Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 73330 / 20.07.2017

Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 14 iulie 2017 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
ALDEA CATALINA
2.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
3.
BOSTAN MANUEL CIPRIAN
4.
CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN
5.
COTOFAN ALEXANDRU IOAN
6.
CRUCIANU TEODOR BOGDAN
7.
DORNEAN TUDOR
8.
GABURICI VIOLETA ADRIANA
9.
GHIZDOVAT VLAD
10.
HARABAGIU GABRIEL VASILE
11.
IGNAT ETIENNE
12.
ISTRATE DUMITRU MARCEL
13.
JUGRIN LUCIAN
14.
PIFTOR DANIEL
15.
PINTILEI MIHAIL
16.
POSTOLACHE ANDREI
17.
SANDU VASILE
18.
SURDU GABRIEL MIHAI
19.
TAUTU IULIANA DANIELA
20.
TIMOFCIUC RAZVAN
Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului
Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Oteleanu Cristina Daniela, directorii
si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.
Lucrarile sedintei incep la orele 09,00, sunt conduse de domnul Boisteanu Paul Corneliu si sunt inregistrate audio
si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 2572 din data de 11 iulie 2017,
avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta extraordinara din data de
14 iulie 2017;
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 140/24.04.2017, ca
urmare a punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 48/30.06.2017;
Doamna Oteleanu Cristina Daniela
Buna ziua, doamnelor si domnilor. Declaram deschise lucrarile sedintei extraordinare de astazi. Sedinta a fost
convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 2572 din data de 11 iulie 2017. Sedinta este statutara.
Lipsesc motivat urmatorii consilieri locali: Aldea Catalina (a intarziat), Aur Marius Catalin, Boca Adrian Florin, Botez
Radu, Boz Petru Eduard, Corozal Daniel Cristinel, Nedelcu Vlad Nicolae, Scripcaru Calin. Intrucat presedintele de
sedinta este in concediu, propunem alegerea unui presedinte de sedinta doar pentru sedinta de astazi.
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta extraordinara din data de 14 iulie 2017;
Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel
Daca imi permiteti?
Doamna Oteleanu Cristina Daniela
Va rog.
Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel
Propunerea noastra este domnul profesor Paul Boisteanu
Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai
Il propun pe domnul profesor Paul Boisteanu.
Doamna Oteleanu Cristina Daniela
Mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt alte propuneri. Supunem la vot alegerea presedintelui de sedinta. Pentru
domnul consilier Paul Boisteanu. Nu mai exista alta propunere. Deci pentru domnul consilier Paul Boisteanu.
Hotararea a fost adoptata. Il rugam pe domnul consilier sa vina. Dau cuvantul presedintelui de sedinta.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Buna dimineata stimati colegi. E o sedinta extraordinara. Va multumesc in numele tuturor ca ati reusit sa va faceti
timp ca astazi sa ne putem intalni sa discutam singurul punct aflat pe ordinea de zi. Pardon! Sunt doua puncte. La
primul...
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Mai sunt la ordinea de zi interventii, domnule presedinte.
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Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Eu va spun, conform dispozitiei 2572 sunt doua articole. Primul a fost epuizat, pentru a alege un presedinte la
aceasta sedinta extraordinara. Pe punctul al doilea, de fapt ar trebui in primul rand sa supun ordinea de zi aprobarii
dumneavoastra. Cine este pentru?
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Am o interventie la ordinea de zi, daca imi permiteti. De obicei sunt discutii pe ordinea de zi.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Nu, de obicei se supune votului, da? Deci, repet, cine este pentru ordinea de zi?
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Pai, am la ordinea de zi.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Ordinea de zi este adoptata cu majoritatea consilierilor.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Domnule presedinte, am o propunere, suplimentarea ordinii de zi.
Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Da, va ascult.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Permiteti-mi sa iau cuvantul atunci. Buna ziua si multumesc ca mi-ati dat posibilitatea sa iau cuvantul. Domnule
primar, stimati colegi grupul de consilieri PNL propune suplimentarea ordinii de zi cu doua proiecte de hotarare.
Primul proiect de hotarare face referire la accesul cetatenilor la terenurilor de sport aflate in proprietatea Primariei
Municipiului Iasi si in administrarea scolilor. Mentionam ca acest proiect de hotarare a primit aviz favorabil implicit
din partea comisiilor de specialitate, in baza art. 44 din Legea 215 a adminitratiei publice locale. Justificarea urgentei
acestui proiect de hotarare vine in urma faptului ca este vacanta, primaria nu are terenuri publice care pot fi puse
la dispozitia cetatenilor, copiilor, iar acestia nu au spatii de joaca adecvate unde sa se poata juca pe perioada
vacantei. De aceea, avand in vedere solicitarile recurente ale cetatenilor cu privire la aceasta problema, consideram
ca este un subiect prioritar si de aceea il propunem astazi sa il discutam in cadrul unei sedinte de Consiliu Local
extraordinare. Si al doilea proiect de hotarare pe care il propunem pentru a fi suplimentata ordinea de zi de astazi,
priveste o initiativa a noastra pentru premierea elevilor care au luat media 10 la examenul de bacalaureat, la
evaluarea nationala, pentru cei care sunt sefi de promotie si pentru cei care au obtinut locul intai la olimpiadele
nationale sau internationale. Noi in acest sens am depus un proiect de hotarare in data de miercuri, miercurea care
tocmai a trecut si la fel urgenta vine in urma aflarii rezultatelor la examenele de evaluare nationala si bacalaureat.
Noi am propus premierea cu 3000 de lei a tinerilor meritosi si la fel cred ca putem discuta in sedinta de astazi
aceasta propunere. Deci sunt aceste doua proiecte de hotarare cu care noi dorim sa suplimentam ordinea de zi si
va rog sa le supuneti aprobarii Consiliului Local.
Domnul consilier local Piftor Daniel
Domnul presedinte daca imi permiteti?
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc, domnule consilier. Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier local Piftor Daniel
Vis-a-vis de aceasta propunere pe care o au colegii liberali, noi ne bucuram ca au preluat din ideile Partidului
Miscarea Populara, din programul nostru de guvernare locala, acesta a fost unul dintre punctele pe care noi le-am
sustinut in campanie. De altfel, daca imi aduc bine aminte, am fost primul dintre consilieri care a punctat acest lucru
intr-o sedinta de consiliu si imi aduc aminte ca domnul consilier Bostan, parca, a fost cel care a fost de acord. In
fond si la urma urmei, daca domnii de la Partidul National Liberal ne preiau din ideile noastre bune, noi suntem
bucurosi, desi as fi asteptat din partea Primariei ca sa puna in practica acest lucru ca sa nu mai fie nevoie de
hotarare de Consiliu Local. Atat. Va multumesc frumos.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier. Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin
Buna dimineata. Multumesc frumos. Domnilor colegi vreau sa fac niste precizari punctuale. Intrucat sunt un om al
scoli si cunosc foarte bine legislatia dupa care se ghideaza scoala romaneasca, vreau sa ii reamintesc domnului
consilier Razvan Timofciuc ca exista un regulament de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar care in mod evident face parte integranta din Legea Educatiei Nationale. Observatia domniei sale de
a deschide terenurile de sport pentru publicul larg este de bun simt. Insa vreau sa precizez un lucru si anume este
de competenta consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar din Iasi si dumnealui ar fi trebuit
sa o stie, daca merge la sedinte, ca doar acestea au dreptul exclusiv de a facilita sau nu accesul publicului larg in
unitatile de invatamant preuniversitar. Doi, in calitate de presedinte al comisiei de tineret si sport mi se parea de
foarte bun simt sa fi abordat aceasta problema la nivelul comisiei, nu sa aducem in discutie in fata camerelor de
luat vederi ca acest lucru trebuie privit ca pe un fapt implinit. Este foarte bine stiut faptul ca sunt un iubitor al
sportului si sunt om al scolii, dar toate lucrurile acestea trebuie facute intru-un mod organizat. Si trei, este de acum
arhicunoscut faptul ca primaria Iasi tot timpul a avut in vedere premierea excelentei, in acest context poate de
nenumarate ori, poate mai mult decat in alt oras a tarii, primaria a avut grija ca atunci cand a fost nevoie sa ii
premieze pe elevii meritosi. Nu stiu daca o masura de ordin pecuniar ar insemna neaparat recunoasterea valorii.
Iasul este un oras al excelentei, prin urmare tot ceea ce face Primaria Municipiului Iasi pentru meritosii nostri trebuie
sa devina o cutuma si nu trebuie sa marcam, sa punctam in sedintele extraordinare de dragul de a aduna puncte
si de a face dispute politice. Multumesc frumos.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog, domnule consilier Bostan.
Domnul consilier Bostan Ciprian Bostan
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Deci o iau in ordine inversa. In ceea priveste cel de al doilea proiect cu terenurile de sport, pentru stabilirea
adevarului, acest proiect este depus de consilierii liberali din anul 2015. Deci noi nu facem referire la propunerea
facuta acum 2 zile, ea doar a fost repusa pe tapet, a fost depusa in mandatul trecut de colegii nostri, in luna aprilie
2015. Vorbim de un proiect de doi ani de zile, stimate coleg. Doi, in ceea ce priveste proiectul de hotarare pentru
premierea elevilor, ok, am vazut intr-o conferinta de presa ca domnul primar a anuntat deja ca intentioneaza sa
faca lucrul aceasta, probabil ca vrea sa scurteze un pic procesul. Ar fi fost suficient doar sa spuna ca in urma
propunerilor liberale isi insuseste acest lucru si evident ca, ca prim edil al orasului are dreptul si indatorirea sa o
faca. Dar o mentiune, pur si simplu aceasta ideea ar fi fost, zic eu, un semn de politete. Multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai
Buna ziua si va salut si eu... E o chestiune care tine intr-adevar si de o perpetuare in timp a acestei idei si daca as
fi si mai corect, as da-o si mai inainte de 2015, as duce-o chiar spre 2012 si poate si mai inainte de aceasta. Nu
exista niciun fel de atitudine negativa a niciunei formațiuni politice sau a niciunui consilier local si probabil a nimanui
din sala fata de posibilitatea de a utiliza terenurile de sport intru-un regim deschis, de fapt aici ar fi observatia, de
catre tinerii din cartierele iesene. Singura chestiune care s-a intamplat si de care ar trebui sa tineti cont este faptul
ca asumarea raspunderii administrari scolilor iesene o are conducerea scolii, consiliul de administratie,
Inspectoratul Scolar Judetean, noi suntem doar titularii de patrimoniu si finantatorii activitatilor invatamantului
preuniversitar. Daca va amintiti foarte bine, au mai fost aceste discutii si in consiliul trecut in care s-a mentionat
atunci, uneori mai cu mult mai multa vehementa decat acum, ca scolile au nevoie sa isi protejeze patrimoniu in
vederea desfasurarii in conditii de normalitate a principalului lui sens, a actului de educatie. Asta nu inseamna ca
noi am abandonat ideea, stiti foarte bine am proiectat 17 terenuri de sport in toate colturile orasului in ideea de a le
moderniza cu suprafata sintetica si nocturna. Deja am adus ideea de nocturna si asta inseamna ca acolo ar trebui
sa se petreaca activitati sportive dupa finalizarea orelor de curs. Acele 17 proiecte sunt inaintate spre finantare la
Ministerul Dezvoltarii, nu avem nici raspuns pozitiv, nici negativ si asteptam sa vedem un punct de vedere al
Ministerului. In ideea in care aceste terenuri nu vor fi finantate de la Ministerul Dezvoltarii, vom propune rectificare
bugetara in prima rectificare de dupa primirea unui semnal de la Minister astfel incat sa incepem sa elaboram un
plan de modernizare cu minim 5 terenuri pe fiecare exercitiu bugetar. Despre posibilitatea in aceasta vara si nu ii
putem da acestui proiect de hotarare caracter de urgenta, nu avem cum sa il motivam, am luat legatura si cu
Inspectoratul Scolar Judetean, am avut o discutie si cu doamna inspector general cu care ne vedem peste cateva
minute, cu posibilitatea de a gasi o forma, sa spunem, ordonata de utilizare a trenurilor care sa insemne pe de o
parte, avizul consiliului de administratie al scolii asa cum spunea si colegul nostru consilier, posibilitatea de a
asigura accesul intr-un mod controlat, pazit si desigur de a proteja intr-o maniera cat se poate de rezonabila
patrimoniul. Daca aceste trei conditii le depasim, vom alege, cel putin cate un teren in fiecare cartier si pe principiu
proiectului - sport in cartiere - vom reusi sa il organizam astfel incat sa nu fie nevoie nici de o interventie in Consiliul
Local si nici de a abuza de bunavointa scolilor si o sa va tinem la curent. Dupa ce saptamana viitoare identificam
terenurile, incercam sa convocam consiliul de administratie a acelor scoli, gasim o posibilitate de a le asigura
accesul controlat cu, nu neaparat paznic, un coordonator de activitate si ulterior sa dam voie sa se petreaca si
activitati sportive. Referitor la cel de al doilea subiect propus, ar fi o discutie foarte lunga de ce nu 10000, de ce nu
100000, ce inseamna 3000 de lei sau de ce nu mai putin de atat. Cred ca domnul consilier, colegul nostru din
Inspectoratul Scolar a punctat foarte bine. Acesti copii merita toata pretuirea noastra indiferent daca au participat
la olimpiade nationale, internationale, sunt premiatii scoliilor de unde provin sau au obtinut note maximale la
examenele pe care le-au parcurs pe parcursul anului. Ei merita toata pretuirea noastra pentru ca reusesc sa
puncteze, sa spunem, calitatea invatamantului iesean. Tocmai de aceea credeti-ne si puteti si studia, noi nu am
ramas indiferenti, suntem la a doua etapa de premiere a olimpicilor si a celor care au obtinut note maximale la
examenul de capacitate, respectiv de bacalaureat. Avem in toamna a treia etapa de pretuire a lor la Gala Educatiei
Iesene. In bugetul local sunt virate permanent bursele scolare pentru elevii premianti, respectiv pentru cei care
beneficiaza conform legilor statului roman si desigur nici momentul de astazi nu ramane, sa spunem, decat ca o
masura de premiere pentru ei. Ei vor fi premiati cu carti, cu tehnologii care le folosesc actului de educatie si cu alte
lucruri pe care sa le pretuiasca de a lungul timpul, pentru ca banul este ochiul dracului si nu sustine de fiecare data
actul de educatie. Noi ne-am gandit sa ii incurajam tocmai prin a le asigura un mijloc suplimentar de a-si creste
performanta in educatie pentru ca banii oricum ii investim in scoli, banii oricum ii dam catre scoli si sub forma de
lichiditati in aceste burse si sub forma de bunuri pe care ei sa le foloseasca. De asta am zis, ne-am ferit de fiecare
data sa punem pliculetul cu bani in buzunarul copiilor, nu este cea mai facila modalitate. Noi ne-am gandit, am avut
o discutie la nivelul grupului de consilieri PSD pentru bugetul anului viitor la elevii premiații sa le asiguram un
voucher de vacanta. Este o masura de aprecierea a muncii lor si daca ei vor face performanta, vor avea asigurat
un voucher de vacanta pe principiul voucherelor de vacanta asigurate conform Ordonantei 46. In felul acesta,
reusim sa ii decomprimam, dar din nou nu cu bani, ci cu niste lucruri care le sunt folositoare in actul de educatie si
cred ca in maniera asta vom reusi sa raspundem prezent si la propunerea dumneavoastra dar si la dorinta noastra
de a nu transforma performanta in educatie intr-o chestiune pecuniara. Discutam de asemenea cu oameni din actul
de educatie, sa iei nota 10 la Iasi nu trebuie sa fie neaparat o forma de recunoastere suprema. Suntem, Iasul, sa
spunem, polul educatiei din Romania. La noi ar trebui 90% dintre elevii ieseni sa ia nota 10 pentru ca au unele
dintre cele mai bune conditii de educatie din tara, au cele mai bune colective de profesori din tara, au, sa spunem,
un istoric de invidiat de orice alt oras din tara. Deci la noi nota 10 trebuie sa fie cea mai curenta nota pe care trebuie
sa o obtina elevii din invatamantul preuniversitar iesean. Nu trebuie sa fie un aer de succes deplin, da, se pot premia
la Pascani, pot sa le dea oricat, se pot premia la Targu Frumos, se pot premia in comuna X, in satucul Y unde ar fi
intr-adevar o mare batalie pentru a obtine nota 10 in conditiile in care acolo ajungi greu la scoala, nu ai ceea ce iti
trebuie, colectivele de profesori sunt destul de rarefiate din cauza conditiilor improprii de accesibilitate in special.
Acolo intr-adevar nota 10 este o performanta maximala. La noi nota 10 trebuie sa fie o chestiune curenta si pentru
un numar cat mai mare de absolventi de ai nostri. De aceea am spus ca ramanem structurati pe ideea performantei
scolare si mai putin pe ideea acordarii de sume lichide, in plic. Multumesc foarte mult.
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Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog, domnule consilier Istrate.
Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel
Sarut mana, buna ziua, numai o secunda vreau sa va retin. In ceea ce priveste premierea excelentei in educatie.
cred ca ar trebui sa ajungem la normalitatea secolului al XIX - lea. Nicio formatiune politica nu trebuie sa isi asume
partenitatea acestei idei. In orasul scoalelor a lui Asachi, primaria premia si iata ca primaria o face. Multumesc mult.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Va reamintesc ordinea de zi este votata. Multumesc tuturor celor care au intervenit.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Dar sa supuneti la vot cele doua proiecte.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Ordinea de zi, repet, poate nu ati fost suficient de aplecat asupra discutiei, a fost votata. Cand vom ajunge sa
discutam in comisii si nu facem o referire de discutii anterioare, eu nu imi aminte in comisia de cultura sa fi purtat o
asemenea discutiei, discutiile purtate astazi sunt lamuritoare. Va propun sa trecem la ordinea de zi.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 140/24.04.2017, ca urmare a punerii
in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 48/30.06.2017;
Daca sunt discutii pe baza materialului. Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In umanitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Va multumesc pentru timpul acordat. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
As ramane si cu invitatia pentru momentul, cine si cum doreste, pentru momentul de premiere a celor care au
obtinut 10 la bacalaureat si 10 la examenul de capacitate. Momentul este facut impreuna cu Inpectoratul Scolar
General. Avem aprox. 13 absolventi cu nota 10 pentru examenul de bacalaureat si 37 pentru cei din examenul de
capacitate, asta si in urma contestatiilor. Poftim? Imediat la ora 10, acum.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Sunt dator sa fac o precizare, prezenta domnisoarei consilier Aldea Catalina la sedinta noastra. Cu acestea, va
doresc o zi buna. La revedere.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local
BOISTEANU PAUL CORNELIU

SECRETAR MUNCIPIUL IASI,
DENISA LILIANA IONASCU
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