect de hotarare, adica 6000-700=5300. Multumim tare mult!
Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan a iesit din sala de sedinta.
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Proiectul nr. 1
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2017
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.
Proiectul a fost aprobat.
(Nu se vrobeste la microfon)
Domnul primar Mihai Chirica
Daca imi permiteti? Multumesc. Proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi care a devenit proiectul nr. 2 de pe ordinea
votata are si un amendament, pe care il aveti la mapa si de care va rog sa tineti cont cand votam.
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici-presedinte de sedinta
Da, eu am inteles ca acest amendament este pentru proiectul nr. 2 cu privire la stabilirea…
(nu se vorbeste la microfon).
Supun inca o data la vot acest proiect impreuna cu amendamentul care il aveti la mapa.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.
Proiectul a fost aprobat.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Proiectul nr. 2
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local
pentru anul 2018 .
Discutii ? Va rog domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Daca imi permiteti, am sa incep eu cu prezentarea acestui proiect ca si initiator al lui, asa cum bine stiti, nu mai
repet, este o prevedere legala care presupune votarea taxelor si impozitelor pentru anul urmator pana la sfarsitul
lunii mai a anului in curs.
Cateva concluzii pentru a nu ridica o lista intreaga de intrebari si de la discutia si analiza de la comisiile de
specialitate dar si pe parcursul parcurgerii acestui proiect am vrut sa aduc aceste precizari, pentru a rapunde
eventual anticipat. In primul rand pentru toti cetatenii Municipiului Iasi, nu are loc nicio crestere de taxe si impozite
pentru persoane fizice sau juridice in ceea ce priveste impozitul pe cladiri. Practic am reusit sa mentinem acelasi
nivel de taxe si impozite pentru persoane fizice la nivelul anului precedent si este un nivel dintre cele mai scazute
daca nu si cel mai scazut din tara, iar pentru persoanele juridice, pentru cladiri suntem cu 0,95, cea mai mica, sa
spunem, cota de impunere dintre toate orasele de rang I din Romania, asta datorita faptului ca prin aceasta masura
s-a vazut o crestere remarcabila a prezentei mediului de afaceri si capital roman si capital strain in Iasi in perioada
anului 2016 si inceputul anului 2017.Consideram ca este o masura buna pastrand nivelul constant de impozitare
pe anul precedent. Singurele reglementari suplimentare a fost in vederea asigurarii unui cadru normativ mai clar in
ceea ce priveste impozitarea unor activitati economice in special cele legate de alimentatia publica unde
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diversificarea uneori exagerata a nivelurilor de impozitare pe diverse tipuri de activitati ducea la inechitati intre
comercianti care desfasurau activitati similare sau vindeau aceleasi produse sau prestau aceleasi servicii in
alimentatia publica.
Nu am facut-o fara a ma informa foarte mult asupra a ceea ce se intampla in tara. De exemplu, pentru o parte din
taxele si impozitele care au fost ridicate fara a depasi maximele , unele dintre ele a anilor precedenti dar in
incercarea de a le ordona cat mai bine acest lucru, dau un exemplu : utilizarea temporara a locurilor publice,
chioscuri , tonete, frigidere in Iasi este 2 lei pe mp pe zi, in Oradea este 5, in Brasov 6, in Sibiu 5. De asemenea in
alimentatia publica cu suprafete mai mari de 500 mp care a fost o discutie in timpul sedintei de comisii reunite.
Sibiul are pana la 8000 de lei pe 4 categorii in functie, asa cum am facut si noi, Brasovul intre 4 000 si 5500, Oradea
in jurul sumei de 4 000 fara a mai face o diversificare pe categorii. La alimentatia publica pana in 500 mp, Sibiul
ajunge la 3800 de lei. Avem cea mai mica taxa la utilizarea temporara a locurilor publice de tip terasa, zona A la
noi este 2, in Brasov de la 1,2 pana la 25 lei. Prin urmare, am incercat sa gasim si noi o solutie rezonabila cu
categoria de localitate in care ne aflam si sa punem oarecum ordine intre comercianti asa cum spuneam fara sa
crestem maximul celor care desfasurau activitati. De asemenea, am mai avut o crestere de taxe temporare, de
utilizare temporara a spatiului public pentru activitati de tip circ, terase in desfasurare, parcuri de agrenament,
spectacol in aer liber, dar cresterea este motivata de cresterea indicelui de inflatie pe o perioada destul de lunga,
2007 – 2017 deci pe o perioada de 10 ani. Motivatiile pot fi diverse, suntem foarte constienti de rolul nostru in
comunitate, dar sa stiti ca fiecare activitate publica a Primariei Municipiului Iasi in ceea ce priveste asigurarea
cheltuielilor pentru intretinerea spatiilor verzi, pentru reparatiile de strazi, pentru iluminatul public,este un domeniu
de cheltuiala destul de ridicat si pentru alte servicii publice provoaca tot mai multa presiune pe bugetul local si un
lucru care este demn de remarcat ca fiecare investitie publica sau amenajare care a fost facuta pe ultima perioada,
a stimulat mediul de afaceri si il stimuleaza in continuare.
Aceste precizari le-am facut intr-un cadru general sperand ca pot raspunde deja la unele din provocarile pe care
le aveti in sesiunea de astazi.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog domnule consilier Boz.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Domnule primar, stimati colegi, eu ma voi referi doar la o analiza generala, stiti ca avem o serie de amendamente
pe care le va sustine colegul meu, Vlad Ghizdovat, insa domnule primar cred ca acum vedem si noi intr-adevar
latura social-democrata si motivul pentru care il apartine acestui partid, pentru ca prin viziunea asupra taxarii in anul
2018 practic ati decis sa cresteti toate taxele pentru antreprenori, pentru cei cu initiativa si daca anul trecut am
salutat votul de aici din Consiliu Local si anume faptul ca ne gandim la reducerea impozitului pentru persoanele
juridice pentru a stimula activitatea economica in orasul nostru, iata ca anul acesta proiectul dumneavoastra, al
executivului, propune cresteri si de 300% pe o serie de taxe. Si nu doar procentul este unul important ci avem o
problema si cu modul in care ati gandit aceste taxe si va dau un exemplu in ceea ce priveste unitatile de alimentatie
publica noi am avut o discutie si in comisiile reunite. S-a decis pentru unitatile de tip 8, cele mai mici care exista in
Municipiul Iasi, dumneavoastra ati facut trimitere la gogosarii si alte asemenea unitati, cresterea este de 138%
adica de la 2907 de lei la 5 000 de lei pe an. Va rog sa aveti in vedere ca astfel de unitati de multe ori reprezinta
singurul venit al unei familii sau pe de alta parte poate reprezenta prima initiativa a unor tineri care intra in mediul
antreprenorial iar noi venim sa le tragem puternic frana de mana. Din contra, probabil afacerile mari cele care deja
si-au stabilit nisa pe piata, au un loc al lor, sunt capabile sa suporte mai usor o serie de taxe impuse de
municipalitate, insa cei care sunt la inceput de drum este gresit, este eronat sa venim sa le impunem aceste taxe.
Nu stiu, exista o astfel de gogosarie chiar aici pe Stefan cel Mare, nu stiu cat vand si care este adaosul lor comercial
dar cu siguranta venitul nu este unul deosebit de insemnat. Nu cred ca este cazul sa lovim in acesti mici antreprenori
care totusi cu putinul pe care il au creeaza unul-doua locuri de munca, dar le creeaza. In rest, il voi ruga pe colegul
meu Vlad Ghizdovat sa prezinte amendamentele pe care noi le avem si rugamintea noastra este sa le supunem la
vot punct cu punct.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier. Va rog domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Eu as vrea de la inceput ca sa-i provocam si curiozitatea domnului Ghizdovat asupra prezentarii, sa terminam cu
gogosile. Aceasta incapere are aproximativ 500 mp. Taxa despre care vorbiti dumneavoastra presupune o
suprafata mai mare decat ceea in care ne aflam. Daca dumneavoastra imi aratati mie o gogosarie mai mare decat
sala mare a Primariei in afara de ceea ce pronuntati in momentul de fata, transformand-o intr-o gogosarie, atunci
inseamna ca dumneavoastra aveti dreptate. Cititi va rog frumos proiectul de hotarare, se vorbeste foarte clar despre
suprafete unde se petrec acte comerciale mai mari de 500 mp, poate mai mari decat terenuri in care s-au construit
case in orasul acesta sau poate chiar blocuri. Prin urmare vindem gogosi si nu prea tine.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Domnule primar fie sunteti in eroare fie chiar nu stiti ce ati propus. Discutam de suprafete pana in 500 m asa este
proiectul.
Domnul primar Chirica Mihai
Va contrazic din nou si ma iertai doamna presedinte, am spus valoarea de 5 000 de lei care este pe punctul 3 de
la Anexa 4.1.2, va rog sa cititi cu atentie si care vorbeste despre taxe, pentru eliberare/vizare autorizatiilor privind
desfasurarea activitatii de, cu suprafete mai mari de 500 mp. Incetati cu gogoseriile.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog sa va inscrieti la cuvant domnule Ghizdovat. Si nu v-am dat cuvantul. Inaintea dumneavoastra s-a inscris
domnul Boca. Va rog domnule Boca.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Multumesc frumos. Buna ziua !
Am sa incerc si eu sa prezint cateva lucruri vis-a-vis de acest proiect, nu in mod populistic asa cum o fac unii dintre
colegii nostri, din pacate. In primul rand daca analizam acest proiect de pe ordinea de zi putem vedea clar ca taxele
si impozitele practicate la nivelul anului 2017 si consacrate de legea 227 pe 2015 nu au fost modificate. Majoritatea
dintre ele, majoritatea taxelor si impozitelor propuse sunt la acelasi nivel, ba mai mult sunt la nivelul minim prevazut
de lege si aici pot aminti impozitul pentru persoane fizice pe cladiri, impozitul pe persoane juridice pe cladiri,
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impozitul asupra mijloacelor auto. Intr-adevar la sectiunea si capitolul – ”Alte taxe locale si taxe speciale” se observa
asa cum bine spunea si domnul primar practic o indexare a acestor taxe. Avand in vedere ca pentru realizarea
acestor servicii, taxa ce este de fapt ? Este o prelevare catre buget si presupune de regula o contraprestatie a unor
servicii publice. Servicii publice care se adreseaza persoanelor juridice si fizice. Pentru aceste servicii publice se
fac niste cheltuieli. In primul rand, cheltuielile au crescut in ultimul timp si nu se regasesc in taxele percepute. Ca
exemplu, pot mentiona aici cresterile remuneratiilor celor implicati in domeniul serviciilor publice, cresteri ocazionate
de Ordonanta de urgenta nr. 2 din februarie 2017 si pe de alta parte indicele preturilor de consum a crescut si el si
ca urmare eu vad ca taxele speciale au fost indexate cu aproximativ 20 de procente ceea ce mi se pare corect
pentru a acoperi aceste cresteri salariale si celelalte taxe din categoria – ”Alte taxe locale” care au fost indexate cu
aproximativ 30 de procente, 31,2 mai exact, acopera de asemenea cresterea indicelui pretului de consum. Avand
in vedere ca despre unele taxe putem propune, despre aceste taxe au fost stabilite la nivelul anilor 2007. Ganditiva cam ce preturi erau atunci. In concluzie, pot spune ca nu are loc o crestere asa cum se incearca sa se intoxice
si media si populatia de catre unii colegi, o crestere a taxelor si impozitelor, majoritatea dintre aceste taxe si impozite
raman neschimbate la nivelul anului 2017 si asa cum spunea domnul primar la unele dintre ele sunt poate cele mai
mici niveluri din tara si intr-adevar are loc o indexare la o parte dintre ele, indexare corelata cu cresterea cheltuielilor
cu salariile si a indicelui preturilor de consum. Multumesc frumos !
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc ! Va rog domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Insist pentru ca voi fi cel care va receptiona cel mai mult consecintele acestui proiect de hotarare. Pentru a fi foarte
clar pentru toata lumea si nu a-l transforma intr-o lupta politica permanenta. Impozitele si taxele locale sunt separate
in 3 categorii - impozitele cele care sunt definite prin Codul fiscal si care presupun aprobarea din partea fiecarei
localitati ca si nivel de prezenta procentuala intre minim si maxim au ramas nemodificate fata de anul 2016,
impozitele pe cladiri, impozitele pe terenuri, impozitele pe folosinta agricola, impozitele pentru terenurile folosite …
impozitele pentru acces in locuinte sau alte activitati, impozitele pe cladiri pentru persoane juridice acolo unde se
intreprind activitati comerciale, impozitele pentru orice alt bun care presupune productie au ramas nemodificate,
clar. Ceea de-a doua categorie se numesc taxe locale si taxe speciale. Taxele locale sunt cele pe care le emit
diverse compartimente din cadrul primariei si care vizeaza dupa cum gasiti si dumneavoastra pe parcursul
proiectului de hotarare, diverse activitati. Eliberarea aviz comisie de … eliberare alte lucruri, am lasat nemodificate
aceste taxe locale in ceea ce priveste eliberarea autorizatiilor de construire, certificatelor de urbanism pentru ca
cuantumul fata de valoarea investitiei este stabilit prin lege si acolo nu poate interveni autoritatea publica nicaieri in
Romania si a ramas in continuare fix, iar celelalte au ramas nemodificate. O alta serie de activitati pe care le
presupune, sa spunem activitatea Primariei Municipiului Iasi, eliberarea unor duplicate de pe documente si altele
au fost majorate exact cu consumul de forta vie necesar pentru acoperirea acestui lucru si faceam un calcul cu
doamna director Apetroaei, de exemplu eliberarea unui document din arhiva. Noi pentru un arhivar consumam circa
2 000 de lei pe luna. Costuri totale cu salariile, socotind la numarul de ore prestate inseamna cam 11 lei, daca un
cetatean cere un duplicat dupa un document care se afla in arhiva noastra, noi cheltuim cu acel cetatean 11,7 lei,
dar cerem doar 6 lei pentru unele documente care este valoarea cea mai mare, prin urmare acele costuri sunt
platite pentru ca nu este un serviciu curent cum ar fi celelalte servicii pe care le prestam ca si autoritate publica la
ghisee, la informari, la informare publica, pe 544 si altele, ci este pur si simplu un serviciu suplimentar pe care-l
solicita autoritatii publice pentru a-si rezolva o problema personala care nu este de interes public. Celelalte taxe
speciale pe care le gestionam la nivel local cum ar fi taxele pentru utilizarea domeniului public. Pai noi nu o sa ne
racordam la utilizarea domeniului public cu Tecuci, cu Negresti - Vaslui, cu Targu Frumos sau unde vreti
dumneavoastra. Ne racordam la utilizarea domeniului public cu Timisoara, cu Bucurestiul, cu Sibiul, cu Brasovul,
cu Oradea si cu alte orase reprezentative care presteaza acelasi tip de activitati.
Trebuie sa stiti si dumneavoastra ca prezenta acelor aspiratoare pe care le vedeti care presupun si amortizarea
echipamentului si plata omului in fiecare zi si tot spalatul stradal, acele echipamente care stropesc si uda in continuu
si care nu se intampla nici la Negresti , nu se intampla nici la Tecuci, nu se intampla nici la Husi, costa bani, pentru
ca acei clienti care vin si primesc acele servicii comerciale sa poata sa aprecieze, sa spunem, serviciile prestate de
comerciant. De asemenea, facusem o analiza cat ne costa pe noi ca sa putem sa punem un mp de gazon, sa
punem o plomba in oras si toate celelalte servicii care au fost ponderea cheltuielii materiale asupra serviciilor
primariei pentru anul 2017, in acelasi nivel de productie fizica cu toate ca noi ne dorim sa facem din ce in ce mai
mult, 40 de milioane de lei. Ne costa mai mult salariile pentru cei care presteaza serviciile din partea Citadin, din
partea Salubris, din partea Servicii Publice Iasi, deja am facut acordul de cresterea tarifelor rurale pentru serviciile
publice pentru ca a crescut salariul minim pe economie, acelasi lucru s-a revazut si in activitatea companiei de
transport, acolo avem formula de compensare prin care echilibram productia pe care o face compania de transport
dar pe noi ne costa 15 milioane de lei pe an in plus, nu subventii, asigurarea diferentei dintre cheltuieli si venituri
pentru ca acea companie sa nu intre in faliment. Prin urmare toate aceste costuri sunt suportate de la bugetul local
si nu puteai sa-ti indrepti atentia sa cresti taxele pentru cei care sunt pensionari si care populeaza in mare parte din
cladirile acestui oras, 76000 de pensionari si alte persoane care mai stau in salariul minim pe economie. Ne-am
dus acolo unde putem sa asiguram un nivel crescut de colectare si acolo unde de altfel se intampla sub directa
coordonare care fac activitati economice. Nimeni nu-l determina sa faca o terasa de 500 mp, poate sa faca una si
mai mica, cat doreste fiecare sau cat considera suficient. Ati facut vreodata un calcul sa vedeti ce inseasmna 3500
lei activitate economica de tip oricare vreti dumneavoastra. Impartiti 3500 de lei la 12 luni si o sa vedeti ca vorbiti
despre 290 de lei pe luna sau impartiti 290 lei la 30 de zile cat functioneaza, daca functioneaza in fiecare zi si o sa
vedeti ca vorbim de circa 9 lei pe zi. Prin urmare despre acest lucru vorbim, discutam in conditiile de fata dar trebuie
sa remarcati faptul ca la taxele de eliberare pentru cele cu suprafete mai mici de 500 mp nivelul maximal era de 4
000 de lei si a ramas de 4 000 de lei, pentru cei care presteaza activitati gogoserii peste 500 mp nivelul maximal
era 6 000 de lei si a revenit la 8 000 lei, 500 mp sunt deja cateva restaurante in Iasi care au suprafete mai mari de
500 mp.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule primar !
Domnul consilier Ghizdovat, aveti cuvantul.
Domnul consilier local Ghizdovat Vlad
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Buna ziua ! Multumesc !
Voi incepe sa citesc amendamentele cu o scurta precizare, amendamentele pe care le voi citi se impart in principal
in doua categorii si anume sunt amendamente pe care le dorim eliminarea sau diminuarea la 0 acolo unde se poate
eliminarea lor pentru ca sunt taxe prevazute in Codul fiscal, sunt peste 30 de astfel de taxe si trebuie sa remarc
faptul ca impactul bugetar daca a-ti aproba dragi colegi eliminarea acestor taxe ar fi de doar 100 000 de euro pe
an la nivelul bugetului Municipiului Iasi insa asa cum am prezentat si acum 2 luni de cand am trimis spre analiza si
dezbatere aceste propuneri catre executiv, am reduce semnificativ birocratia.
Deci amendamentul 1 se refera la taxa pentru distribuirea sub orice forma de fluturasi, materiale publicitare,
promotionale pentru dimensiuni pana la 147/210 format A5, Taxa este de un leu la 100 de bucati, propunem
eliminarea taxei, anexa 1.6. din proiect HCL
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Continuati. Prezentati toate amendamentele si vom supune la vot in forma initiala si cu amendamentele
dumneavoastra.
Domnul consilier local Ghizdovat Vlad
Se voteaza amendament cu amendament. Asa cerem.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Orice act normativ, domnule viceprimar, se voteaza amendament cu amendament, chiar si in Parlament chiar si in
Consiliul Local.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Le expuneti pe toate si le votam la sfarsit. Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog sa continuati, domnule Ghizdovat.
Domnul consilier local Ghizdovat Vlad
Nu economisim timp daca le votam la sfarsit pe toate. Trebuie votat amendament cu amendament. Prin urmare, va
rugam eu citesc amendamentul, vedeti ca dureaza foarte putin, se voteaza dupa fiecare amendament. Putem sa o
intrebam pe doamna secretar daca este corecta procedura pe care o solicit eu ?
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Da, asta o intrebam acum.
Doamna Denisa Liliana Ionascu – Secretarul Municipiului Iasi
Eu va propun sa respectam regulamentul si in art. 10 se mentioneaza ca presedintele supune votului consilierilor
locali proiectele de hotarare impreuna cu propunerile rezultate in urma dezbaterilor, asa incat e corecta procedura,
sa mentionati integral amendamentele si apoi se supune la vot .
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog sa continuati domnule Ghizdovat.
Domnul consilier local Ghizdovat Vlad
Amendamentul 2 se refera la Anexa 1.7 ”Taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate
obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate si pentru
activitatile cu impact asupra mediului inconjurator”.
Taxa este de 40 de lei pe an pentru fiecare utilaj in parte. Propunem eliminarea acestei taxe si avand in vedere ca
este o suma modica am reduce… daca cei care utilizeaza aceste aparate nu ar mai trebui sa vina in fiecare an la
Primarie sa declare si sa plateasca aceasta taxa.
Amendamentul nr. 3 Anexa 3 sunt ”Taxele locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice”, sunt 6 taxe aici:
”taxe folosinta teren pentru, panouri publicitare, taxa folosinta pentru cai de acces, taxa folosinta destinat pentru
organizari de santier, taxa de concesionare a caror obligatie de plata este stabilita in lei, taxa de folosinta a terenului
agricol si taxa folosinta teren pentru aparate de autoservire”. Toate aceste taxe au crescut cu 31, 27%, deci un pic
mai mult de 20%., asa cum spunea colegul nostru. Propunem ca aceste taxe sa ramana la nivelul anului 2017, sa
nu fie majorate cu 31,27%.
Amendamentul nr. 4 Anexa 4.1.1 ”Alte taxe locale din cadrul Serviciului Avize Mici Intreprinzatori – Taxa pentru
utilizarea temporara a locurilor publice, in prezent este de 24 de lei pe mp pe luna. Ea este propusa sa fie majorata
tot cu 31,27% pana la 32 de lei mp pe luna. Propunem ca taxa sa ramana la nivelul anului 2017.
Amendamentul 5 se refera la cele discutate deja cu privire la taxele de eliberare, avizare anuala a autorizatiilor
privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica si in plus la taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de
functionare. Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare propunem sa fie eliminata, aceasta este de
20 de lei pe an, iar celelalte taxe care au fost majorate in afara de primele 3 categorii cu pana la 150% propunem
sa ramana la nivelul anului 2017.
Amendamentul nr. 6 se refera la Anexa 4.2. – Serviciul Avize Mici Intreprinzatori. Avem aici 2 taxe, taxa pentru
eliberarea avizului de principiu este de 8 lei in prezent, se propune o majorare de 25% pana la 10 lei. Propunem sa
ramana la nivelul anului 2017. Mai avem taxa pentru acordul privind desfasurarea jocului de artificii in Municipiul
Iasi. Aceasta este in prezent de 525 de lei pe 10 minute sau subdiviziuni. Avand in vedere sumele colectate la
bugetul local, in 2014 s-au colectat 1300 de lei, in 2015 s-au colectat 768 de lei, propunem eliminarea acestei taxe.
Amendamentul nr. 7. Anexa 5 ”Taxe propuse la nivelul Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor Iasi”. Sunt taxe
propuse pentru oficierea de casatorii sambata sau duminica si taxa procesare dosar, altele decat cele de nastere,
casatorie, deces si aceastea sunt majorate cu 31,27%. De exemplu taxa pentru oficierea casatoriei duminica de la
194 de lei la 255 lei, ceea ce ni se pare nejustificat de mult. Prin urmare propunem aceste taxe sa ramana la nivelul
anului 2017.
Amendamentul nr. 8 ”Taxe speciale din cadrul biroului protectiei civile”, taxa de protectia civila, pentru 4 categorii
de constructii cu suprafata construit ape o suprafata pana la 150 mp intre 150 si 600 mp, intre 600 mp si 1000 mp
si cu suprafata construita desfasurata mai mare de 1000 mp. Taxele variaza pentru aceste suprafete ajungand
pana la 1103 lei pe an si acestea sunt propuse a fi majorate, dar de mentionat aici ca in 2014 si 2015 conform
datelor furnizate de Directia de Finante nu s-a colectat nici un leu din aceste taxe. Mai mult,legea obliga ca
persoanele fizice sau juridce care construiesc imobile cu suprafata desfasurata la sol mai mare de 150 mp si au
subsol, sa-si organizeze aceste subsoluri in privinta adapostului de protectie civila. Deci Primaria nu investeste cu
nimic in aceste adaposturi si nu vad de ce ar trebui sa percepem o taxa pentru asa ceva, deci propunem eliminarea
acestor 4 taxe.
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Amendamentul nr. 9 se refera la taxa speciala din cadrul Serviciului Asociatii Proprietari. Avem aici 3 taxe speciale
pentru atestarea administratorului de imobile, taxa speciala pentru evaluarea periodica a administratorului de
imobile persoane fizice si taxa speciala pentru autorizarea operatorilor economic pentru cea din urma nu s-a
colectat nici o suma intre 2014 si 2015 . Cred ca sunt proceduri care tin de autoritatile publice locale si nu trebuie
suprataxata si prin urmare cerem eliminarea acestor 3 taxe.
Amendamentul nr. 10, Anexa 8.1 taxe pentru versanti si monumente, taxa speciala verificare conditii tehnice si
avizare constructii in zona de versanti si taxa speciala pentru verificare conditii tehnice si avizare construire in zona
podului. Propunerea este de majorare aici de catre executiv tot de 31, 27%, amendamentul nostru propune ca taxa
sa ramana , cele 2 taxe sa ramana la nivelul anului 2017.
Amendamentul nr. 11 se refera la taxele locale de la Biroul Reglementare Transporturi Urbane. Aici sunt taxele de
eliberarea autorizatiilor de transport si de vizare, taxa pentru eliberarea autorizatiei de taxi, taxa pentru vizarea
anuala a autorizatiei de taxi , taxa pentru eliberarea certificatului de inregistrare pentru vehiculele lente. Aceste 4
taxe cresc cu 31,27%, nu vedem ce costuri in plus implica anul 2018 fata de anul 2017, pentru vizarea acestor
autorizatii. Pentru aceste 4 taxe cerem eliminarea si sa ramana la nivelul anului 2017. Tot aici, tot la anexa 8.3
avem taxa pentru eliberarea copiei conforme in cazul transportului in regim de inchiriere sau a serviciului de
inchiriere, taxa pentru vizarea anuala a copiei conforme in cazul transportului in regim de inchiriere , taxa pentru
eliberarea autorizatiei de dispecerat taxi, taxa pentru vizarea anuala a autorizatiei pentru dispecerat, taxa pentru
eliberarea duplicatului, eliberare duplicat la orice fel de autorizatie pentru transportul in regim de inchiriere . Aceasta
taxa este de 50 de lei . Acordarea autorizatiilor de transport de catre autoritatea de autorizare pentru serviciile de
transport public local de persoane efectuat de trolebuze, tramvaie, etc. Aceste 6 taxe propunem sa fie diminuate la
0.
Amendamentul 12 anexa 7 din proiectul de hotarare , taxe speciale in registrul Compartimentul agricol si avem aici
taxa de atestat de producator agricol , taxa pentru carnetul de comercializare de produse din sectorul agricol, taxa
inregistrare de contracte si taxa de adeverinta rol agricol . Asa cum am vorbit si in sedinta de comisii se vede si din
sumele colectate din 2014, din 2 taxe nu s-au colectat nimic, in 2015 foarte putin si tot pentru debirocratizare
propunem eliminarea acestor 4 taxe.
Si ajungem la amendamentul nr. 13, Anexa 10 punct 3, Tarifele pentru parcari . Avem aici tariful pentru parcare
ocazionala a autoturismului in parcarile cu plata. Taxa este de 1,5 lei pe ora, majorarea propusa de executiv este
de 33% la 2 lei pe ora. Noi propunem ca taxa sa ramana la nivelul anului 2017 si in general o sa vedti aici , in afara
de cele pentru autoturisme propunem o usoara crestere dar nu in procentul propus de executiv pentru ca desi ni sa spus si la sedinta de comisii si astazi ca executivul urmareste sa dezvolte reteaua de parcari, sa creeze sisteme
de sensuri unice s.a.m.d., vad ca noi incepem cu taxare crescuta si dupa aia incepem sa implementam aceste
solutii. Haideti sa vedem ca reusim sa facem conditii mai bune pentru parcarea autoturismelor dupa care sa marim
taxele daca se justifica acest lucru.
Taxa nr. 2 Tarif parcare ocazionala a microbuzelor in parcarile cu plata, in prezent este de 3 lei pe ora, acuma
citesc pentru fiecare . 3 lei pe ora propunerea de la Primarie este ca ea sa se mareasca la 5 lei pe ora, noi propunem
ca taxa sa ramana la nivelul anului 2017.
Pentru parcarea ocazionala a autobuzelor si autocarelor in prezent este de 3 lei pe ora, Primaria propune un tarif
de 10 lei pe ora, amendamentul nostru propune de la 3 lei la 6 lei pe ora. Tarif parcare ocazionala a camioanelor
in parcarile cu plata, aici cresterea este de 400%. Este o taxa mica intradevar tot de 3 lei pe ora, propunerea
Primariei este de 15 lei pe ora. Noi propunem o majorare de pana in 9 lei pe ora. Tarifele lunare de parcare pentru
microbuzele in parcarile cu plata este de 100 de lei pe luna, propunerea de majorare a Primariei este la 150 de lei
pe luna, noi propunem ca taxa sa ramana la nivelul anului 2017.
Tariful la parcare sau abonament pentru autobuze, autocare in parcarile cu plata in prezent este tariful este de 100
de lei pe luna , executivul propune o marire cu 300 % pana la 400 de lei pe luna . Noi propunem un amendament
nostru propune o marire pana la 150 de lei pe luna pe abonament.
Tarif lunar parcare sau abonament camioane in parcarile cu plata. In prezent tariful este de 100 de lei pe luna.
Executivul propune o crestere aici cu 300 la % pana la 400 de lei pe luna. Noi propunem in amendament o crestere
a acestui tarif de parcare la 200 de lei pe luna.
Tariful lunar de parcare a autoturismului in parcarea de resedinta. Aici executivul propune o crestere de la 100 de
lei pana la 150 de lei pe luna. Noi propunem ca taxa sa ramana la nivelul anului 2017.
Tarif lunar de pornire la licitatiile pentru parcarea autoturismului din parcarile de resedinta pentru persoane fizice
sau juridice cu sediul la adresa. In prezent este de 20 de lei pe luna. Executivul propune o crestere de 50 % pana
la 30 de lei pe luna. Noi propunem ca taxa sa ramana la nivelul anului 2017.
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Ati terminat ?
Domnul Ghizdovat Vlad – consilier local
Amendamentul nr. 14. Anexa 11 Taxe speciale conform Legii nr. 273 /2006 si a Legii nr. 227/2015 si aici sunt taxe
cum ar fi : taxe eliberare copii sau duplicate dupa contracte de inchiriere. In prezent aceasta taxa este de 30 de lei.
Taxe eliberare copii sau duplicate dupa contracte de inchiriere 42 de lei. Taxa inscriere licitatie pentru parcari. Taxa
eliberare adeverinta pentru stadiul achitarii ratelor si comunicare documente.
Taxa eliberare adeverinta privind acordul de revanzare imobil. Taxa eliberare copii dupa documentatii din arhiva,
schite imobile, etc. Aceasta taxa este de 25 de lei pentru eliberare de copii.
Taxa eliberare copii dupa documentatii din arhiva in 3 zile lucratoare, in regim de urgenta 42 de lei.
Taxa eliberare aviz de principiu pentru lucrarile de constructii, instalatii, modificari cu alta destinatie decat locuinta
si alte avize, aceasta este de 29 de lei.
Sunt in total 9 taxe aici pentru care noi propunem eliminarea lor asa cum am spus si noi si vom spune la unele
dintre punctele viitoare nu cred ca putem conditiona accesul la informatii publice privind taxele locale.
Amendamentul 15 Anexa 12.1 Tarife pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, terenurile
aferente acestora si alte terenuri construite. Majorarea aici este propusa pentru toate grupele de activitate 1 si 2
pentru toate zonele din Iasi cu 10%. Noi propunem ca taxele sa ramana la nivelul anului 2017.
Anexa 13.1, amendamentul 16 Taxe locale pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor. Si avem
eliberare de autorizatie foraje sau escavari necesare studiilor de cercetare si prospectare, eliberarea certificatului
de nomenclatura stradala si adresa si eliberare extrase din documentatii de urbanism, plan urbanistic general, plan
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urbanistic de zona, etc. aceasta taxa este de 29 de lei/cerere in prezent noi propunem diminuarea la 0 pentru toate
aceste 3 taxe.
Amendamentul 17 Anexa 13.2. Alte Taxe locale speciale copii xerox documente arhivistice, autorizatii de construire,
anexe ale hotararilor consiliului local 2 lei/pagina. Propunem eliminarea acestei taxe.
Consultare documente arhivistice terti 10 lei.
Eliberare documente legalizate conform cu originalul 20 de lei /exemplar.
Eliberare planuri de situatii, planse de reglementari urbanistice, etc. 5 lei pe pagina. Aici se propune si o majorare
la 6 lei pe pagina A3, cu 20%.
Din nou consideram ca este vorba la accesul la informatii publice si cerem eliminarea tuturor acestor 4 taxe.
Amendamentul 18, Anexa 3.10.3 Taxele speciale birourile de organizare evenimente publice. Aici cam toate taxele
au crescut. Avem asa: taxa de participare la targul mestesugarilor pentru produse de artizanat de la 27 lei mp /zi
pana la 35 de lei mp zi.
Taxa de participare la manifestarile organizate de catre municipiul Iasi pe domeniul public cu ocazia Sarbatorilor
Iasului.
Pentru toate categoriile de comercianti au crescut. De exemplu categoria T, parcuri de distractie, circuri, etc.
Taxa pentru sarbatorile Iasului a crescut de la 4 lei mp /zi pana la 15 lei mp/zi cu 375%.
Am fost de sarbatorile Iasului anul trecut si am vazut in ce conditii si-au montat instalatiile cei care au venit pentru
desfasurarea parcurilor de distracii si astfel de evenimente, acolo unde au fost mutati si anume in parcarea mare
de la strandul municipal si vreau sa va spun ca conditiile au fost foarte, foarte scazute si au fost 2 zile in care a
plouat. Nu am vazut nici o masina de la Salubris sa vina acolo sa ajute pe proprietari sa vina sa stranga gunoaiele
s.a.s.m.d. Nu cred ca am oferit o infrastructura potrivita pentru un astfel de eveniment si atunci insa vrem sa marim
taxa cu 375%. Daca vrem sa descurajam astfel de evenimente cred ca ar trebui cumva sa ne exprimam aceasta
intentie dar nu prin cresterea de taxe. Ori vrem sa nu mai avem astfel de evenimente ori daca nu eu zic ar trebui
sa lasam oamenii sa (poftim ? nu ma lasati sa fac public astfel de comentarii). Multumesc ! Unde sa fac in scris, nu
fac in scris.
Taxa nr. 3. Aici taxa de participare la diverse manifestari organizate de municipiului Iasi, altele decat sarbatorile
Iasului, aceasta taxa a crescut cu 50%.
Taxa pentru organizare de targuri, festivaluri, evenimente speciale pe domeniul public al Municipiului Iasi. Aceasta
a crescut de la 3 lei mp pe zi pana la 15 lei mp pe zi cu 500% pentru suprafete minime de 20 mp.
Taxa pentru organizare de parcuri de distractii, din nou si aceasta a crescut de la 3 lei /mp/zi pana la 10 lei/mp/zi.
Aceste 5 taxe propunem sa ramana la nivelul anului 2017.
Anexa 13.4, amendamentul 19 – taxe locale speciale pentru eliberarea copiilor dupa documente de interes public
in cadrul Serviciului CIC, taxa a fost de 3 lei acum este de 0,6 lei, 60 de bani. Noi propunem eliminarea acestei
taxe, am discutat si in comisii motivul, tot accesul la informatii publice al cetatenilor trebuie sa nu fie restrictionat.
Si ultimul amendament, amendamentul numarul 20, anexa 19 – taxe speciale Biroul de Organizare Evenimente
Publice. Avem aici doua taxe: taxa pentru organizarea de actiuni promotionale, amplasarea de proiecte publicitare
speciale, prezentari de firma etc. Acesta creste cu 33%, de la 3lei/mp/zi la 4 lei/mp/zi. Noi propunem ca taxa sa
ramana la nivelul anului 2017. Si o crestere foarte frumoasa, taxa pentru organizarea de campanii promotionale
mobile folosind vehicule speciale echipate in scopuri de publicitate. Taxa creste de la 16 lei/zi/vehicul la 200 lei
lei/zi, o crestere cu 1150%. Intr-adevar, poate, este o taxa prea mica de 16 lei, dar cred ca nici 200 de lei/zi/vehicul
nu mi se pare o crestere logica, ca sa spun asa. Aceste doua taxe propunem sa ramana la nivelul anului 2017.
Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog, domnule primar... Domnule Boca, va rog.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Multumesc frumos. Nu stiu, sa continui eu cu amendamentele? Salarii de minim 10000 de euro pentru toti cetatenii
Iasului, vacante de 200 de zile ...
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Discutati la subiect, domnule Boca, asa spune Regulamentul.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
La subiect...
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Asa spune Regulamentul.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
La subiect. Ma surprinde sa vad cum dumneavoastra nu intelegeti ca sunt niste reglementari legale. Este legea
273...
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
1150/% indexare?
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
273/2006... Da. Va rog frumos sa va inscrieti la cuvant domnule consilier. Si tot asa, putem continua. Intr-adevar
inteleg ca domnul consilier poate e suparat si va cere o delegare pentru taxa pentru gogosaria din Podu Ros. O
eliminam si pe aia. Dar in alta ordine de idei, nu se pot face aceste lucruri, nu stiu cum veniti cu astfel de sugestii
fara a veni cu alternativa. De unde se iau banii aia pentru taxele eliminate? Pentru ca vorbim de o lege a finantelor
publice care nu poate fi incalcata. Mai mult decat atat, autoritatile deliberative, pot la propunerea autoritatilor
executive, sa mareasca taxele conform art. 489 din Legea 227/2015 cu pana la 50%, toate taxele si impozitele. Nau facut acest lucru, au ramas taxele cele mai mici. Si o alta chestiune, vedeti dumneavoastra, populatia nevoiasa,
populatia saraca ca si persoane fizice, in general, nu sunt afectate de cresterile de impozite. Intr-adevar sunt acele
indexari in cazul afacerilor, acolo unde lucrurile merg. Plangeti pe umarul patronilor de gogoserii ca platesc 2 lei in
plus pe zi sau ca vin cetateni sa solicite la Primarie copii si li se percepe 60 de bani pe fiecare pagina. Eu nu cred
ca aceste lucruri sunt reale. Dati dovada inca o data de populism si nu vreti sa prezentati o situatie reala, sa va
conformati. Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier. Domnul consilier Postolache, va rog.
Domnul consilier local Postolache Andrei
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Am si eu un mic amendament, dar s-ar putea sa fie cam mic fata de ce s-a propus pana acum. La sectia, anexa
4.1.2 cu alimentatie publica, la punctele 2 si 3 cu diferitele alea categorii si gogoserii s.a.m.d. am o propunere simpla
si anume: restaurantele de categoria 14, restaurantele cu caracter social, cantine, restaurant si restaurant cu
autoservire si doar acele, sa ramana la nivelul de anul trecut.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul consilier Boisteanu, va rog.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
Cu tot respectul pentru discutia atat de importanta pe care o purtam vis-a-vis de taxe si impozite. La 20 de
amendamente, cu 2 intalniri ale Comisei economice in care consilierii puteau primi un material macar electronic ca
sa studieze, cred ca nici stimatii colegi liberali daca ii intrebam acum care era amendamentul numarul 3, punctul 4
nu mai stiu despre ce este vorba. Este un subiect prea serios si ... De exemplu, agreez amendamentul facut de
colegul nostru consilier domnul Postolache, da, e o justificare reala care se inscrie pe o linie pe care orice cetatean
al urbei noastre o intelege. Va multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul consilier Pintilei, va rog.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Le dau dreptate colegilor, dar am o nelamurire mare. Puteti sa imi spuneti ce numar de taxe le cereti a fi anulate?
Ca numar, din toate amendamentele. Din toate amendamentele care le-ati prezentat, care este numarul taxelor?
Domnul consilier local Ghizdovat Vlad
Nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Cat?
Domnul consilier local Ghizdovat Vlad
Nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Cat?
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Nu l-ati depasit pe Dragnea. Cred ca aveti dispozitie de la doamna Turcanu sa depasiti cele 102 taxe.
Domnul consilier local Ghizdovat Vlad
76 avem in total.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
77, poate. 102 erau la inceput. Deci fac o legatura intre propunerea domnului Bostan, initiala cu cedarea a 30% si
va propun domnilor consilieri liberali sa cedati suma mare, aia de 8000, de 800 de lei, 800 si ceva pe luna si sa
ramanem cu 30 ca sa ajutam bugetul Primariei ca prin ceea ce propuneti dumneavoastra incalcati cele mai
elementare norme legislative, asa cum spunea domnul Boca. Este o lege a finantelor care prevede foarte clar ce
taxe, care e cuantumul. Ce sa mai spun? Mai am ceva. Incepand de azi, va admir cervicia cu care va sustineti
punctele de vedere si anume: votati impotriva tuturor proiectelor care ar dezvolta Iasul. Nu le-am mai spus care.
Dar de ce va dau dreptate astazi? Pentru ca v-ati comportat la superlativ, ati cerut si scoaterea de pe ordinea de zi
a tramvaielor din Germania fara sa va ganditi ca aduceti stirbire imaginii presedintelui si ofensei Angelei Merkel.
Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier. Domnul consilier Boz, va rog.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Ca si replica la sustinerile colegilor Boca si Pintilei. De asta am propus sa discutam fiecare amendament in parte
pentru ca evident acum este, deci Regulamentul prevede ca amendamentele sa fie discutate in ordinea propunerilor
lor. Ma astept in aceeasi bataie de joc care a fost si pana acum de la inceputul acestui mandat sa supuneti la vot
proiectul in forma lui initiala, trece si toate amendamentele propuse de noi sa fie respinse in bloc. Va rog sa imi
dovediti contrariul, doamna presedinte. In rest, fiecare amendament care a fost propus nu s-a eliminat absolut nicio
taxa care este prevazuta in mod obligatoriu de catre codul fiscal si in rest. Cele care sunt obligatorii s-a propus sa
fie in cuantumul minim prevazut de cod, iar acolo unde puteau sa fie zero sa fie aduse la zero. Foarte multe taxe
care au fost propuse nu aduc absolut niciun fel de venit la bugetul local. Colegul meu, Vlad Ghizdovat, a aratat cu
cifrele puse la dispozitie de executiv, nu sunt inventate de noi. Exista taxe a caror marire se solicita in proiectul
executivului, dar pe anii 2014, 2015 si 2016 nu s-a colectat absolut niciun leu. In schimb ele presupun un efort
birocratic al celor care trebuie sa se prezinte la un ghiseu, sa se intereseze si evident dupa care probabil cauta o
modalitate prin care sa eludeze plata acestor taxe. Haideti sa fim corecti cu cei pe care ii reprezentam si sa taxam
acolo unde este logic, sa taxam acolo unde Primaria presteaza ceva de banii pe care ii solicita cetatenilor. Nu
putem sa punem taxa pe fiecare stalp daca isi agata unul o esarfa cu o sigla la balcon sau noi trebuie sa ii cerem
o suma de bani pentru asa ceva. Daca merge cu masina pe strada si isi plimba o reclama, noi crestem acesta taxa
cu 1150%. Este absolut aberant. Ce presteaza? Haideti sa ne gandim in felul urmator, ce presteaza executivul de
acesti bani? Aceasta ar trebui sa fie filosofia noastra. Cerem o taxa atunci cand exista un efort de resursa umana,
de logistica pe care primaria trebuie sa il puna la dispozitie pentru a presta un serviciu, dar nu taxa pentru ca existi.
In rest, stimati colegi niciuna dintre propunerile noastre nu contravine Codului fiscal, aici va rog sa aveti garantia,
chiar daca probabil nu le mai aveti intiparite proaspat in memorie, absolut nicio propunere de a noastra nu
contravine legii.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule Boz. Va rog, domnule Postolache.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Doar voiam sa sustin si eu ideea ca ideal, daca ne permite Regulamentul, ar fi bine sa votam amendament cu
amendament pentru ca daca acum se propun toate 20, de exemplu, stiu ca e greu. Eu nu sunt de acord cu toate
20, dar cu unele as fi de acord si daca vin la pachet, e complicat. Nu stiu cum sa luam decizia.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Mai solicit 10 secunde si eu dupa.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule Nedelcu.
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Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae
As vrea sa ma adresez domnului consilier local Boz, lider de grup al PNL, ca tocmai prin interventia dumneavoastra
ati incalcat Regulamentul pentru ca ati cerut un drept la replica si conform Regulamentului de organizare a
sedintelor, dreptul la replica se cere atunci cand sunteti nominalizat, deci nominal, astfel nu se poate cere drept la
replica. E o interventie. Deci ati incalcat dreptul la replica. Dar va apreciez mult determinarea.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule Nedelcu.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Astept sanctiunea.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. As dori sa am si eu o interventie, daca se poate. Consilierii PMP nu vor vota acest proiect. Noi nu
suntem de acord cu marirea acestor taxe. Consideram ca lovim in antreprenori si in firmele mici, in special firmele
mici, care deja sunt sufocate de taxe si impozite. Iar in ceea ce priveste marirea taxei pentru parcare, cred ca mai
intai ar trebui sa rezolvam problema parcarilor. Este foarte important sa identificam si sa inventariem toate terenurile
care pot fi amenajate ca locuri de parcare si scoaterea lor la licitatie asa cum am propus printr-un proiect de hotarare
care de altfel a fost si aprobat in comisiile de specialitate si care sper sa intre pe ordinea de zi in urmatoarea sedinta.
Multumesc. Domnule Surdu, va rog.
Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai
Ma uit la o disputa politica pe banii iesenilor si ma intreb pana unde poate ajunge, pentru ca, la ceea ce vreau sa
spun sunt, multe lucruri care unele orase din Europa le practica si anume inclusiv taxa pe locuit pentru faptul ca
locuiesti in orasul respectiv si pasesti pe trotuar platesti bani. Ca respiri aerul din orasul respectiv. Daca nu ati stiut,
interesati-va. Eu vreau sa va spun altceva, ca exista o zicala americana prin care niciodata daca ridic de jos un
dolar nu fac un efort prea mare. Deci daca de jos ridic de un milion de ori inseamna ca ridic un milion de dolari. Ce
calcul ati facut dumneavoastra cu 100000 de euro care se diminueaza bugetul local, as vrea sa il fundamentati pe
niste calcule. De unde stiti cate masini se parcheaza sau nu se parcheaza si care este deficitul care il are de la
1,50 leu la 2 lei bugetul local?
Domnul consilier local Ignat Etienne
(Nu vorbeste la microfon).
Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai
De unde stiti ?
Domnul consilier local Ignat Etienne
(Nu vorbeste la microfon).
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog sa va inscrieti la cuvant.
Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai
De unde stiti cate masini sau cate vor trece prin Iasi de capacitate mai mica sau mare? Lucrurile care s-au prevazut
ca si taxe si impozite sunt de bun simt pentru ca ne-am trezit la un moment dat ca cineva vine si cere xerografiata
arhiva Primariei si noi nu putem sa ii luam niciun ban pentru ca el poate cere, dreptul la informatia cetateanului este
corect si legal si atunci iti cere sa faci 100000 de copii si sa ii le pui la dispozitie. Vine cu masinile sa le ridice. Am
dat un exemplu care poate fi real sau poate nu fi real, dar in momentul in care ii pui o taxa simbolica de 6 bani
pentru o foaie de hartie constientizeaza ca se face un efort pentru a-i se pune la dispozitie acea hartie. Pentru ca
acolo este un salariat care primeste un salar care trebuie sa vina de undeva. De unde sa vina daca nu din taxe si
impozite. Ne referim la o crestere si spunem de 35%, adica creste de la 3 la 4 lei. Cred ca am afectat un timp foarte,
stiu eu, pretios, care l-am fi folosit in alte domenii si in alte discutii pe care le-am fi avut in Consiliul Local pentru un
leu de care vorbiti dumneavoastra de o ora. Taxele pe care executivul le-a perceput in acest document pentru
cetatenii Iasului sunt de bun simt. Eu m-am uitat si la taxe care sunt in alte orase. Sa stiti ca depasim din foarte
putine puncte de vedere vreo taxa care este prevazuta in alt oras, ma refer la municipii de marimea Iasului. Si cum
nu avem municipii de marimea Iasului pentru ca suntem al doilea oras din tara, cred ca taxele sunt de bun simt. Iar
sa incepem o enumerare, pentru ca este o enumerare a dorintelor noastre de a face politica in Consiliul Local, sunt
de acord, dar gasiti subiecte care nu le invatati in timpul Consiliului Local si nu citim proiectul in timpul Consiliului
Local si ii cerem explicatii primarului sau consilierilor care fac parte din comisii. Invatati proiectele inainte de a intra
in Consiliul Local pentru ca asa ne pierdem timpul pretios pe care il avem unii si altii pentru a-l folosi in alte domenii
de activitate sau in familie. Noi facem activitate in Consiliul Local dupa ce luam cunostinta de aceste proiecte, nu
le invatam in timpul Consiliului Local. Punem intrebari pe fiecare punct, pe fiecare secventa ca sa ne explicam
anumite lucruri pe care nu le-am inteles. Imi cer scuze, nu vreau sa spun ca exista o lipsa de experienta, dar aveti
toate posibilitatile ca citind in cele 5 zile de cand apar proiectele pe site-ul Primariei sa va edificati asupra punctelor
de vedere pe care trebuie sa le aveti in Consiliul Local. Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier, va rog domnule Istrate.
Domnul consilier local Dumitru Marcel Istrate
Va multumesc foarte mult doamna presedinte, sarut mainile, buna ziua, nu as fi intervenit, de alt fel cred ca s-a
discutat foarte mult pe marginea subiectului acestuia. Am convingerea ca nu incalca nici o lege amendamentele
propuse de colegii liberali insa nu au consistenta. Dupa parerea mea, atunci cand discutam aceste taxe, nu ar
trebui sa dicutam in unitati relative ci in unitati absolute si vom vedea ca nu sunt cresteri semnificative pe nicaieri.
Faptul s-a subliniat in mod repetat o crestere de o mie, o suta, saizeci la suta, la ce, la un car alegoric pe zi, (domnul
consilier local Lucian Jugrin intra in sala de sedinte) cand ajungem de la 16 lei la 200 lei, deci este mai mult decat
rezonabil, trecand peste faptul ca am fost si jigniti colegul nostru domnul Boz cred ca taxele propuse sunt pe deplin
acceptabile. Va multumesc foarte mult!
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule Ignat va rog!
Domnul consilier local Etienne Ignat
Buna ziua! Tot suntem acuzati aici ca nu are o baza acest proiect, ca nu il citim, de fapt mai mult decat atat noi
acum doua, trei luni de zile am depus in Consiliul Local un proiect de hotarare prin care am cerut eliminarea acelor
35 de taxe pe care vi le-am citit si astazi domnule consilier, inainte de a cere eliminarea acestor taxe am facut o

CIC PO 03/F3

adresa si la primarie, la executivul Primariei in care am dorit sa vedem care este impactul bugetar al acestor taxe,
de aici 100 000 euro, mai mult suntem oarecum asa surprinsi ca marim taxele la care nu am colectat nimic, marim
taxe pentru intreprinzatori si veniti sa ne faceti morala pe banii iesenilor, dumneavoastra veniti sa ne faceti noua
morala. Multumesc!
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule Timofciuc va rog!
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
Cred ca sunt total inoportune, ma rog... (vorbeste fara microfon)... taxele si impozitele, de ce nu a venit Primaria,
executivul Primariei cu un proiect prin care sa se eficientizeze cheltuielile publice pentru ca cea mai usoara alegere
este aceea prin care ai nevoie de mai multi bani colectezi mai multe taxe si impozite. Asta este varianta cea mai
usoara, cea mai facila, noi credem ca cheltuielile Primariei pot fi eficientizate si nu mai trebuie impovarati micii
antreprenori cu taxe si impozite crescute.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, va rog domnule primar!
Domnul primar Mihai Chirica
Daca imi este permis, cred ca s-a discutat foarte mult pe aceasta tema, putem sa il abordam si politic, putem sa il
abordam si administrativ, putem sa il abordam din toate punctele de vedere, un lucru este cert. As putea sa folosesc
intr-o maniera populista si eu, sa spunem, de inchidere pentru taxele si impozitele locale cam in felul urmator: dragi
ieseni va rog sa ma credeti pe cuvant ca impozitele locale nu cresc pentru anul 2018 nici macar cu un ban. Nu veti
plati mai mult pentru cladiri, nu veti plati mai mult pentru terenuri, nu veti plati mai mult fata de anul 2017 asa cum
a facut Codul fiscal, cum a reglementat, singurele taxe locale au fost ajustate unele prin crestere, pentru cei care
desfasoara diferite activitati comerciale intr-o masura a echitatii, pentru ca din banii vostri din taxele si impozitele
de la cetateni suntem nevoiti sa platim servicii publice mai scumpe prin cresteriele salariale si prin aducerea unui
nivel de confort sporit in Iasi. Nu o sa luam de la domniile voastre ci o sa incercam sa facem o echitate sociala intre
noi si mediul de afaceri astfel incat sa facem Iasul din ce in ce mai permisiv pentru orice tip de activitate. Fata de
propunerile liberale va mentionam faptul ca unele din taxe sunt impuse prin Codul fiscal cum ar fi de exemplu: taxa
pentru autorizatia sanitara, intr-adevar Codul fiscal a reglementat acest lucru si a dat voie autoritatilor locale sa isi
aduca venituri suplimentare, dar tot prin Codul fiscal le-a fost retrasa impozitul sau cota din impozitul pe tranzactiile
imobiliare si alte cote din impozite si taxe prevazute prin fostul Cod fiscal. Intr-o alta maniera la fel de populista, asa
cum s-a manifestat aici noi gandim mai mult decat social si suntem cat se poate de aproape de toata lumea in
sensul ca primesc pomeni doar cei care vor sa munceasca in Municipiul Iasi si nu si ceilalti, suntem cat se poate
de asociati cu politica social-democrata dar vrem sa promovam munca si pot continua. Nu am inteles de ce vrem
sa stimulam prin propunerea facuta de colegii liberali prezenta vehiculelor de mare tonaj pe langa Mitropolia
Moldovei si Bucovinei sau pe langa Palatul Culturii, taxa special marita in mod progresiv si evident s-a facut pentru
a stimula traficul usor in centrul orasului, iar cei care folosesc camioane de capacitati mari sa plateasca o taxa
suplimentara daca vor sa ajunga pana la Palatul Roznovanu. Nu s-a interzis prezenta lor aici dar trebuie sa suporte
si rigorile prezentei. S-au introdus taxe pentru cei care distrug drumurile, pentru ca vedeti dragi ieseni, la fiecare
intersectie suprafata de asfalt este valurita si creeaza un disconfort evident in trafic tocmai datorita faptului ca ei,
prin tonajul prin care il transporta distrug aceste drumuri. Am putea mai departe sa trecem si la cateva calcule
matematice, un autocat ocupa minim cinci locuri de parcare. Daca un loc de parcare este doi lei, cinci locuri de
parcare fac zece lei, exact asa cum am propus si noi prin modificarile de taxe si impozite pentru autocare. Putem,
de asemenea, sa intelegeti ca nu suntem in situatia de a nu deveni din ce in ce mai transparenti prin introducerea
unor taxe speciale pentru eliberarea de duplicate, dar acei angajati ai dumneavoastra cu minim doua mii lei cheltuieli
salariale pe luna ar putea sa faca servicii in sprijinul dumneavoastra nu sa stea toata ziua la xerox si sa elibereze
lucruri de care cine le cere nu are nevoie numai pentru a satisface moftul cuiva, prin urmare am facut o abordare
cat se poate de corecta, am pus in balanta bugetului local ceea ce trebuie sa cheltuim in plus prin masuri care nu
ne sunt imputabile nu ne-am dus spre populatia Municipiului Iasi am incercat sa adoptam chiar si masuri liberale
dupa modelul unor state si a unor capitale din Europa de vest astfel incat toata lumea sa se simta integrata si mai
este o filosofie a taxelor: cine nu plateste taxe nu se simte ca face parte din acea comunitate, se simte strain in
propriul lui oras sau in propria lui tara; doar platitorii de taxe si impozite au apartenenta locului de unde provin, eu
nu m-as simti roman daca statul roman nu m-ar baga in seama sa imi atraga atentia asupra faptului ca respiri in
Romania, traiesti in Romania, trebuie sa platesti taxe statului roman. Asta este politica liberala, spun eu, dar si
corecta in acelasi timp fata de prezenta taxelor si impozitelor in interiorul unei localitati sau chiar a unei tari.
Salut interventia colegului Postolache mi se pare buna si trebuie sa fi fost o scapare de redactare ca pozitia 12 care
vorbeste de cantinele sociale, pe care si noi le gestionam a ramas acolo si este foarte buna interventia. Multumesc
foarte mult! 14, ma scuzati.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule primar, supun la vot proiectul numarul doi, cu amendamentul domnului Postolache. Cine este
pentru?
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Doamna presedinte, dar amendamentele se supun la vot in ordinea propunerii si sustinerii acestora. Este doamna
secretar langa dumneavoastra si va poate ajuta.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
OK, imi cer scuze, supun la vot proiectul numarul doi cu amendamentele propuse de Partidul National Liberal.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc, proiectul cu amendamentele propuse de Partidul National Liberal a fost respins. Supun la vot proiectul
numarul doi cu amendamentul domnului consilier Postolache.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva? Multumesc proiectul a fost adoptat
(domnii consilieri locali Paul Corneliu Boisteanu si Marius Catalin Aur au iesit din sala de sedinte)
Proiect nr. 3

CIC PO 03/F3

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, conform art. 456 alin. (2), lit. c) si d) din
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si scutirea de la plata impozitului/taxei
pe teren, conform art. 464, alin. (2) lit. d) si e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Discutii? Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc, proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.;
Discutii? Cine este pentru?
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Stimati colegi, va anuntam ca, desi rezultatele la prima vedere sunt bune si gradul de ocupare al Tehnopolis este
unul de 100%, ba chiar exista lista de asteptare ne abtinem de la votarea bugetului pentru ca ceea ce se dorea a
se face la Tehnopolis a fost crearea unei emulatii in randul startup-urilor, in randul celor care doresc sa porneasca
pe acest taram al antreprenoriatului, iar in momentul de fata entuziasmul cu privire la Tehnopolis s-a stins pentru
ca aceasta institutie a devenit doar o cladire de birouri, iar conducerea se ocupa doar cu administrarea spatiilor si
incasarea chiriilor. Cred ca ceea ce ne-am propus initial in momentul in care aceasta initiativa a aparut in mediul
politic din Iasi si anume crearea unui cadru a unui incubator de afaceri care sa reuseasca sa atraga incontinuu noi
si noi tineri in domeniul antreprenoriatului, usor, usor am lasat sa se stinga acest vis si nu vedem in proiectul de
buget.
(domnul consilier local Vlad Ghizdovat iese din sala de sedinte)
Nu vedem absolut nicio initiativa privind dezvoltarea acestui proiect, acestui parc tehnologic, motiv pentru care anul
acesta ne vom abtine de la votarea bugetului si incurajam conducerea si ne exprimam speranta ca in cel mai scurt
timp vor veni si cu astfel de initiative
(domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu iese din sala de sedinte)
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier, domnule consilier Pintilei, va rog.
Domnul consilier local Mihail Pintilei
Voiam sa verific doar daca imi mai dati cuvantul. Traiam cu impresia eronata ca din cauza ca v-am criticat
presedintele de partid nu imi mai dati cuvantul. Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Desi v-ati consumat timpul pana in decembrie dupa cum v-am spus, v-am dat cuvantul. Multumesc. Va rog domnule
Postolache.
Domnul consilier local Andrei Postolache
Vreau doar sa imi exprim acordul cu ideea gnerala ca, da, Tehnopolis nu e ceea ce trebuia sa fie un proiect foarte
vechi, nici nu mai stiu ce a vrut, cine l-a facut, cand l-a facut, sa fie, daca azi nu e, asta nu e un motiv pentru mine
sa nu votez proiectul asta care este foarte tehnic si punctual dar vreau sa, daca putem discuta despre acele huburi care ar trebui sa le avem, eu am niste idei, incerc sa ma gandesc la ele, lucrez la niste lucruri, putem colabora
oricand, va adresez o invitatie.
(domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu si domnii consilieri locali Paul Corneliu Boisteanu, Marius Catalin Aur
intra in sala de sedinte).
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, va rog domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Multumesc foarte mult. Nu am sa insist foarte mult dar v-as spune un singur lucru, acel proiect s-a creat pe cadrul
legislativ si la momentul la care s-au atras fondurile PHARE, nici nu eram macar membri in Comunitatea Europeana
atunci. Doi, fara sa fiu neaparat foarte critic sau sa aduc in discutie lucruri ale trecutului vreau sa amintesc ca ati
avut director acolo si pe domnul Bodea si pe domnisoara sau doamna Tara-Lunga pe perioada carora Tehnopolisul a fost pe pierdere, deci balanta financiara a fost pe minus in acea perioada, am reusit cu greu sa redresam
Tehnopolis pentru a nu il aduce in faliment si vreau sa il felicit pe domnul Serbescu si pe echipa dumnealui care in
doi ani de zile am redresat Tehnopolis-ul si am reusit sa aducem pe plus acolo, se pastreaza domeniul de activitate
pentru ca fiecare contract este validat de ministerul de resort, iar orice alta activitate care s-a intamplat in plus fata
de domeniul de activitate la momentul asocierii cu universitatile a trecut prin filtrul legii. Nu vreau decat sa stimulam
si noi atentia asupra Tehnopolis in momentul de fata, paradoxal celor ce ati spus Tehnopolis este acoperit 100%
,deci am reusit sa desfiintam si birourile, birourile le-am desfiintat acolo unde statea managerul si cu asistenta
dumnealui si l-am transformat intr-un spatiu utilizat de catre una dintre cele mai prestigioase companii din domeniul
IT si care produce plus valoare prin 1647 de angajati la ora la care stam noi de vorba astazi. Motiv pentru care
consider ca bugetul este rezonabil pentru performanta facuta puteau sa aibe pretentii mai mari de dezvoltare, dar
ei totdeauna au ramas deschisi pentru sustinerea domeniului de activitate. Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule primar. Va rog domnule Boz.
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Doamna presedinte un scurt cuvant in replica pentru ca afirmatiile sunt pe jumatate neadevarate, ceea ce am cerut
eu a fost ... sa ridicam un semnal de alarma, nu este un vot de blama impotriva actualei conduceri...
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Doamna presedinte, va rog sa respectam Regulamentul!
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
In schimb ceea ce ati remarcat, domnule primar, cu privire la cei doi colegi ai mei, este pe jumatate adevarat.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Putem vorbi unii peste altii doamna presedinte pana maine dimineata, va rugam frumos sa respectam regulamentul,
doamna presedinte va rugam frumos sa respectam Regulamentul!
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Domnul Boz s-a inscris la cuvant si i-am dat cuvantul. Va rog
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(se vorbeste fara microfon - neinteligibil)
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Deci mi-a dat cuvantul presedinta de sedinta.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog sa terminati, domnule Boz.
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
In perioada respectiva, au fost o serie de spatii care au fost tinute special pentru mutarea Vamei, o initiativa care
este bine-venita tocmai pentru reducerea gradului de poluare in oras, nu datorita unui management defectuos, asa
cum dumneavoastra incercati sa sugerati.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule Boz.
Domnul viceprimar Radu Botez
Doamna presedinte si eu as vrea sa spun doua cuvinte daca se poate.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog domnule viceprimar!
Domnul viceprimar Radu Botez
Eram consilier in perioada respectiva cand nu am fost de acord cu bugetul Tehnopolis pentru ca avea pierderi, era
condus de domnul Bodea si avea banii pentru salarizare in proportie de, daca nu ma insel de, 93 %, cu pierderi,
Tehnopolis nu producea bani decat pentru salarii in perioada respectiva, nu avea nicio legatura cu Vama, lucrul
acesta
se intampla undeva acum 8 ani.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule viceprimar, domnule consilier Boisteanu, va rog.
Domnul consilier local Paul Corneliu Boisteanu
Da, vreau sa aduc si eu o precizare. Eram reprezentantul Universitatii in Consiliul de Administratie si stiu foarte
bine ce s-a intamplat in perioada la care face referire colegul nostru. Nu este asa, s-au stins, vor sa se disimuleze
esecuri de management ale echipei din perioada respectiva pentru ca nu Vama a fost motivul pentru care se
regasea in pierderi la acel moment Tehnopolis. Stiu foarte bine, s-au derulat niste proiecte care au trecut tot timpul,
stiu toate intrarile care s-au facut in perioada respectiva pentru ca participam la aprobarea acestor intrari, a fost o
deficienta de management. Clar. Astazi discutam de pe alte pozitii.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier, domnule Nedelcu, va rog.
Domnul consilier local Vlad Nicolae Nedelcu
Pentru ca am tot auzit unele lamentari si s-au plans unii colegi din opozitie ca au fost nedreptatiti, eu, in opinia mea,
sunt doar nepregatiti si as vrea sa aplicam articolul 77 alineatul 2 care spune ca consilierii locali au obligatia la cel
putin un curs de pregatire in domeniul administratiei publice locale in decursul primului an de mandat. Deci, imediat
se incheie primul an de mandat si as vrea sa vad care dintre consilierii care nu au studii juridice, economice sau
administrative au facut un asemenea curs pentru ca altfel facem altceva decat o sedinta de Consiliu Local.
Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier, domnule Bostan, va rog.
Domnul consilier Manuel Ciprian Bostan
Daca va aduceti aminte, eu am propus acest lucru acum un an si domnul primar a zis ca il va organiza. Nu s-a
organizat. In fine nu mai conteaza. In regula, cine are nevoie de el il poate face si pe cont propriu. Dar la fel, desi
am spus ca vrem sa discutam despre hotararile de Consiliu Local sa nu mai facem referire la trecut, la pareri despre
viitor, la istorii romantate/neromantate etc. Ultimele zece interventii nu au nicio legatura, pana la urma, cu taxele si
impozitele locale, ca s-a gresit in trecut, s-a gresit, dar acum la fel mi se pare ca si dumneavoastra transformati
chestia asta intr-o razbunare faptul ca poate alocutiunea, culmea, a fost mai lunga. Asa a fost gandita ca sa v-o
poata explica, hai sa ne limitam la ea. Suntem abia la punctul 4, pai mai avem 35 de puncte. Stam pana la ora 8 si
discutam despre ce a gresit fiecare.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier, supun la vot proiectul numarul 4.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc, proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 5
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. CITADIN S.A. Iasi ;
Discutii? Va rog domnule consilier Timofciuc.
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
Multumesc, noi nu vom vota acest proiect de hotarare si bugetul acestei societati din doua motive. Unul este lipsa
de transparenta in cheltuirea banilor publici al acestei societati si al doilea motiv tine de lipsa de management serios
acolo si am sa argumentez primul motiv. Am incercat sa caut informatii cu privire la procedurile de achizitie ale SC
CITADIN SA pe site, pe SEAP si pe toate sursele publice. Din pacate m-am lovit de un zid al obscuritatii. SC
CITADIN SA este din 2007 inregistrat in SEAP si de atunci a publicat doar trei anunturi de atribuire in valoare de
8,7 milioane de lei in 2014. Adica in acea perioada in care era obligatoriu practic prin lege ca toate intreprinderile
publice sa faca achiziiile pe SEAP. Pe site-ul companiei nu veti gasi nimic de Planul anual al achizitiilor publice,
anunturi sau solicitari de oferte. Ganditi-va ca vorbim in ultimii ani de bugete de peste 7 milioane de euro, 8 milioane
de euro anul acesta, bani de care nu stim cum sunt cheltuiti si al doilea aspect tine de managementul de la CITADIN
cea mai mare parte din cifra de afaceri a acestei societati este realizata in urma contractelor cu Primaria Municipiului
Iasi, pe piata libera SC CITADIN nu este competitiva si nu este capabila sa intre pe piata concurentiala si sa castige
alti parteneri in afara de Primaria Municipiului Iasi. Practic este o societate dependenta de comenzile pe care le
primeste de la Primaria Municipiului Iasi.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
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Multumesc, va rog domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Da, eu poate am un raspuns, pentru ca raman un pic stupefiat. Poate nu s-a realizat faptul ca SC CITADIN SA este
compania dumneavoastra, a orasului, pai tocmai pentru acest lucru ar trebui sa o incurajati, sa o sustineti si sa o
dezvoltati pentru ca sa nu se duca eventual profitul la Enviro ca sa facem o piata libera pentru acest tip de servicii
publice.
( se vorbeste fara microfon din sala - neinteligibil)
Domnul primar Mihai Chirica
Pentru ca e urmarit si este peste hotare si nu este de gasit. Eu as vrea cu colegii mei sa nu fie nici urmariti, nici
peste hotare, nici de negasit, dar noi sa ne facem treaba pentru cetateni motiv pentru care as recomanda colegilor
mei pe adresa postala a domnului Timofciuc sa faceti lucrari mai intense. Sa vada cat de utili sunteti si cat de multa
nevoie este de prezenta dumneavoastra in spatiul public. In felul acesta o sa reusim sa ne simtim prezenta si pentru
dumnealui ca si pentru restul orasului.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule primar. Supun la vot proiectul numarul 5. Cine este pentru? Da, va rog.
Domnul consilier Petru Eduard Boz
Stimati colegi, noi, utilitatea acestei companii o constientizam si acest lucru se poate vedea cel mai clar primavara
in martie-aprilie cand trebuie sa reparam de urgenta drumurile si apar aceste probleme, aceste gropi in asfalt care
ar dura foarte mult sa fie reparate daca ar fi sa parcurgem o serie de proceduri de achizitie publica. Insa asta nu
inseamna ca ne scuteste de la a solicita performanta propriei companii a municipalitatii si anume sa aibe costuri
competitive pentru piata libera astfel incat sa atraga parteneri si sa isi eficientizeze activitatea si sa aibe mai multe
venituri si prin alte parteneriate decat municipalitatea.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, va rog domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Cred ca nu ati inteles si din total sume cheltuite pentru strazi din capitolul bugetar 84 pe care va rog sa il urmariti,
bugetul alocat pentru CITADIN este de cel putin trei ori mai mic decat bugetul total pe modernizari strazi. Asta
inseamna ca avem si alti parteneri din mediul privat, din mediul de afaceri din Romania si din afara tarii probabil,
nu stiu exact care participa la sustinerea acestui tip de lucrari deci nu s-a pus niciodata problema unui monopol al
CITADIN fata de banul public si fata de lucrarile publice sustinute de municipiul nostru.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, supun la vot proiectul numarul 5.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc, proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 6
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. SERVICII PUBLICE
IASI S.A. Iasi ;
Discutii? Va rog.
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
Si la aceasta societate gasim aceasi situatie a lipsei de transparenta in cheltuirea banilor publici, nu veti gasi pe
site-ul societatii Planul anual de achizitii si, desi pe SEAP au inceput sa faca o parte din achizitii, cele mai multe
dintre ele sunt pe sume mici si cum a relatat si presa este un procedeu informal pentru ca de multe ori furnizorii de
servicii la aceasta societate sunt de inainte. Deci nu putem gira un buget in asa fel.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Eu stiam ca Enviro nu se ocupa si de spatii verzi, asa ca puteati vota.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog domnule Boisteanu.
Domnul consilier Paul Corneliu Boisteanu
Am crezut ca prima data este o greseala, dar tin sa il informez pe domnul consilier, pentru ca am experienta in
desfasurarea in activitatii economice si dezvoltare institutionala la o institutie publica, Planul de achizitie nu se pune
pe site, el se actualizeaza de cate ori este necesar si se transmite catre finante care stabilesc modelele de achizitie,
deci nu va asteptati sa gasiti ceva care nu este obligatoriu sa fie pe site si care se poate realiza cu fiecare achizitie
publica. Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, supun la vot proiectul numarul 6.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc, proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 7
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALUBRIS S.A. Iasi pentru anul
2017, a listei de investitii pentru anul 2017, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2018 -2019,
impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2018 -2019;
Discutii? Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc, proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 8
Proiect de hotarare privind aprobarea contractelor - cadru de prestare a serviciului de salubrizare din Municipiul
Iasi;
Discutii? Cine este pentru?
Se abtine cineva?
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Este cineva impotriva?
Multumesc, proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 9
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Municipiului Iasi pentru anul 2017;
Va rog domnule consilier.
Domnul consilier local Florentin Traian Ciobotaru
Multumesc frumos doamna presedinta, o sa ma refer intr-un minut la ceea ce reprezinta proiectul pe care ni l-ati
propus spre aprobare, vreau sa felicit executivul Primariei pentru achizitia, zic eu, notabila pe care a facut-o prin
faptul ca domnul comisar sef Zamfirescu se va ocupa in continuare de ceea ce reprezinta siguranta cetatenilor in
municipiul nostru, in consecinta as adresa si domniei sale o rugaminte mai veche de-a mea de a identifica la inceput
de mandat cel putin daca nu in tot mandatul, toate asa numitele zone vulnerabile, sa spunem, din Municipiul Iasi,
astfel incat sa dirijeze acele patrule cel putin in perioada de vara intr-un interval orar bine definit respectiv as
propune 17:00 – 23.00 pentru ca cetatenii care locuiesc acolo sa se poata bucura de intimitatea propriei gospodarii.
Vreau sa remarc Planul de ordine si siguranta publica a Municipiului Iasi redactat in mod profesionist si chiar
anumite lucruri mi-au starnit curiozitatea, de pilda, politistul local trebuie sa aiba foarte multe cunostinte, inclusiv sa
stie cel putin in zona in care isi desfasoara activitatea lucruri destul de interesante cum ar fi: cati cetateni locuiesc
acolo si care au fost eliberati conditionat sau nu din inchisoare, cate personalitati publice locuiesc acolo pentru a le
asigura siguranta, un lucru destul de frumos, zic eu si acum referindu-ma la ceea ce stau de aproximativ trei ore si
ascult aici, un coleg spunea ca nu poate gira bugetul x, y, z. Pun o intrebare la care nu astept niciun raspuns, sa
fie retorica. Oare noi cei prezenti aici toti cei care lucreaza in Primaria Iasi pot gira un teatru al absurdului pe care
au vrut sa il joace astazi anumiti colegi consilieri locali? Multumesc frumos.
Domnul cnsilier local Daniel Piftor
Doamna presedinte, daca imi permiteti si mie…
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule consilier.
Domnul cnsilier local Daniel Piftor
Tot la acest punct reiau ceea ce am intrebat si in sedinta comisiilor reunite. Sunt si eu de acord ca Planul de ordine
si siguranta publica. Este un plan bun, un plan bine intocmit, insa revin cu acea intrebare la care domnul Zamfirescu
cu siguranta stie, eu stiu pentru ca am lucrat in Primaria Municipiului Iasi si am facut parte din Comisia de siguranta
si ordine publica si stiu ca exista acea harta de care vorbesc eu, a infractionalitatilor, a zonelor de risc asa cum bine
a amintit si domnul Florentin Ciobotaru. Banuiesc ca este, se cunosc lucrurile, pentru a canaliza fortele si mijloacele
acolo unde nu este nevoie, pentru ca nu vreau sa ma trezesc la anul sa vina, domnule, proiect de hotarare pentru
aprobare pe 2018, dar nu stim ce am facut in 2017 de unde am plecat si asa mai departe. Multumesc frumos.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier, va rog domnule Postolache.
Domnul consilier local Andrei Postolache
Pe scurt, reiau si eu incurajarea pe care am facut-o in comisii sa considere infiintarea sau oportunitatea sau
beneficiile infiintarii unui departament de politie a transporturilor care sa se concentreze pe prezenta si ordinea
publica in mijloacele de transport in comun. Nu ma astept sa facem asta acum, dar sa o analizeze si, poate, ulterior,
poate discutam sa vedem ce s-ar putea face in directia aceea.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, supun la vot proiectul numarul 9.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc, proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotarare privind completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 63/2016 - privind sustinerea de
catre Consiliul Local al Municipiului Iasi, a biletelor si abonamentelor cu reducere, pentru elevi si studenti;
Discutii? Va rog domnule consilier.
Domnul cnsilier local Daniel Piftor
Deci eu sunt de acord cu acest proiect de hotarare privind sustinerea de catre Consiliul Local a biletelor si
abonamenteor cu reducere cu un amendament, un amendament care probabil va fi implementat in viitor de
Compania de Transport Public. Deci eu personal as vrea ca noi sa platim acele calatorii care efectiv se fac. Adica
sa vedem poate reusim sa facem un sistem de carduri si cu cititor de card, da, ca sa nu mai platim asa la pausal,
stiti care merge, care nu merge. Acesta este singurul amendament si chiar as vrea sa dezvoltam putin daca puteti
sa ne spuneti ceva mai mult.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va multumesc, va rog domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Sigur, este nevoie si de aceasta optiune pe care sa o putem accesa, ea va fi inclusa in proiectul e-ticketing pe care
il astept de la colegii mei, probabil pe la jumatatea lunii iunie o sa il obtin si vom face o aplicatie pe fonduri europene.
Noile vehicule sunt echipate cu asemenea dispozitive, trebuie sa avem in vedere si urmatorul aspect. Un liber de
circulatie in momentul de fata sub forma unor gratuitati pe care le acordam daca le raportam la pretul/bilet/calatorie
ar insemna un numar destul de restrans de calatorii. Noi o sa facem in acea aplicatie sa vedem de la ce numar de
calatorii in jos consideram aplicabila varianta unu sau varianta cu liber pe toate liniile, dar sa ajungem la momentul
potrivit. Multumim.
(domnul consilier local Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinte)
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule primar, supun la vot proiectul numarul zece.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc, proiectul a fost aprobat.
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Proiect nr. 11
Proiect de hotarare privind aprobarea cazarii la Hotelul Municipal Iasi a echipajului format din patru membri, care
deservesc elicopterul medicalizat al SMURD Iasi;
Discutii?
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc, proiectul a fost aprobat.
Proiectul numarul 12 cu amendamentul pe care il aveti la mapa.
Proiect nr. 12
Proiect de hotarare privind modificarea componentei „Comisiei de relatii cu societatea civila si evaluarea proiectelor
pentru domeniile social-sanatate-educatie-mediu si a Comisiilor de analiza, evaluare si selectie pe domeniile tineret,
respectiv cultura”, infiintate in baza Regulamentului referitor la finantarea proiectelor societatii civile din Iasi in baza
Legii 350/2005 ;
Discutii? Va rog domnule viceprimar.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
La comisia numarul 1 la pozitia 7 colegul nostru Ciprian Bostan din partea Partidului National Liberal.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Da, multumesc. Va rog domnule Ignat.
Domnul consilier local Etienne Ignat
Rugamintea noastra, asa cum a fost si ieri in comisii, ca la fiecare comisie din cele trei sa avem cate un reprezentant
si din partea partidelor politice. Daca nu doresc toate partidele politice PNL, vrea sa aiba cate un reprezentant in
fiecare dintre cele trei comisii. Asta este amendamentul nostru.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, supun la vot proiectul numarul 12. Nu v-am vazut, va rog domnule Bostan.
Domnul consiler local Manuel Ciprian Bostan
Voiam sa spun doar ca a fost trimisa o nominalizare pentru comisia asta acum cred ca doua- trei luni de zile, practic
nu am inteles, luam act de ea sau o formalizam sau trebuie sa refacem aceasta nominalizare.
(se vorbeste fara microfon in sala de sedinte – neinteligibil)
(domnul consilier local Florentin Traian Ciobotaru iese din sala de sedinte).
Domnul consiler local Manuel Ciprian Bostan
Si am dori si noi sa avem macar la una dintre celelalte doua comisii sa mai avem o nominalizare, daca la amandoua
e prea mult, macar la una din ele sa mai avem o nominalizare.
Domnul viceprimar Radu Botez
Acum, ca sa ne uitam asa. Stiu ca suntem mai putini consilieri, ALDE nu are nicio nominalizare la niciuna din cele
trei comisii, deci PNL-ul are una, PMP-ul are una, PSD-ul una si domnul Postolache una si ALDE zero.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Ultima comisie nu este reprezentata politic si de aceea nu suntem nici unul din consilieri in comisie. (se vorbeste in
sala de sedinte fara microfon – neinteligibil. Va rog domnule Ignat.
Domnul consilier local Etienne Ignat
Ideea era, cel putin noi am plecat de la ideea, ca, am vrea sa dam o mana de ajutor, domnule primar as vrea sa
dau o mana de ajutor si in cea de a doua comisie cred ca nu e o problema in a da o mana de ajutor avand in vedere
si experienta pe care o am de mult timp in proiecte cu finantare cred as vrea sa va dau o mana de ajutor. Daca il
acceptati bine, daca nu tot bine.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Da, o observatie, multumesc doamna presedinte, foarte bine, o mana importanta ne dati sa ne sprijiniti ca si la
Spitalul Regional de Urgente. Eu voiam sa fac trimitere la persoanele chiar personalitatile care fac parte din aceasta
comisie unde nu exista niciun reprezentant politic, Laura Bilic, Cornelia Brustureanu evaluator propus de
Universitatea de Arte ”George Enescu” care si prima persoana, Ioan Urdes evaluator propus de ”George Enescu”,
vorbim de cultura, deci trei persoane propuse de Universitatea de Arte George Enescu din Iasi, Andrei Trofor,
colegul nostru care are si departamentul cultural in analiza, Bejan Victor scriitor si secretarul comisiei, Mihai Pricop,
nu apare niciun consilier nici macar de la PSD, la cea de-a doua comisie este domnul Andrei Postolache pe
Comisiile de tineret si care se si implica, iar la prima comisie sunteti reprezentati prin domnul Bosta Ciprian.
(se vorbeste fara microfon in sala de sedinte-neinteligibil)
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc, supunem la vot proiectul numarul 12 cu amendamentul facut de domnul Ignat Etienne.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Proiectul a fost respins cu amendamentul domnului Ignat Etienne.
(domnul consilier local Florentin Traian Ciobotaru intra in sala de sedinte)
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Supun la vot proiectul in forma lui initiala cu amendamentul propus de domnul viceprimar Harabagiu.
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc, proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 15 la Actul Constitutiv si Actului Aditional nr. 16 la Statutul
Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi– ARSACIS;
Discutii? Cine este pentru?
Se abtine cineva?
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Este cineva impotriva?
Multumesc, proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 14
Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Actul Constitutiv si Actulului Aditional nr.18 la
Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi– ARSACIS;
Discutii? Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc, proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 15
Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
– ARSACIS si S.C. APAVITAL S.A. ;
Discutii? Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc, proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 14,50 mp din Iasi, strada Socola,
nr. 57, bl. A1, Sc.A , parter, avand nr. cadastral 8969 inscris in cartea funciara 145806 Iasi ;
Discutii? Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc, proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 20 mp situat in Iasi,
Soseaua Pacurari, nr.81, bloc 476, sc.B, parter, avand nr. cadastral 339, inscris in cartea funciara 120388 UAT
Iasi ;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru? 23 voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 18
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 248 mp – Lot 1, situat
in Iasi, str. T. Cozma nr. 69 A, avand nr. cadastral 134755, inscris in cartea funciara 134755 UAT Iasi ;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru? 23 voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 19
Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Iasi a imobilului – teren, in suprafata de 2433
mp, situat in Iasi, sos. Nationala nr. 2, proprietatea SC OMV Petrom SA, in vederea amenajarii acestuia ca drum
public;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta:
Discutii?
Domnul Viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu:
Doamna presedinte daca imi permiteti
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian:
Am inteles ca aici trebuie sa facem o nominalizare de la PNL
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu:
Doamna presedinte daca imi permiteti
Presedinte: Radu Botez
Membru: Bogdan Crucianu
Membru: Violeta Gaburici
Membru: Ignat Etienne
Membru: Doina Carp
Membru: Dana Crihan
Membru: Beatrice Fotache
Presedinte Supleant: Gabriel Vasile Harabagiu
Membru Supleant: Cristian Corozal
Membru Supleant: Daniel Piftor
Membru Supleant: Ciprian Bostan
Membru Supleant: Florescu Doina
Membru Supleant: Vlad Bratu
Membru Supleant: George Mocanu
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta:
Discutii?
Cine este pentru? 23 voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
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Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 20
Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unor bunuri proprietatea Municipiului Iasi, aflate in exploatarea
Companiei de Transport Public Iasi SA, cuprinse in Anexa 1 si Anexa 2 ;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru? 23 voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 21
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii
prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru? 23 voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
(domnul consilier local Boz Petru Eduard a intrat in sala de sedinte)
Proiect nr. 22
Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de folosinta gratuita a spatiului din Iasi, Sos. Nationala nr. 43, cladirea
C1, parter, camera 3, atribuit catre Autoritatea Nationala pentru Cetatenie ;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru? 23 voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 23
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3.86 mp , inscris in
cartea funciara 120766 a UAT Iasi, situat in Iasi, strada Petre Tutea nr. 9, bloc 911, tr.2, parter ;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru? 23 voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 24
Proiect de hotarare privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin
Hotararea Consiliului Local nr. 153 /2017;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru? 24 voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 25
Proiect de hotarare privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin
Hotararea Consiliului Local nr. 154 /2017;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru? 24 voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.
(domnii consilieri locali Ignat Etienne si Timofciuc Razvan au iesit din sala de sedinte)
Proiect nr. 26
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Strada Cronicar Mustea nr. 4, numar cadastral
/ c.f. 145239 pentru construire imobil locuinte pe teren privat ;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii? Va rog domnule Consilier Bostan Ciprian.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian:
Sarut mana, buna ziua, am studiat si eu in amanunt acest proiect ieri, el a fost aprobat intr-o sedinta a Comisiei de
urbanism de acum 2 ani in 2015, eu am fost si la fata locului acolo, l-am vazut, din punctul meu de vedere exista
niste semne de intrebare referitor la viabilitatea acelui proiect, la caile de acces si la modul cum va afecta traficul in
zona, ca atare, noi ne vom abtine la acest proiect. Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Supun la vot proiectul 26 ?
Cine este pentru? 17 voturi.
Se abtine cineva? 5 voturi.
Este cineva impotriva?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 27
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Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Strada Cicoarei F.N., numar cadastral 127763,
CF 127763 pentru investitia Construire sediu firma, locuinte de serviciu si hala pentru activitati mixte pe teren
proprietate;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru? 22 voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 28
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T166, NUMAR CADASTRAL
130143,intocmit in vederea extinderii intravilan municipul Iasi pentru construire locuinta individuala, anexe si
imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice ;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru? 22 voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost aprobat.
(domnul consilier local Jugrin Lucian a iesit din sala de sedinte)
Proiect nr. 29
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU nr. 114, BLOC A3,
TRONSON I, PARTER AP. 8 intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren concesionat, persoana
fizica;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru? 22 voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 30
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C.A. ROSETTI NR.64,
NUMAR CADASTRAL 145272 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren
proprietate privata, persoana juridica;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru? 22 voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 31
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU nr.
22, bloc 330, scara C, parter intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren concesionat,
persoana fizica;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru? 22 voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 32
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HOLBOCA NR. 2B, NUMAR
CADASTRAL 153612 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoana
juridica;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru? 22 voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost aprobat.
(domni consilieri locali Ignat Etienne si Timofciuc Razvan au intrat in sala de sedinte)
Proiect nr. 33
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SARARIE NR.202, NUMAR
CADASTRAL 19503 intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si spatii de cazare tip pensiune pe teren
proprietate privata, persoana juridica;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii? Va rog domnule Bostan.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian:
Buna ziua. Am o intrebare va rog. Am vazut contractul initial de asociere in participatie prevedea o clauza de
desemnare a unui reprezentant al Consiliului local in aceasta asociere si as vrea sa intreb daca a fost desemnata
aceasta persoana? Daca nu, cand considerati sa fie desemnat ? Cred ca ar trebui, obligatoriu, odata cu votarea
proiectului. El este un contract foarte vechi, clauzele din punctul meu de vedere sun,t as spune, oarecum discutabile
de aceea noi ne vom abtine de la vot la acest proiect de hotarare .
Domnul Viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu:
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Doamna secretar, trebuie nominalizata o astfel de persoana? Ca sa stim macar...
Doamna Secretar Denisa Liliana Ionascu:
Clauzele contractului de asociere incheiat in 2005 prevad acest lucru, Consiliul local trebuie sa-si desemneze un
reprezentant in cadrul asocierii.
Domnul Viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu:
Propunerea noastra este Vlad Nedelcu
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Supun la vot ?
Domnul consilier local Paul Corneliu Boisteanu:
Sa fac si eu o precizare, discutam de puz, Puz ul a trecut prin Comisia de urbanism. Nu are nici o legatura cu
documentul la care face referire colegul nostru, noi discutam de proiectul de PUZ, aia poate fi o discutie pe care de
tip administrativ, prin care se desemneaza, nu are legatura cu PUZ-ul, documentele care insotesc planul urbanistic
zonal au fost discutate in comisie si ni le-am insusit cu totii.Multumesc.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Am si eu o intrebare daca imi permiteti?
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog!
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Care este beneficiul pe care il obtine Municipiul Iasi in urma acestei asocieri in care noi dam un teren gratis ca o
firma sa-si faca sediu?
Domnul consilier local Paul Corneliu Boisteanu
Doamna presedinta, discutam de un PUZ.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Da , sunteti pe langa subiect domnule Boz imi pare rau....Supun la vot proiectul nr. 33?
Cine este pentru? 17 voturi.
Se abtine cineva? 6 voturi.
Este cineva impotriva?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 34
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA NICOLINA NR. 87 si STRADA
NICOLINA NR. 97, NUMAR CADASTRAL 148965, Intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si birouri pe
teren proprietate privata persoana juridica ;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Cine este pentru? 23 de voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 35
Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului de artere al Municipiului Iasi ;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Cine este pentru? 23 de voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost aprobat.
(domnul consilier local Jugrin Lucian a intrat in sala de sedinte).
Proiect nr. 36
Proiect de hotarare privind incheierea acordului de parteneriat cu Arhiepiscopia Iasilor – Mitropolia Moldovei si
Bucovinei pentru sustinerea implementarii proiectului „Intalnirea Internationala a Tinerilor Ortodocsi (ITO 2017)”, in
perioada 1-4 septembrie 2017, proiect international, in domeniul social-educational-cultural si religios;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Cine este pentru? 24 de voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 37
Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Cine este pentru? 24 de voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Domnul Consilier local Razvan Timofciuc:
La ultimul proiect de hotarare pe care l-am votat cred ca este o greseala de redactare, vad ca domnul Boisteanu
este colegul nostru...
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
La ce numar va referiti domnule Timofciuc?
Domnul consilier local Paul Corneliu Boisteanu:
... ca scrie PNL, da eu m-as simti, nu m-am simtit eu lezat, de ce va simtiti dumneavoastra?
Domnul Consilier local Razvan Timofciuc:
... nu nu nu doar sa nu vina iar proiectul de hotarare in Consiliul local de asta, asta era toata problema.
Domnul consilier local Paul Corneliu Boisteanu:
Sunt mai cunoscut ca Pnl-ul.
Domnul onsilier local Razvan Timofciuc:
M-as indoi de asta.
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Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
O sa se corecteze.
(domnul consilier local Boca Adrian Florin a iesit din sala de sedinte)
Completarea nr. 1
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA URSULEA NR.6, NUMAR
CADASTRAL 128515, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate private, persoana fizica;
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii?
Doamna Secretar Denisa Liliana Ionascu
Sa facem precizarea ca domnul consilier Boca Florin nu participa la acest vot.
Domnul primar Chirica Mihai
Nici macar nu este in sala.
Domnul Viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Cu remarca ca nici macar nu este in sala.
Doamna consilierlocal Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Nu participa la vot.
Supun la vot.
Cine este pentru? 23 de voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost aprobat.
(domnul consilier local Boca Adrian Florin a intratin sala de sedinte)
Completarea nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare in Municipiul
Iasi, in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei
energetice in alimentarea cu caldura urbana. Etapa a II-a” si a Planului anual de evolutie a tarifelor;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Cine este pentru? 24 de voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Completarea nr. 3
Proiect de hotarare privind modificarea actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. ;
Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Cine este pentru? 24 de voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Multumesc.Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Completarea nr. 4
Proiect de hotarare privind mandatarea Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A. sa depuna in numele si
pentru Municipiul Iasi, oferte pentru achizitia de tramvaie rulate
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Discutii? Va rog domnule Boca.
Domnul consilier local Boca Florin
Vroiam sa va spun ca m-am uitat peste acest proiect, intr-adevar a sosit mai tarziu, dar la ora 13.30 am fost in sala
pentru discutarea lui si in comisii si am vazut urmatoarele aspecte care bineinteles sunt cunoscute de catre cei de
la Compania de Transport Public Iasi, este vorba de achizitia a aproximativ 20 de autobuze, un lot in prima faza de
11 autobuze ...
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
... Tramvaie
Domnul consilier local Boca Florin
Tramvaie scuze... Arata ca autobuzele adica sunt la fel de utile si m-am uitat la pretul la care ar putea fi achizitionate,
in jur de 25.000 de euro cele din Mülheim an der Ruhr sau cele din Oberhausen si 29.000 cele din Essen, facand
o valoare totala inseamna undeva pe la 500 000 de euro aproximativ plus cheltuielile de transport si am vazut ca
sunt si niste piese acolo undeva in jurul valorii de 700 000 de euro, va dati seama avem posibilitatea cu banii pe
care i-am cheltui pe un tramvai nou, cel mai ieftin cred ca este undeva pe la 800 000, 1 milion, noi putem achizitiona
20 de tramvaie care au ani de fabricatie undeva in jurul anilor 1989, 1990, au fost modernizate din ce am vazut, eu
m-am uitat pe internet si le-am gasit in parcul lor si sunt functionale si intr-un oras si in altul si mai ales ca sunt
achizitionate din Germania asta ar trebui sa ne certifice ca sunt niste lucruri de calitate, bineinteles nu noi, dar sunt
niste lucruri de calitate si prin acest aspect clar imbunatatim Compania de Transport Public Local, dar cred ca se
vor gasi opozanti care vor, adica nu precupetesc niciun efort sa arate ca ei sunt mai bucurosi sa achizitioneze 2-3
aspiratoare cu aceeasi bani decat 20 de tramvaie.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier . Domnul primar, va rog!
Domnul primar Chirica Mihai
Am ajuns aproape de capatul sedintei. Acest proiect de hotarare a venit, sa spunem, ca o modalitate urgenta pentru
Consiliul Local pentru faptul ca sesiunea pe care a convocat-o cel care le scoate din uzanta companiei de transport
este pe 2 iunie, deci practic poimaine va trebui cineva din partea noastra sa ne reprezinte acolo pentru a putea
incerca sa aduca aceste tramvaie spre Iasi. Nu este o activitate curenta de cumparare in sensul ca Municipiul Iasi
da anunt ca vrea sa cumpere si se intampla ca Essen-ul sau celelalte orase sa spuna da, noi ne-am gandit sa le
scoatem din uz, nu, pur si simplu prin filiera Asociatiei Iubitorilor de Tramvaie care monitorizeaza toate companiile
din lume, ce desfasoara activitati de transport public pe ecartamentul pe care il avem si in Municipiul Iasi, verifica
exact ce se intampla, de asta daca va uitati cu atentie acolo, sunt scoase spre vanzare si unitati de transport care
vor fi scoase din folosinta anul viitor, ei inca le vor mai folosi pe parcursul anului in curs. Intentia noastra este de a
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completa parcul de tramvaie, cu tramvaie noi, sigur ca da, toata lumea si-ar dori, asa cum am declarat si la sfarsitul
anului trecut Municipiul Iasi nu va mai cumpara niciodata autobuze vechi, va incerca sa modernizeze parcul de
tramvaie si in masura in care bugetul va permite va aduce si unitati de transport noi-noute pentru simplu fapt ca
valoarea acestor echipamente este foarte mare si este de-a dreptul ipocrit si mincinos sa spun ca avem banii sa
cumparam unitati de transport noi, ceea ce nu stie foarte multa lume sau nu a dat importanta, noi zilnic scoatem la
strada intre 100 si 126 de unitati de transport de tip tramvai, suntem cea mai mare companie de transport din tara
care utilizeaza tramvaie in momentul de fata, daca am cumpara unitati noi ar trebui sa punem la dispozitie intre 250
si 280 de milioane de euro sa aducem unitati de mare capacitate, ceea ce este imposibil nu avem 280 de milioane
de euro si probabil nicio entitate administrativa din Romania nu-si permite acest lucru.E o oportunitate pe care o
putem gasi sau nu. Acolo ne batem cu Compania de transport din Polonia cred ca, chiar din Cracovia si cu o unitate
de transport din Ungaria nu stiu exact care oras am tinut legatura, dar am pierdut-o, ne poate preciza domnul
director, e posibil ca ei sa aiba disponibilitati financiare mai mari decat noi dar merita sa participam.Am spus sa-i
lasam sa ne reprezinte in calitate de mandatari ai nostri Compania de transport public Iasi care au si specialistii si
cunostintele necesare in ceea ce priveste evaluarea unui astfel de mijloc de transport. Ei se vor prezenta pe data
de 2 la sediul companiei din Germania . Acolo vor vedea daca cele 11 unitati pentru anul 2017 ajung la noi sau nu
ajung la noi, daca ajung la noi va trebui pe baza mandatului pe care l-am dat, sa reintram in consiliul local sa vedem
daca si merita efectiv pe fisele tehnice, pe toate documentele vizibile pe care le putem evalua sa le luam si sa si
alocam bugetul pentru ca acum nu vorbim de buget vorbim doar de posibilitatea achizitionarii lor unde prin rectificare
vom putea ulterior sa ajungem la semnare de contracte. Daca consideram ca nu ne sunt necesare sau la nivelul
tehnologic care se prezinta si consideram noi Consiliul Local ca nu este absolut in regula cu ele, atunci refuzam si
compania va trebui sa transmita raspunsul catre compania de transport public din Germania, asta depinde de noi,
important este ca lucrurile se intampla pe perioada vacantei, vacanta care este in Romania, ei nu au aceeasi
perioada de vacanta, imediat dupa ce ne intoarcem dupa data de 6 probabil ca va trebui sa ne reintalnim intr-un
consiliu extraordinar sa luam o decizie ca sa anuntam si compania sa nu o incurcam, ne convine sa nu ne convine,
va ramane la latitudinea noastra, eu zic sa nu pierdem oportunitatea de a veni acolo si as vrea totusi fara a da un
cec in alb, sa mandatam CTP-ul pana la ce nivel sa negocieze, adica poti sa te duci sa negociezi pentru o suma
necesara de pornire de 429.000 de euro cat ati trecut dumneavoastra aici, pe 2017, e posibil polonezii sa vina cu
pana la 500 000 de euro, e posibil ungurii sa vina mai sus de atat, nu stim, daca ramanem pe acest pret de pornire
e posibil sa venim si cu un pret mai mic pe care sa-l negociem acolo la fata locului, daca cumva polonezii si cu
ungurii s-au retras deja din cursa, o sa vedeti voi la fata locului, asa ca domnul Stoica, la microfon, credeti ca aveti
nevoie de o marja sa spunem, de incercare de negociere cu compania care le pune la dispozitie, intr-o limita
procentuala, cam pana cat la suta ar putea fi posibil de abordat acest subiect.
Domnul Stoica Cristian - director Compania de Transport Public Iasi
In materialul prezentat de mine s-a tinut cont de avantajele pe care le reprezinta achizitionarea acestor tramvaie
din punct de vedere al consumului de energie mult mai redus, intrucat schema electrica de functionare este
modernizata de tip choper care inseamna consum redus de energie am tinut cont de faptul ca vor scadea cheltuielile
cu mentenanta comparativ cu tramvaiele care le avem acum din anii 1960, 1964 din aceste considerente si din
faptul ca ele arata si sunt intretinute foarte bine, de aceea l-am si facut.
Domnul primar Chirica Mihai
O secunda. Daca tot ati adus aminte de aceasta comparatie, cam cat cosuma un tramvai din 1964 in kw sau in lei
cred ca e mult in lei sa spunem.
Domnul Stoica Cristian - director Compania de Transport Public Iasi
Pot sa va spun la un consum specific la un tramvai in jur de 2,5 Klw H / Km, cu choper reducerea ar fi 20 % sau 25
% sau chiar mai mult Kw H /Km.
Domnul primar Chirica Mihai
Si la o distanta zilnica parcursa de circa ?
Domnul Stoica Cristian - director Compania de Transport Public Iasi
In jur de, maxim 250 de km
Domnul primar Chirica Mihai
Deci trebuie sa inmultim 250 cu un Kw H /Km ...am inteles bine... trecem mai departe.
Domnul Stoica Cristian - director Compania de Transport Public Iasi
In principiu am prezentat suma minima cu care am putea sa ne prezentam acolo ca sa putem fi competitivi desigur
in functie de concurenta, ea poate sa mai creasca, acum estimarea mea eu stiu daca ar fi o crestere eu stiu de 20
% , 30 % maxim maximorum...
Domnul primar Chirica Mihai
Asa mult?
Domnul Stoica Cristian - director Compania de Transport Public Iasi
Nu stiu ce va fi acolo normal te raportezi la cel care da cel mai mult si te duci...daca dumneavoastra considerati
ca...
Domnul primar Chirica Mihai
Cat credeti dumneavoastra ca o sa ... pana unde credeti dumneavoastra ca-si pierde eficienta aceasta procedura?
Domnul Stoica Cristian - director Compania de Transport Public Iasi
Noi nu ascundem ca am fost acolo si am tras niste sfori inainte am discutat inainte cu cei de acolo si au zis cam
pretul asta e cam ok ... cu conditia sa nu participe si altii....daca participa si altii, nu au ce face si o sa ne spuna
ultimul pret.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog, domnule consilier Bostan.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian:
Nu-mi-e clar, procedura de adjudecare care este? e licitatie; sunt oferte in plic inchis sau in functie de ce se va
discuta pretul daca puteti sa ne spuneti?...Adica pretul poate creste e o procedura transparenta e o licitatie
olandeza...
Domnul Stoica Director Compania de Transport Public Iasi
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Fiecare companie care este interesata a primit un anunt, care si-a manifestat interesul inainte, a primit oferta pe
care trebuie sa o completeze si sa o transmita pana pe data de 2 iunie 2017, asta a fost maniera, urmand ca ei sa
ne prezinte rezultatul si in functie de rezultat sa ne spuna ...
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian:
Oferta cu plic inchis cel care are oferta cea mai buna isi adjudeca.Si atunci de unde poate aparea diferenta de pret
ca e clar daca e a noastra e castigatoare ?
Domnul Stoica Cristian - director Compania de Transport Public Iasi
...la imbunatatire. Ei spun s-a licitat cu pretul acesta dar da cineva mai mult sau nu?
Domnul primar Chirica Mihai
Nu e mai putin adevarat ca noi suntem intr-o sedinta publica, daca ceilalti competitori se uita pe Skype, ei aproape
stiu cu ce oferta venim. Eu cred ca ar trebui sa le lasam o marja cu plus minus sa fie asa ambiguu si in randul
competitorilor sa puteti interveni asupra... Este o procedura de licitatie pe care a generat-o cel care le scoate din
folosinta companiei de transport de acolo .
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule Primar. Va rog domnule consilier Boisteanu
Domnul consilier local Paul Corneliu Boisteanu:
Voiam sa intreb se vinde tot pachetul de acolo, pachetul de unitati sau se pot lua un numar mai mic sau toate, ceva
de genul asta ...
Domnul Stoica Director Compania de Transport Public Iasi
Conditia este sa se ia la pachet si inclusiv ofertarea sa se faca si pentru cele de anul.
Domnul Viceprimar Radu Botez
As vrea sa zic si eu doua vorbe.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnule viceprimar Botez va rog!
Domnul Viceprimar Radu Botez
Pentru ca am avut discutii cu dumnealor sigur oferta este la pachet dupa cum am vazut exista si o anumita cantitate
de piese de schimb. Este, sigur, tot interesul sa avem eventual acest pachet si iarasi la fel cum ati vazut este licitatie
si este deocamdata numai o dorinta pe care speram sa o materializam probabil ati vazut cum arata tramvaiele ele
sunt cel putin din punct de vedere al designului, ele arata cat se poate de bine, iar discutiile purtate in tara, in ceea
ce priveste modernizarea tramvaielor existente modernizare care insemna tot o schimbare a infatisarii lor, toate
discutiile pornesc de la preturi de la 500 000 de euro pe tramvai asta e valoarea minima pentru o modernizare a
tramvaielor lucru iarasi destul de greu de realizat si dupa cum stiti in tara nu prea au reusit multi sa cumpere
tramvaie noi au facut-o cei de la Oradea un numar mic de tramvaie care au fost destul de repede distruse datorita
terasamentului neexistand in prealabil o modernizare a terasamentului deci au cumparat tramvaiul inainte de a
moderniza terasamentul, niste tramvaie Siemens, daca nu ma insel.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Am observat ca in documentatia depusa in anexa la acest proiect nu se prevede ca tramvaiele ar avea aer
conditionat si sincer cred ca este un nivel minim de modernitate pe care ar trebui si de conditii de transport pe care
ar trebui sa-l asiguram cetatenilor din Municipiul Iasi, unu la mana. Doi, ce marca sunt aceste tramvaie si daca se
mai produc piese pentru ele daca nu cumva dupa ce le cumparam, in cazul in care se defecteaza, am vazut si eu
lotul de piese, dar faptul ca ni se ofera bonus un scaun de sofer, nu ma incalzeste cu absolut nimic, inteleg ca deja
ecartamentul este deja cel care se regaseste si in Municipiul Iasi deci nu trebuie sa investim in schimbarea
ecartamentului...insa ma intereseaza aceasta problema a pieselor ca nu cumva sa ajungem sa avem cheltuieli de
mentenanta mult peste ceea ce oferim la licitatie si pe transport.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Multumesc domnule Boz.
As dori si eu sa am o interventie daca se poate, Partidul Miscarea Populara isi doreste intr-adevar sa avem un
transport public civilizat la Iasi si am dovedit-o cand am votat pentru achizitionarea pentru autobuze noi prin credit
BERD, desi am fost aspru criticati de presa, astazi la un astfel de proiect de o asemenea importanta, care consider
ca trebuie foarte bine analizat ne vom abtine de la vot. Multumesc. Pentru ca noi nu am avut timpul necesar sa
analizam acest proiect, a venit abia aseara nu am avut timp sa-l analizam. Multumesc.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Intrebare foarte specifica, a spus-o si domnul Boz daca au aer conditionat sau nu ? Daca stim raspunsul, in toata
cabina? Am vazut ca nu e mentionat nu e mentionat nici ca ar fi nici ca nu ar fi .
Domnul Stoica Cristian - director Compania de Transport Public Iasi
Nu au aer conditionat intrucat, daca ati observat, incepand cu anul 2001, 2002 tramvaiele au inceput sa fie fabricate
cu aer conditionat, cele fabricatie pana in 1995 nu au avut aer conditionat prevazut, iar in ceea ce priveste piesele
de schimb desigur ca au fost specialistii nostri acolo au identificat, tramvaie asemanatoare mai avem si va spun ca
avem o experienta in a folosi cam peste 100 de tramvaie cumparate din Germania, cu care si acum facem fata si
avem piese de schimb asimiliate din Romania sau aduse din afara in cazul in care nu a fost posibilitatea asimilarii.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Ma iertati dar sa inteleg ca nu se mai produc piese de schimb si dumneavoastra dezmembrati alte tramvaie care
nu mai sunt in uz?
Domnul Stoica Cristian - director Compania de Transport Public Iasi
Ma scuzati poate nu am fost destul de clar. Piesele uzuale sunt, se produc electronica se produce iar in rest tot ce
inseamna bucse si alte chestiuni se pot produce in Romania fara nicio problema.
Domnul primar Chirica Mihai
Vroiam sa pun o intrebare daca se pot echipa cu un instalatii de aer conditionat daca puteti sa ne spuneti ? daca
nu, intr-o sedinta viitoare ?
Domnul Stoica Director Compania de Transport Public Iasi
Avem o experienta cu un astfel de tramvai la Pascani cam 55.000 de euro.
Domnul primar Chirica Mihai
...Mai mult decat dublu decat ar costa el sa-l aducem. Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
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Va rog, domnule consilier Istrate.
Domnul consilier local Istrate Marcel:
Numai o secunda, nu vreau sa va retin deloc, in fond ce cumparam, pe bani putini o masina electrica care are
durata de viata cat lumea, electronica de putere, slava Dumnezeu, vom gasi si mai buna decat au fost ele echipate
cu preturi foarte mici si inteleg ca avem niste oameni la compania de transport care chiar stiu sa opereze cu aceste
masini. Multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai
Si as mai avea o ultima interventie sa spunem care puncteaza exact sa spunem ceea ce se intampla astazi aceste
tramvaie in momentul in care noi stam de vorba cara germani, ii transporta de colo colo prin orasele germane acolo
unde nivelul de trai este al motorului economic al Europei. Daca Germania isi permite astazi sa foloseasca aceste
tramvaie in orase mari, inseamna ca, ganditi-va ca ei nu si-au permis sa-si inlocuiasca parcul nici in 2007, cand a
intrat Romania in UE, nici in 2017 cand, le au pe cele care vor fi scoase in 2018. E clar ca sunt constienti ca sunt
produse de lunga durata, asa cum stim si noi si ca asigura confortul populatiei Germaniei in momentul de fata. E
salutar sa ne putem permite sa luam tramvaie noi, dar credeti-ma ca aceste tramvaie pe care dumneavoastra le
vedeti prin oras cele aduse din Elvetia, B88 se numesc, mai putin relevant in discutia de aici, eu personal m-am
intalnit cu ministrul transporturilor din guvernul elvetian, in orasul Berna , se ducea la servici e adevarat, un model
pentru cei din Europa de Est, de abordare a diplomatiei locului de munca si le folosesc si in momentul de fata acele
tramvaie prin urmare sunt produse de inalta folosinta de lunga durata, care pot fi modernizate de asta am si intrebat,
daca ne permitem sa punem de 50 000 de euro pe ele, punem, daca consideram ca gasim si programe europene
in modernizare, in care poate nu e nevoie sa abordam o modernizare totala de 500 000 de euro, poate un aer
conditiona,t o rampa de acces pentru persoanele cu handicap si cateva elemente de siguranta suplimentare inclusiv
e-ticketing ar fi mult mai ieftin decat acea abordare de 500 000 de euro pe unitate si cu aceasta ocazie am putea
folosi o suma si mai mare din sumele alocate pe Axa 4 POR in ceea ce priveste mobilitatea urbana.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Doar asa pe scurt, indiferent de votul la proiectul asta mi se pare foarte potrivit sa va aduc aminte de provocarea
pe care v-am facut-o la inceput, sa ne vedem luna viitoare si sa impartasim, din experientele din tramvai. Multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va rog domnule consilier Timofciuc.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Doar o scurta remarca pentru restabilirea adevarului. Domnule primar, ati spus anul trecut ca nu vom mai achizitiona
mijloace de transport public second hand.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Voi anunta si eu pozitia consilierilor Partidului National Liberal. Ne vom abtine de la acest proiect. Consideram ca
sunt echipamente foarte vechi, majoritatea sunt la 30 de ani, nu toate sunt dotate cu aceasta tehnologie choper
cum a prezentat-o domnul director. Si bun, daca germanii au decis dupa 30 de ani de la utilizare sa le scoata din
uz, asta nu inseamna, ca noi trebuie sa le luam de bune si sa le tinem inca o suta, probabil nu trebuie sa
transformam Iasul in muzeul exponatelor istorice din transportul in comun in Europa.
(domnul consilier local Ghizdovat Vlad a iesit din sala de sedinte)
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Cine este pentru? 15 voturi.
Se abtine cineva? 8 voturi.
Este cineva impotriva?
Multumesc.
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiectul nr. 38
Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinte.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Punctul 38 peste care am sarit, fiind ultima sedinta in calitatea mea de presedinte de sedinta, vreau sa va multumesc
pentru increderea acordata si va rog sa faceti propuneri pentru urmatorul presedinte de sedinta, domnule Boca, va
rog!
Domnul consilier local Boca Florin:
Propunerea grupului de consilieri ai Partidului Social Democrat este domnul consilier Nedelcu Vlad.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Propunerea grupului de consilieri ai Partidului National Liberal este Alexandru Cotofan...S-a discutat a fost prezent
la sedinta, din pacate a fost nevoit sa plece, accepta aceasta propunere.
Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian
Eu nu vreau sa fac o propunere ci doar o remarca, o observatie. Frumoasa, dar grea misie ati avut, doamna, pentru
care va felicit.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana – presedinte de sedinta
Va multumesc.Supun la vot propunerea domnului Boca Adrian.
Cine este pentru? 16 voturi.
Se abtine cineva? 8 voturi.
Este cineva impotriva?
Multumesc.
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu viitorul presedinte de sedinta Vlad Nedelcu.
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