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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 28 iulie 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.
26.

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
SCRIPCARU CALIN
SURDU GABRIEL MIHAI
TAUTU IULIANA DANIELA
TIMOFCIUC RAZVAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi, domnul
Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa
Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti
invitati.
Lucrarile sedintei incep la orele 12,00, sunt conduse de domnul Nedelcu Vlad Nicolae si sunt inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi prin Dispozitia nr. 2657 din data de 24 iulie 2017, modificata si
completata prin Dispozitia nr. 2658 din 26 iulie 2017, prin Dispozitia nr. 2661 din data de 26 iulie 2017, prin Dispozitia
nr. 2662 din data de 27 iulie 2017, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
Dispozitia nr. 2657/2017
1.
Proiect de hotarare privind incetarea de drept a calitatii de consilier local al domnului Corozal Daniel Cristinel;
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.06.2017;
3.
Proiect de hotarare privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2016 ;
4.
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2017;
5.
Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “Poligon
pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova”;
6.
Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Ministerul Apararii
Nationale - Brigada 15 Mecanizata “Podu Inalt” Iasi;
7.
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare
cresa si gradinita in strada Ciurchi nr.111”;
8.
Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia Ambulanta
Life, Serviciul Voluntar de Ambulanta, pentru implementarea unui program care are ca rezultat imbunatatirea starii de sanatate
generala a locuitorilor Municipiului Iasi, prin infiintarea unor puncte de prim ajutor pre-medical;
9.
Proiect de hotarare privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii Reparatii
capitale la etajele 3, 4 si 5 tronsonul D, la Spital Clinic de Recuperare Iasi, Str.Pantelimon Halipa Nr.14;
10.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare si
recompartimentare spatiu cu destinatia de Arhiva” la Spital Clinic de Recuperare Iasi, Str.Pantelimon Halipa Nr.14;
11.
Proiect de hotarare privind casarea si valorificarea unui numar de 7 autoturisme din dotarea parcului auto al
Municipiului Iasi, conform HG nr. 841/23.10.1995;
12.
Proiect de hotarare privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice
incheiat intre Municipiul Iasi si S.C. Servicii Publice S.A. ;
13.
Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la Contractul de inchiriere nr. 2815/29.09.2016 incheiat intre
Municipiul Iasi si S.C. Telekom Romania Communications S.A. (fost S.C. Romtelecom S.A) ;
14.
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 140 mp, situat in Iasi,
Str. Moara de Vant nr. 167 B, proprietatea privata a Municipiului Iasi ;
15.
Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Iasi ca titularul dreptului de administrare a imobilului
situat in Str. Lapusneanu nr.20, respectiv Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa, sa comodeze acest imobil catre
Fundatia Gr. T.Popa ;
16.
Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 275 mp teren, proprietatea privata a Municipiului
Iasi, situat in str. T. Cozma nr. 69 A, avand nr. cadastral 134755, inscris in cartea funciara 134755 UAT Iasi, in 2 loturi avand
suprafetele de 248 mp si 27 mp ;
17.
Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a bunului, reprezentand
constructie „parcare Ghica Voda” si teren aferent, delimitat de strazile Grigore Ghica Voda si Miron Barnovschi, in vederea
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casarii, precum si concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1.732,26 mp, delimitat de strazile Grigore Ghica
Voda si Miron Barnovschi in vederea construirii unei parcari pe 3 nivele subterane si un nivel suprateran ;
18.
Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului situat in Iasi, str. Zmeu nr. 3,
proprietatea Municipiului Iasi, in vederea actualizarii informatiilor in Cartea Funciara ca urmare a implementarii proiectului
“Consolidare si restaurare imobil in vederea infiintarii Muzeului Municipal Iasi “ ;
19.
Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei spatiului cu suprafata de 155,24 mp, situat in Iasi, Piata Unirii nr. 12,
etaj 1 si atribuirea in folosinta temporara a acestuia catre Asociatia O Sansa pentru Fiecare, in vedera lansarii si implementarii
proiectului RESTART HOME, in parteneriat cu Municipiul Iasi;
20.
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 500 mp situat in Iasi,
Soseaua Barnova,nr.100 F, tarlaua 170, parcela L1298 ;
21.
Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 218/27.09.1999 si a contractului de concesiune nr.
21531/12.04.2000 incheiat intre Municipiul Iasi si S.C. BURSA MOLDOVEI S.A.;
22.
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 12 mp situat in Iasi, Aleea
Tudor Neculai, nr.36 ;
23.
Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 91 din 23.11.2007
pentru terenul in suprafata de 65,50 mp, situat in Iasi, Bulevardul Socola, nr.20, bloc T2, parter , avand numar cadastral 18574,
inscris in cartea funciara nr.68823-Iasi ;
24.
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 14,18 mp din Iasi, strada Pacurari,
nr. 2A , parter, avand nr. cadastral 127911 inscris in cartea funciara 127911 Iasi ;
25.
Proiect de hotarare privind acordul UAT Municipiul Iasi pentru realizarea obiectivului de investitii “Construire camin
studentesc” pe terenul situat in Iasi, str. Codrescu nr.6, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin
Compania Nationala de Investitii SA, avand ca beneficiar Univesitatea Nationala de Arte “G. Enescu “;
26.
Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 153 din 24 aprilie 2017 privind insusirea inventarului domeniului
privat al Municipiului Iasi, reactualizat precum si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 500 mp situat
in Iasi, strada Trei Fantani, nr.50 F, sector cadastral (tarlaua) 133, P4719;
27.
Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 586 mp , situat in Iasi, Strada
Marta, nr. 50, parcela CR 2517 din tarlaua 56, parcela DS 2488 din tarlaua 0, parcelele CAT 2478 si A 2480 din tarlaua 54, in
scopul construirii de spatii cu functiuni medicale, birouri, locuinte sociale si parcaje ;
28.
Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinte disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre inchiriere;
29.
Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile
Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 72898/19.07.2017;
30.
Proiect de hotarare privind disponibilitatea terenurilor aferente 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”, cuprinse in Anexa nr. 1;
31.
Proiect de hotarire privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Iasi;
32.
Proiect de hotarare privind punerea in aplicare a prevederilor art. 40 din Legea 153 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice;
33.
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul
Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor Iasi ;
34.
Proiect de hotarare privind aprobarea coeficientilor prevazuti in anexele I si II pentru functionarii publici si personalul
contractual din cadrul Directiei de Asistenta Comunitara Iasi si unitatile subordonate, aferenti gradatiei 0, in urma consultarii
organizatiei sindicale reprezentative, conform dispozitiilor Legii nr.153/2017 incepand cu luna iulie 2017;
35.
Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. in vederea declansarii procedurii de selectie a candidatilor la functia
de administrator in Consiliul de Administratie la S.C. ECOPIATA S.A.;
36.
Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. in vederea declansarii procedurii de selectie a candidatilor la functia
de administrator in Consiliul de Administratie la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;
37.
Proiect de hotarare privind numirea administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;
38.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA FUNDAC URSULEA, NUMAR
CADASTRAL 152929 intocmit in vederea construirii unei locuinte colective mica, pe teren proprietate privata, persoane fizice ;
39.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, T45, NUMERE CADASTRALE
144329 si 144330 intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoana fizica;
40.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T 140, T142, N.C. 141133 si
141134, intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – pentru lotizare teren si construire ansamblu rezidential nou, pe
teren proprietate privata, persoana fizica;
41.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA HOLBOCA T 125, NUMAR CADASTRAL
151844 Intocmit in vederea construirii unei hale de productie, anexe aferente si imprejmuire pe teren proprietate privata,
persoane fizice;
42.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ELENA DOAMNA NR. 61, N.C.
127940 si 127924 intocmit in vederea schimbarii de functiune din spatii de birouri in locuinte colective, recompartimentari
interioare, modificari ale fatadei, amenajari exterioare, pe teren proprietate privata, persoana juridica;
43.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona construita Protejata, Str. Toma Cozma
nr. 7b-9 pentru investitia Construire locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate prin desfiintare constructii existente;
44.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA TUDOR NECULAI nr. 7 si 9,
NUMERE CADASTRALE 150168 si 127961,Intocmit in vederea extinderii, etajarii si schimbarii de destinatie din locuinta in
cabinete medicale si sediu firma, pe teren proprietate private, persoana juridica;
45.
Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 27 din 28 ianuarie 2014 pentru aprobarea
Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T176, numere cadastrale: 11012/4/1, 11012/4/2, 11012/5/1, 11012/5/2,
11012/5/3, 11012/5/4, 11012/6/1,11012/6/2, 11012/7, intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii
de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;
46.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T165, NUMERE
CADASTRALE 129211 si 147862 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinte colective
mici, pe teren proprietate privata, persoane fizice;
47.
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 13.984 mp, situat in Iasi,
zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, format din trei loturi : S1 in suprafata de 5.014 mp, S2 in suprafata de 7.658
mp, S 3 in suprafata de 1.312 mp ;
48.
Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii parteneriatului intre Municipiul Iasi si Federatia Romana de Fotbal;
49.
Proiect de hotarare privind aprobarea denumirii unei artere in Municipiul Iasi : Fundacul Ion Mitican;
Dispozitia nr. 2661/2017
C.1. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii si personalul contractual din cadrul Politiei Locale
Iasi;
C.2. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Asociere intre Municipiul Iasi si Comuna Miroslava pentru implementare
obiectiv Modernizare Sos Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava.
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Dispozitia nr. 2662/2017
C.3. Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile, situate in str. Bucium
nr. 17 si str. Voinicilor nr. 10, proprietatea Municipiului Iasi, aflate in administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si
Constructii Iasi si respectiv in administrarea Liceului Tehnologic Petru Poni Iasi;
C.4. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane
active din diaspora la comunitatile de origine prinsustinerea antreprenoriatului” si de aprobare a acordului de
parteneriat intre UAT - Municipiul Iasi si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Buna ziua. Domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Mihai Chirica
Buna ziua si bine ati venit ca raspuns la dispozitia referitoare la sedinta ordinara de astazi. Este sedinta ordinara motivata de
luna iulie. As vrea sa imi acceptati si mie emotiile de inceput de sedinta pentru ca este un moment mai special, sa il numim. Mai
special din motive tragice, am putea spune, in momentul de fata, prin care nu am vrea sa mai trecem si fata de care nu mai
vrem sa amintim. Motiv pentru care mi-am permis la inceputul sedintei de Consiliu Local, inainte de a intra in lucrarile acestei
sedinte, in primul rand sa pastram un moment de reculegere dedicat colegului nostru Corozal Cristian si in al doilea rand sa
incercam sa ne aratam oarecum gratitudinea pentru efortul pe care dumnealui l-a facut in Consiliul Local Iasi pana la data
decesului si desigur sa ramana in amintirea noastra ca un coleg de calitate pe care ne-am putut baza si care a raspuns cu
succes, spunem noi, in toata activitatea de consilier pe care a desfasurat-o de la inceputul mandatului dumnealui. Corozal Daniel
Cristinel a fost pentru noi un exemplu, un exemplu de prietenie in primul rand, nemotivata material de nici un punct de vedere.
Un om care s-a lasat deschis pentru orice discutie pentru obiective care priveau comunitatea, un om care a raspuns de fiecare
data prezent atunci cand s-au pus in discutie proiecte legate de comunitate. Nu face parte din partidul pe care sau din care fac
parte si eu in momentul de fata, dar a raspuns cat se poate de obiectiv, de tehnic uneori si fara niciun de fel de parti-pris-uri
atunci cand s-a pus in discutie un proiect de hotarare pentru comunitatea Iasi. A fost ales de catre ieseni ca oricare dintre noi
cei prezenti aici la aceasta masa, i-a respectat pe ieseni si in cele din urma a raspuns chemarii iesenilor in Consiliul Local Iasi.
O sa incep cu un moment de reculegere pe care va rog sa il acordam colegului nostru.
Multumesc si Dumnezeu sa il odihneasca in pace! In continuarea acestui moment, din partea Consiliului Local Iasi si din partea
Primariei Municipiului Iasi, precum si din partea mea ca primar al acestei comunitati, va rog sa va ridicati, vrem sa inmanam
steagul municipiului Iasi impreuna cu tricolorul care ne reprezinta pe toti in memoriam pentru colegul nostru, Corozal Daniel
Cristinel, acest lucru pe care va rog frumos sa il transmiteti si restului familiei. Doamna este sora colegului nostru. Dumnezeu
sa il ierte! In memoria noastra a ramas un coleg de care chiar ne pare rau si il regretam. Multumim ca ati venit.
Sigur, nu vrem sa mai comentam acest moment. O spun cu sinceritate, pentru oricare dintre colegii prezenti la aceasta masa
as fi facut cu sinceritate acelasi gest. Ne-a ravasit pe toti, in contextul in care au mai fost pierderi si la Consiliul Judetean, foarte
devreme de acest moment tragic si in contextul in care ne arata viata, din pacate, ca lucrurile pe care trebuie sa le pretuim sunt
de multe ori altele decat cele pe care din pacate le pretuim zi de zi. Asa incat doresc sa multumesc ca mi-ati dat cuvantul si sa
intram in ordinea de zi a acestei sedinte. Multumesc foarte mult.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Buna ziua va spun si eu. Sa intram si in ordinea de zi a acestei sedinte ordinare la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului
Municipiului Iasi nr. 2657 din data de 24 iulie 2017, modificata si completata prin Dispozitia nr. 2658 din 26 iulie 2017, prin
Dispozitia nr. 2661 din data de 26 iulie 2017, prin Dispozitia nr. 2662 din data de 27 iulie 2017. Va supun aprobarii procesele
verbale ale sedintei ordinare a Consiliului Local din 23 iunie 2017 si ale sedintei extraordinare din 14 iulie 2017. Domnule
presedinte, aveti cuvantul.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Incepem interpelarile. Va pun in ordinea alfabetica, in ordinea inscrierii la cuvant. Vreti sa vorbiti? Nu? Domnul Bostan.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Buna ziua si bine v-am gasit. Am trei subiecte, va rog. Primul din ele, unul tehnic. Avand in vedere desfasurarea, oarecum,
anormala a sedintei de data trecuta, v-as propune, daca sunteti de acord, deocamdata verbal, o modificare la Regulamentul de
functionare Consiliului Local, in sensul acceptarii interpelarilor multiple pe un proiect de hotarare de Consiliu Local, dar a limitarii
timpilor necesari expozeului. Deci, ca un consilier sa poata interveni de doua, chiar de maxim trei ori pe acelasi subiect dar sa
limitam timpul de interventie la 2 sau 3 minute, cum considerati. Multumesc. Al doilea subiect este urmatorul, m-ar interesa sa
imi spuneti, daca se poate ca lamuriri, daca nu, imi spuneti in scris, care este situatia transferului patrimoniului de la SC FOTBAL
SA catre Municipiul Iasi. E un lucru pe care noi l-am discutat si l-am aprobat cu ceva timp in urma. Eu personal nu cunosc
evolutia lui si as fi interesat sa stiu care este stadiul transferului de patrimoniu, da? Multumesc. Si mai am inca una. Referitor la
comisia pe legea 50 care a fost infiintata in luna martie si a carui membru sunt, discutasem, da pentru relatii cu societatea civila
si a ONG-urilor, discutasem cu domnul George Poede, fostul, ma rog, sa organizam intalniri lunare cu aceste comisii. Dupa ce
dansul nu a mai fost, eu personal nu stiu daca s-a intrunit aceasta comisie, nu am fost informat, nu am primit nicio invitatie de a
participa la aceasta comisie si m-ar interesa care este, lucrativ, situatia cu ea. Multumesc.
Domnul primar Mihai Chirica
Am sa imi permit sa raspund, dar totodata am sa fac si o mica completare, cu permisiunea dumneavoastra si apoi o sa trec
chiar la continutul intrebarilor pe care le-ati propus. As vrea in primul si in primul rand sa readuc in atentia domniilor voastre un
principiu. Atunci cand am fost ales primar si am depus juramant pentru a reprezenta comunitatea pe perioada mandatului pentru
care am fost ales, mi-am propus de la inceput ca sa fiu exponentul care schimba cutume sau care incearca sa readuca o stare
de normalitate in interiorul acestei institutii din toate punctele de vedere si din punct de vedere administrativ si din punct de
vedere politic. Probabil ca foarte multi dintre dumneavoastra m-ati si remarcat, daca ati avut ocazia, ca si in interiorul propriului
partid cu care am mers in alegeri de doua ori si pe care le-am castigat de ambele dati, atitudinea mea a fost de fiecare data,
bazand-se pe acelasi principiu, de a incerca sa aduc o stare de normalitate, o stare care sa poata dezvolta comunitatea in
general indiferent de culoarea ei politica. De fiecare am reactionat cat se poate rapid, poate nu atat de vehement, la orice
incercare a trage lucrurile in afara acestui principiu. A fost un comentariu care vine sa aduca in discutiei exact sedinta de comisii
comune pe care am avut-o in cursul zilei de ieri. Nu deranjeaza si nu ma deranjeaza absolut nicio propunere pe care orice
formatiune politica componenta a Consiliului o face si care este oportuna, justificata si tratata in spiritul comunitatii pe care cu
totii o reprezentam, spiritul comunitatii iesene, un oras al culturii, al academiei, poate si al inteligentei, a oamenilor de bun simt
pe scurt, ci doar modalitatea agresiva si uneori eronata in care se doreste interventia cu aceste propuneri. Nu am obstructionat
niciodata si nu o voi face pana la sfarsitul acestui mandat, niciuna dintre informatiile de care aveti nevoie pentru a putea in
cunostinta de cauza sa interveniti, sa completati decizia publica pe care eu o am din punct de vedere administrativ si chiar sa
aveti propriile initiative prin care impreuna, si stiti ca de fiecare data atunci cand lucrurile le-am putut face impreuna am spus-o
cu voce tare, sa ajutam pentru bunul mers al acestei comunitati. Asa cum am vazut in ultima perioada si aici imi permit sa ii fac
o trimitere directa catre colegul nostru domnul Razvan Timofciuc, fara sa aduc criticii in mod direct asupra modalitatii in care
incercati sa obtineti o informatiei sau asupra modalitatii in care incercati sa intervenitii cu un proiect in Consiliu Local, ci asupra
faptului ca nu sunt stapanite cateva din notiunile elementare fata de care eu trebuie sa ma raportez si fata de care trebuie sa va
dau un raspuns cat se poate de corect si competent. O sa fac trimitere exact la ultima dumneavoastra interventie pe care am
vazut ca ati si publicat-o. Nu ma deranjeaza absolut cu nimic ca publicati orice doriti dumneavoastra, este dreptul de care puteti
beneficia, dar o fac pentru colegii liberali pe care ii respect in aceeasi maniera ca pe orice alt coleg consilier. Cand cereti o
informatie trebuie acoperita de temeiul legii. Si acum referitor la informatia pe care ati solicitat-o dumneavoastra, dumneavoastra
v-am raspuns exact in temeiul legii cu articol de lege pentru ca nu ati cerut ceea ce prin lege puteati sa vi se ofere in mod
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imediat. Si facand trimitere la cele doua hotarari de consiliu pe care vi le-am nominalizat, dumneavoastra in calitate de consilier,
dar si de cetatean al municipiului Iasi, dar si de cetatean al Romaniei puteati cere intru-un mod direct si exact hotararea
Consiliului Local care este un document public, care a stat in dezbaterea Consiliului Local si care a fost publicat si la momentul
de proiect si la momentul de aprobare sau post aprobare. Nu ceea ce ati cerut dumneavoastra care este impotriva legii si tot
dumneavoastra va plangeti si incercati sa ma puneti in divergenta dintre doua trusturi de presa intr-o modalitate subiectiva. Nu
mai intru in continutul acestei discutii, dar va spun ca de fiecare data cand o sa solicitati un lucru care nu sta vertical in lege va
voi raspunde exact in temeiul legii ca sa incercam sa aducem o stare de normalitate. Mai mult decat atat, de la data sedintei
comune de ieri si pana acum o ora impreuna cu colegii nostri din alinta PSD – Alde am studiat toate propunerile de proiecte de
hotarare pe care le-ati facut. Le-am luat de la capat si am incercat sa gasim oportunitatile ca ele sa devina proiecte de hotarare
viabile pe masa Consiliului Local. Fac o singura observatie pe care ma simt indreptatit sa ii dau curs mai departe, primul lucru
constatat si aici fac trimitere catre colegii nostri domnul Bostan, domnul Boz si ceilalti colegi, nu ati semnat aceste proiecte de
hotarare, dumneavoastra nu le-ati semnat. Scenariu putea fi si altul dar nu asta este continutul colaborarii noastre de viitor. Cred
ca destinul acestui oras trebuie sa il facem de fiecare in cunostinta de cauza si domnul Boz ma intelege foarte bine ce vreau
spun ca cel putin 4 proiecte de hotarare unde apare semnatura in dreptul dumneavoastra nu sunt semnate de dumneavoastra
si alti colegi, ceea ce nu este corect. Invitatia mea in calitate de primar daca vrem sa tratam acest oras cu responsabilitate si
respect, haideti sa o facem pentru ca si formatiunea PSD si formatiunea Alde si independentul Andrei Postolache alaturi de
primarul Municipiului Iasi vor raspunde de fiecare data prezent oricarui initiative prin care putem ajuta bunul mers al acestui oras
care nu aduce din spate ura, care nu aduce din spate razbunare, care nu aduce din spate multe alte lucruri prin care incercam
sa folosim mecanismul Consiliului Local pentru a face acest lucru. si aici fac trimitere si la retragerea unor titluri de cetateni si la
alte lucruri care nu contribuie cu absolut nimic pentru bunul mers al comunitatii, ci doar vin intr-o varianta mai mult sau mai putin
eleganta fata de cetateni. Se aduc in discutii teme care nici mie nu imi sunt favorabile cum nu va sunt nici dumneavoastra in
calitate de cetateni ai acestui stat. Prin urmare, am vrut sa fac aceasta discutie pentru ca cu totii am depasit un an de mandat,
am reusit, sa spunem, sa linistim si alegerile din decembrie anul trecut, am reusit sa canalizam cateva din strategiile acestui
oras pentru care va multumesc de fiecare data atunci cand ati fost de acord si putem gasi o formula prin care sa ne putem duce
toate gandurile pozitive pana la capat in cursul acestui mandat pe care unii de aici il vor continua, altii probabil nu, motiv pentru
care am vrut sa fac aceasta discutie de la inceputul sedintei, sa incercam sa ne reasezam un pic optiunile din punct de vedere
al atitudinii fata de institutia Consiliului Local in relatia cu cetatenii pe care cu totii ii reprezentam si sa plecati in continuare dupa
sedinta de astazi de la premisa ca raman complet deschis impreuna cu colegii, pentru orice initiativa care este folositoare
comunitatii. Multumesc foarte mult.
Cele trei intrebari. Regulamentul o sa il analizati dumneavoastra. Pentru SC Fotbal SA am cerut convocarea AGA, am cerut
publicarea in Monitorul Oficial a datei sedintei si inteleg ca este luna viitoare, cred ca in prima parte a lunii, pentru ca dizolvarea
societatii se face prin constituirea AGA, prin luarea la cunostinta a acestui lucru, dupa care se decide repartizarea patrimoniului
inapoi catre proprietar si inchiderea si din punct de vedere contabil si din toate punctele de vedere, si juridic a societatii
comerciale. Nu s-a putut face extractia patrimoniului dat in, uzufruct de fapt, decat completand si dizolvarea societatii comerciale.
Am luat legatura cu cei doi angajati care mai sunt acolo, am discutat cu ei, ei se vor transfera inaintea inchiderii societatii
comerciale catre Primaria Municipiului Iasi, urmand a-si continua desfasura activitatii in interiorul Directiei de Exploatare a
Patrimoniului pentru ca patrimoniul va trebui exploatat in continuare astfel incat uzufructul utilizarii sale sa ajunga din nou la
Primaria Iasi. Referitor la plecarea lui Victor, colegul nostru care s-a reorientat spre o alta activitate, toata activitatea dumnealui
a fost preluata de cate Dorina Ticu, cred ca este prezenta aici, care nu cred ca are vreo reticenta in continuarea lucrurilor bine
facute. Eu stiu ca au fost intalniri ale comisiilor de analiza a proiectelor depuse. Stiti foarte bine, sesiunea de depunere a
proiectelor pe legea 350, repet 350, si 2006, s-a facut deja. Evaluarea comisiilor din care eu nu fac parte, s-a intamplat, au ajuns
la mine si comunicari si pe domeniul tineret si cred ca si pe domeniul social ca am vazut cateva fundatii care erau dedicate
domeniului social si care le am si dat spre publicare in Monitorul Oficial astfel incat sa putem incheia contractele de finantare pe
cele doua lini. Cred ca, nu stiu daca pe domeniul cultura s-au incheiat. O sa o rog pe colega Dorina Ticu, sa reactivati acele
intalniri astfel incat sa comunicati cat mai bine cu colegii nostri consilieri. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Domnule consilier Boz, va rog.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Buna ziua stimati colegi, buna ziua, domnule primar. Am sa incep cu doua probleme concrete. Una dintre ele a mai adus-o in
discutia Consiliului Local si este reprezentata de montarea de placute, de indicatoare cu numele strazilor in municipiul nostru.
Consider ca acestea reprezinta alaturi de, evident, investitiile pe care le face in infrastructura, torturare, discutam de un minim
necesar pentru imaginea care dorim sa o oferim orasului nostru si anume aceea a unui oras european demn de a fi vizitat de
catre turisti. Cred ca au trecut trei luni de cand am mai avut o interpelare pe aceasta tema si as dori sa stiu ...
Domnul primar Mihai Chirica
... si numarul si miile care s-au luat si am facut si o prezentare...
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Vreau sa stiu cand le vad montate.
Domnul primar Mihai Chirica
A inceput montajul, dinspre zona Copou am inceput sa montam cu indicatoare de intersectie spre diversele zone, cu numar
postal si numar de strada.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Am inteles. Am sa fiu eu mai atent. Domnule primar, o a doua problema care mi-a fost semnalata de catre un cetatean din orasul
nostru. In zona Copou, vis-a-vis de Liceul cu Program Sportiv, vis-a-vis ma refer nu fata de bulevardul Carol ci fata de sos.
Stefan cel Mare si Sfant, chiar prima cladire este una care se prabuseste efectiv. Din cate cunoastem noi si din informatiile care
mi-au fost mie aduse la cunostinta, este o cladire monument istoric, o scoala, o fosta scoala si as dori sa stiu daca este in atentia
municipalitatii si ce masuri aveti in vedere, de acum nici nu mai putem vorbi de conservare, de reabilitatoarea acestui monument.
Nu in ultimul rand, permiteti-mi intru-un ton cat se poate de impaciuitor sa am un raspuns la interventia dumneavoastra. Domnule
primar, este o diferenta foarte intre ceea ce dumneavoastra clamati si sustineti verbal si ceea ce se intampla cu adevarat.
Dumneavoastra trebuie sa aveti in vedere ca noi ca si partid de opozitie, in momentul de fata suntem blocati total in sensul ca
au fost depuse o serie de initiative, destul de numeroase si evident oportunitatea lor poate fi analizata si cat sunt ele de bune si
pot fi amendate de catre colegi. Noi nu detinem nici presedintia si nici secretariatului absolut nici unei comisii. Dupa ce am avut
o discutie in comisiile reunite pe toate propunerile formulate de noi, propuneri care nu au fost amendate de catre ceilalti colegi
din celelalte forte politice, dumneavoastra ati decis sa nu le puneti pe ordinea de zi a Consiliului Local, asta in conditiile in care
toate propunerile noaste au avizele departamentelor de specialitate din Primaria Iasi, deci din punct de vedere legal nu discutam
de absolut nici o problema. Discutam doar de modalitatea optima de implementare, daca doriti si de posibilitatea de a amenda
astfel de proiecte. Eu personal, de exemplu, mi-as fi dorit sa putem sa convocam o comisie de cultura, sa putem sa discutam
despre Muzeul Municipal si propunerea facuta de colegul meu ca odata cu celebrarea Centenarului sa avem un muzeu
interactiv, da, nu doar niste exponate care nu prea sunt explicate cetatenilor, ci sa avem efectiv o modalitate prin care sa le
explicam tuturor romanilor si tuturor strainilor care ne viziteaza, greutatile prin care au trecut ieseni in primul razboi mondial si
putem sa discutam chiar si de al doilea razboi mondial. Au fost initiative care toate au venit sa imbunatateasca viata comunitatii
noastre. Multe dintre ele, nu va ascundem faptul ca nu, evident unele sunt originale, altele sunt preluate si din alte municipii.
Este foarte curios cum in alte orase de marimea noastra si orase la care noi ne raportam, Cluj, Timisoara, Oradea, aceste
initiative au fost considerate benefice, iar dumneavoastra considerati ca trebuie sa fiti dumneavoastra un filtru in fata initiativelor
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noastre. Daca ele nu vor fi considerate a fi oportune, evident ca se da un vot in Consiliu Local si vor fi respinse, daca trebuie
modificate, este initiativa fiecarui coleg, dar am dori ca ele macar sa fie citite si sa fie supuse dezbaterii. Intr-adevar
dumneavoastra in absolut orice interviu incercati sa lasati aceasta aparenta de deschidere, dar noi in fapt nu am regasit-o nici
prin modul in care sunt alcatuite comisiile si nici prin modul in care sunt tratate propunerile noastre.
Domnul primar Mihai Chirica
Deci legat de nume de strada, de zona Copou, exista intr-adevar acolo o cladire vis-a-vis de Liceul cu Program Sportiv, initial sa dorit construirea unui camin, unui camin pentru elevi, pentru sportivi in general. Am preluat proiectul. Exista un proiect tehnic,
am incercat sa il actualizam si vom continua pe parcursul acestui an, dar intai ne-am propus la Liceul Sportiv sa terminam salile
de curs, mai au inca un corp de scoala care este prins anul acesta. Revenind la chestiunea cu aparenta, eu as aduce in discutie
cateva elemente de aparenta si ne intoarcem iara la punctul zero, ca sa spun asa. Plagiatul, bine nu l-am inventat si nu o sa il
desfiintam noi, dar niciodata nu ati spus in discutie ca n%, ca sa nu spun ca aproape toate problemele dumneavoastra pe care
ni le propuneti sunt deja probleme care sunt in lucru. Deci interventia Muzeului Municipal in programul Centenar este o problema
care s-a discutat cel putin de 6 luni de zile in urma, care sala sa devina sala de exponate, care zona sa fie dedicata zonei
Centenar etc. etc. Pe urma a mai fost ca si un alt coleg al dumneavoastra de partid - ”Plamanul Verde”. ”Plamanul Verde” a fost
program electoral pentru ambele partide in acelasi timp, dupa care s-au reeditat de fiecare data in orice discutie de presa care
nu isi mai avea continut pe alta tema si multe, multe alte lucruri. Eu nu ascund faptul ca trebuie sa ne cream intaietate
administratie si e si normal sa fie, asa ca de aceea s-a impartit deliberativul de executiv prin lege, dar atunci cand lucrurile sunt
deja in analiza lor, in studiul lor, ce interventie sa mai avem decat faptul sa va comunicam ca ele sunt deja in desfasurare de
multa vreme. Multe din proiectele dumneavoastra, si am vazut ca incep sa apara pe zona Centenar, se desfasoara si trebuie sa
discutati si cu specialistii care se ocupa de acest lucru. De ce nu este mai comoda o discutie intre dumneavoastra si colegul
nostru Daniel Sandru, sa vedeti exact care este graficul de evenimente propus pentru perioada 2017-2019 si este mai usor sa
transformam intr-o platforma, eu stiu, publica de a ne pune in evidenta.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Ma iertati. O singura secunda. Exista o comisie de cultura, domnule primar, si aceasta trebuie sa se intalneasca.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnul consilier
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Domnul Nedelcu, chiar este...
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Inscrieti-va la cuvant.
Domnul primar Mihai Chirica
O secunda. Eu nu ascund faptul ca este necesar si trebuie sa ajunga in comisia de cultura. Finalizati impreuna cu colegii nostri
programul Centenar pe care in momentul in care vom veni in Consiliul Local o sa vedeti care element a fost prins, care element
trebuie completat. Nu ascund din acest lucru, o spun a treia oara, ca am fost intrebat pe holurile ... de o jumatate de ora daca
nu ar bine sa construim statuia lui Ferdinand. Statuia lui Ferdinand mai are un pic si o aducem acasa, deci este chiar in turnatorie
in momentul de fata. Adica sunt lucruri care se intampla deja, despre care nu ne informam toti in aceeasi maniera si nu pot sa
nu refuz acea problema spunandu-i – ne pare rau, deja este la turnare. Deci, am vrut sa aduc acest lucru pentru ca nu este o
aparenta faptul ca sunt deschis acestei comunicari, dar pe de alta parte la proiectul de hotarare privind instituirea regulamentului
de acordare a titlului de cetatean de onoare, printre lucrurile semnate si de domniile voastre, se cere cazier judiciar. Pai, cum
sa ii cer eu doamnei ambasador a statului Israel in Romania cazierul judiciar. Deci macar plecand de la premisa aceasta
minimala si dumneavoastra in calitate de jurist ca si multi dintre alti colegi de aici ne dam seama sunt niste lucruri care bat, bat
viata. CV in original...
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Este absolut incorect ceea ce face ...
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnul consilier...
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Nu vorbeste la microfon
Domnul primar Mihai Chirica
... nu este absolut deloc, dar sunt chiar chestiunile pe care le aduceti in discutie in conditiile in care... sunteti constient de faptul
ca titlul de cetatean ... al acestui municipiului se acorda in plenul Consiliului Local pe baza unui laudatio pe care tot
dumneavoastra ...
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Domnule Nedelcu, nu va mai jucati cu microfonul...
Domnul primar Mihai Chirica
... ca si calitate ... deci, de asta am vrut sa. Nu deschiderea lipseste, ci modalitatea in care provocati aceasta deschidere.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Uitati-va la colegul dumneavoastra. Asta este deschiderea pe care o manifestati cu apasat pe butoane sa intrerupeti microfonul?
Domnule primar, acestea sunt discutii care trebuiau purtate in comisii si orice proiect putea sa fie amendat.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Domnule presedinte, va rog frumos sa interveniti! Va rog frumos sa interveniti.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Dumneavoastra utilizati timpul nostru pentru interpelari la obiect pentru a face o mustruluire generala ceea ce nu denota sub
nici o forma deschiderea pe care o clamati.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc pentru interventie. La categoria interpelari cine se inscrie la cuvant? Domnul consilier Piftor, va rog.
Domnul consilier local Piftor Daniel
Stimate domnule primar, stimati domni viceprimari, stimati colegi consilieri locali as vrea sa va aduc la cunostinta o problema
care daca este adevarata, este foarte grava in sensul ca in cadrul audientelor pe care le-am avut am primit un memoriu de la
Asociatie de Proprietari din Iasi din care rezulta ca un sef de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi ar face, sa spunem,
presiuni asupra acestei asociatii de proprietari in sensul unor controale repetate, controale sustinute si de Politia Locala. Despre
ce este vorba? Se pare ca domnul presedinte la acea asociatie de proprietari a aplicat o masura de reducere a penalitatilor
acumulate de valoare foarte mare, neafectand plata utilitatilor. As vrea ca sa stiu, as vrea ca mi se formuleze un raspuns in scris
din partea acestui serviciu de Asociatii de Proprietari, cat si din partea Politiei Locale in care sa mi se explice in primul rand daca
masura de reducere a penalitatilor aplicata de domnul presedinte la cererea Asociatiei de Proprietari este legala si in al doilea
rand de ce la controalele care se fac de acest serviciu participa Politia Locala. Deci asta ar fi, ma rog, nedumirea mea.
Domnul primar Mihai Chirica
Sunt intru totul de acord dar trebuie sa localizam si asociatia de proprietari.
Domnul consilier local Piftor Daniel
Da, este vorba despre Asociatia de Proprietari PT 2 Gara iar presedintele asociatiei de proprietari este domnul Fasolo Claudiu
care este si in sala acum pentru lamuriri suplimentare daca este cazul poate sa raspunda si dumnealui.
Domnul primar Mihai Chirica
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Daca domnul Ionica Ciobanu este aci, rugamintea este in scris, asa cum a solicitat domnul consilier, va rog frumos sa raspundeti
celor doua intrebari. Daca se poate si de ce si Politia Locala. Eu personal pe domnul Fasolo cred ca il, nu, cu siguranta il stiu.
E un cetatean italian, casatorit in Romania, care a preluat destinele unei asociatii care a trecut printr-o perioada foarte grea
acolo, dupa cateva delapidari de cateva miliarde, lucru care a atras atentia si Sectiei II Politie si probabil si altor departamente
din Ministerul de Interne. Deci, va rog frumos raspunsul catre domnul consilier.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc frumos. Doamna consilier Gaburici, va rog
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
Buna ziua. Interventia mea este legata de Fortus si anume de terenul pe care urmeaza primaria sa il preia ca dare in plata. Stiti
ca am mai avut o interventie pe aceasta tema. Partidul Miscarea Populara sustine mediul de business si isi doreste crearea de
locuri de munca si de asemenea dorim sa se construiasca acel parc industrial de care este vorba. Stiu ca de curand s-a votat o
hotarare la Consiliul Judetean tot pentru preluarea unui teren in aceeasi maniera. Propunerea mea este, domnule primar, daca
putem sa avem o comunicare mai. Ma ascultati? Da? Deci va propun sa avem o comunicare mai buna cu Consiliul Judetean
in sensul de a face un parteneriat pentru construirea acestui parc industrial. Ma gandesc ca, stiti cand sunt doi puterea creste
si totul este doar in interesul iesenilor. Multumesc.
Domnul primar Mihai Chirica
Foarte diagonal voi raspunde. Consiliul Local a aprobat procedura publica, nu e neaparat publica, procedura juridica, asa este,
de dare in plata, prevazuta de lege in cadrul proceselor de insolventa si faliment intre creditor si creditat. Ce s-a intamplat de
fapt? Deci, cred ca acum 4 ani de zile era guvernarea Ponta pe vremea respectiva, am fost chemati pentru aceasta procedura
de dare in plata. Noi consilierii am votat inclusiv infiintarea Parcului Industrial, deci l-am si definit ca entitate juridica exact pe
platforma Fortus in limita schimbului intre valoarea pe care trebuie sa o recuperam si numarul de active pe care le putem prelua
de pe platforma Fortus. In momentul de fata, noi avem de recuperat de la Fortus o creanta actualizata de aprox. 20 milioane de
euro. Am trimis saptamana trecuta catre AVAS, autoritatea care a preluat creanta de la Ministerul de Finante si care este in
masura sa o valorifice in momentul de fata, din nou, reiterand posibilitatea de a continua procedura de dare in plata cu scopul
infiintarii Parcului Industrial. In paralel am luat si eu act de decizia Consiliului Judetean. Cu siguranta, vorba dumneavoastra, noi
cu 20 de milioane si ApaVital cu un milion, putem strange impreuna 21 de milioane prin care sa cerem la schimb active necesare
infiintarii unui parc industrial. Speram ca legea sa fie respectata pana in cel din urma, noi vom urmari prin serviciile noastre de
urmarire cu care de astfel intervenim in planul de insolventa si faliment al Fortusului de fiecare data, cel putin o data pe
saptamana. Nu am fost de acord cu vanzarea niciuneia dintre active care poate deservi Parcul Industrial. Am fost de acord doar
cu vanzarea acelor active care sunt deja dezafectate si nu mai reprezinta importanta economica in momentul de fata pentru
noi. In schimb, halele industriale si terenurile ne-am opus de fiecare data pentru a fi scoase la vanzare. Speram ca demersul
nostru sa fie luat in considerare in paralel cu cel care va deservi Consiliul Judetean Iasi. Pentru o parte din active AVAS-ul
trebuia sa ridice sechestrul pus de catre banca finantatoare la un moment pe toata suprafata de teren deservita de SC Fortus
in momentul de fata, urmand ca dupa ridicarea acestor sechestre sa poata demara efectiv procedura de dare in plata. De altfel,
pana la finalizarea acestui proiect noi va trebui sa mai intram succesiv in Consiliul Local de cateva ori. Propunerile noastre catre
AVAS si Fortus in aceeasi masura, au fost in vederea infiintarii unui parc industrial si chiar a unor activitati care sa deserveasca
zona Metropolitana, in special pe zona de sud spre Ciurea si celelalte localitati, inclusiv mutarea unuia dintre depouri, prelungirea
liniei de tramvai s.a. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, domnule primar. Domnule consilier Pintilei, va rog.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Buna ziua tuturor. Patru probleme scurte. Prima se refera la desfasurarea festivalului international Gavril Muzicescu la Iasi. Ma
intereseaza, domnule primar, statutul actual al casei Gavril Muzicescu de la Fundatie, daca nu cumva avem posibilitatea sa o
introducem in circuitul muzeistic pentru ca de la an la an veti vedea ca va fi o participare internationala din ce in ce mai mare si
la ora actuala casa e in paragina. Am vazut ca se construieste ceva acolo dar nu stiu care e statutul. Asta primul lucru. Al doilea,
am intrat in posesia cinematografelor, am inteles. V-as ruga sa studiati problema daca nu ar fi posibil ca pe structura
cinemografului Victoria sa realizam ceea ce v-am propus in legatura cu congresul, adica cu salile destinate congreselor. Trei,
tot anul acesta, daca nu ma insel, are loc la Iasi Congresul international al monumentelor istorice, v-as ruga, sau la anul, nu stiu
cand, v-as ruga profitand de prezenta domnului profesor Sandru, sa introducem in Centenar, in programul Centenarului si
aceasta activitate. Patru, la o sedinta precedenta am pus problema instalarii unor bannere la intrarile in oras care se refera la
data de 14 decembrie 89. Va multumesc.
Domnul primar Mihai Chirica
Da. Foarte pe scurt. Daca ne referim la Festivalul concurs Gavril Muzicescu care s-a finalizat acum doua saptamani de zile, el
a fost un succes asa cum ati remarcat si dumneavoastra. Noi l-am sustinut si o sa continuam sa il sustinem si in anii care
urmeaza. Casa Gavril Muzicescu, o sa luam legatura, cred ca cel mai in masura ar fi Complexul Muzeal Moldova sa ne ajute sa
contribuim intr-o asemenea perspectiva. Cinemografele, intr-adevar pe data de 2 august avem si procedura de executare silita
a RADEF in vederea preluarii celor 4 cinematografe care sunt de fapt 3 pentru ca cinematograful Tineretului este in starea pe
care o stiti. Am cerut catre RADEF sa ne trimita situatia activelor, a pasivelor, a prezentarii inventarelor, a listelor de personal si
toate celelalte lucruri care tin de activitate. Vom lua in calcul dupa expertizarea fiecarei constructii si posibilitatea de a le
transforma pe unele dintre ele sau le vom dota ulterior ...
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Ei mai si depozitele in Pacurari, langa cimitir, le preluam si pe alea sau nu?
Domnul primar Mihai Chirica
Deocamdata nu avem prin lege nici un fel de interventie asupra depozitului pe care il au in Pacurari langa cimitirul Evreiesc. O
eventuala Sala a Congreselor care ar putea sa completeze activitatea cinematografica si nu sa o excluda. Legat de 14
Decembrie am sa invit in discutie tot departamentul Centenar sa putem puncta si 1989, 14 decembrie prin instalarea unor placute
pe toate accesele din municipiul Iasi prin care sa punctam primariatul, sa zic asa, a Iasului fata de celelalte orase fata de
momentul din 1989. Desigur Congresul National al Monumentelor Istorice a fost acceptat la ultima discutie sub interventia
Universitatii Alexandru Ioan Cuza, domnul Gheorghe Iacob, sa se desfasoare la Iasi, speram sa ramana acolo si face parte din
programul Centenar pana in 2019. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc domnul primar. Domnule consilier Postolache, va rog.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Buna ziua stimati colegi. Am doua interpelari, o propunere pentru ordinea de zi si o observatie. Prima interpelare este legata de
o parte a complexului Ciric si nu ma refer la partea complexului care se afla jos langa lac pe care o stim cu totii foarte populara,
foarte populata in weekend, ci la un parc de altfel foarte mare si impresionant in felul lui, care se afla deasupra drumului cumva
ascuns in padure, undeva la nord de telegondola. Parcul respectiv are doua mari probleme. Prima problema e ca jumatate din
el e parasit, e acolo un teren de paintball, niste pereti de catarat, foisoare, alei, banci care sunt toate napadite de vegetatie si
practic abandonate, arata ca intr-un film. Si a doua problema cu parcul respectiv e ca el are si 5 terenuri de tenis si 3 terenuri
de fotbal, minifotbal, ceva de genul asta, despre care mi-au spus foarte multi oameni ca acolo se inchiriaza si nu se da bon,
foarte des nu se da bon, nu este fiscalizata activitatea. Legat de parcul asta as avea rugamintea sa-mi se ofere in scris
informatiile despre veniturile pe care le am avut pe acele terenuri, 5 de tenis plus 3 de fotbal, anul trecut si anul acesta. Cat de
defalcat se poate, in mod rezonabil, pe luni, pe saptamani, pe activitate s.a.m.d. Am si rugamintea catre domnul primar sa se
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asigure ca sunt fiscalizate activitatile acolo, eventual, sa promoveze putin acest parc folosind mijloacele primariei, eu stiu Curierul
de Iasi, pagina, pentru ca foarte multa lume nu stie de el si este un fel de secret semi ascuns. A doua interpelare ar fi o rugaminte
catre domnul primar sa faca un scurt sumar al situatiei proiectelor Iasului la PNDL, ce ni s-a aprobat, ce nu ni s-a aprobat, care
sunt pasii urmatori. Am si o propunere pentru ordinea de zi, nu am putut sa fac la inceput, cumva nu am prins momentul. Am
primit cu totii, noi consilierii, un email aseara de la un cetatean legat de proiectul 46, domnul respectiv are calitatea de vecin.
Proiectul 46 e un PUZ din zona...
Domnul primar Mihai Chirica
Nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Sa il mutam pe luna viitoare. Ok. Perfect.
Domnul primar Mihai Chirica
Nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Excelent. Si o scurta observatie apropo de discutia dintre domnul primar si domnul consilier Boz, pentru ca am fost nominalizat
si ma simt obligat sa raspund. Observ de vreo 20 si ceva de sedinte de cand suntem in consiliu, ordinare si extraordinare, cam
aceeasi dinamica intre cele doua partide si cele doua persoane, discutii care cam incep si se termina la fel, uneori le privesc cu
amuzament, uneori cu seriozitate, dar rugamintea mea e sa, cand ma nominalizati sa nu ma considerati nimic altceva decat
cineva care a venit aici sa faca in principal administratie si pe un loc doi distant politica. Deci, va rog sa nu ma treceti neaparat
intr-o tabara sau alta. Este o incurajare care o fac tuturor.
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Multumesc. Cu respect am facut aceasta, catre ambii mei colegi, observatia.
Domnul primar Mihai Chirica
Da. Parcul de paintall, domnul Tarna va rog frumos sa incercam sa il promovam mai bine. El este activ ca si celelalte, s-au luat
dispozitivele care pot provoca si acele intreceri. Este fiscalizata toata activitatea de pe platformele Ciric, piscine, baza sportiva
si celelalte lucruri. De altfel, sunt afisate la intrarea in fiecare, sa spunem, zona, inclusiv tarifele, asta am urmarit-o personal. Eu
primesc informari pe care va rog sa le aduceti la cunostinta si domnului consilier, in scris, cu incasarile pe fiecare zona activa
unde se rup bilete, tichete sau se elibereaza bonuri fiscale si desigur sa intariti aceasta supraveghere astfel incat lucrurile sa se
intample in proportie de 100%, nici 99,9, nici 100,00 cat vreti dumneavoastra, 1, pentru ca este normal sa ramana claritate
perfecta in ceea ce priveste incasarile acolo. De altfel, pentru anul in curs deviza mea a fost – nu cheltuim mai mult decat
producem. Incercam sa pastram echilibrul. Pana in prezent e relativ in regula, speram sa sfarsim anul in acelasi maniera. Va
rog la parcul de paintball chiar sa interveniti de luni in vederea curatirii lui, daca nu de astazi. Multumesc foarte mult. PNDL 2,
ce pot sa spun, nu ma pot apuca de plans in Consiliu Local, chiar daca s-ar putea intampla si acest lucru. Eu am plecat de la
aceeasi premisa de corectitudine cand se discuta intr-o sedinta de Guvern si apare o conferinta de presa a ministrei, a ministrului
Dezvoltarii prin care anunta ca de fapt PNDL 2 e in continuarea lui PNDL 1 si are urmatoarele prioritati: finalizarea investitiilor
care au fost incepute in etapa anterioara, micsorarea discrepantelor dintre zona urbana si zona rurala sau dinte zonele tarii.
Asta a fost definitia generala a PNDL 2. Mi-am oferit si eu un pic indignarea pentru ca au aparut distante foarte mari, in sensul
ca Vasluiul care din pacate nu se poate lauda ca un centru de dezvoltarea economica, sociala etc care sa atraga atentia nici
macar a Vasluiului, are zero lei, iar Clujul are aprox. 40 de milioane de lei. Municipiul Iasi a prins doua crese care au cazut foarte
bine pe primele definitii – crese, gradinite, lucrari privind autorizarea scolilor pentru noul an de invatamant, drumuri comunale si
apoi celelalte. Eu consider ca au fost cateva dintre scaparile majore a acestui program pe care le-am definit de la inceput.
Constructia unor, o sa ajungem din nou ca si in etapa, nu amintesc carei guvernari, cand s-au construit terenuri de sport in panta
sau parcuri care nu pot functiona nici macar ca pasuni pentru animalele din satele respective s.a. Ceea ce nu este bine. Si acum
o sa avem, de exemplu, dispensare in zone in care nu putem asigura nici macar un cadru medical sau scoli in zonele in care
populatia are media peste 60 de ani. Nu e bine. Concluzia, nu este bine. Deci, cu banii respectivi sunt convins ca se pot face
lucruri mult mai utile si mult mai necesare pentru comunitatile de pe parcursul intregii tari. Noi le vom duce la bun sfarsit. De
astfel ati vazut pe ordinea de zi Cresa nr. 1 si Cresa nr,. 10 o avansam. Proiectul tehnic este finalizat. Incercam sa ne adaptam
cerintelor de ieri pe care le-am receptionat de la Ministerul Dezvoltarii in vederea depunerii documentatiei si dam drumul la
licitatiile pentru cele doua crese ca indiferent de PNDL care o fi el, noi trebuie sa ne facem doua crese, inclusiv cresa din Tatarasi
si gradinita din Tatarasi pe care o avem pe ordinea de zi. Vrem sa finalizam si Gradinita nr. 1 si gradinarita care estre legata de
Scoala Nicolae Iorga din zona CUG. Pentru terenurile de sport, cele 17 terenuri, in luna octombrie scoatem la licitatei primul
pachet de 5 si pana la sfarsitul legislaturii comune, pentru ca o sa apara si in bugetul lui 2018 si 2019, sa incercam sa le terminam
pe toate pentru ca fac parte din strategia comuna pe care cu totii am initiat-o la inceputul mandatului nostru privind strategia
pentru sport - terenuri in cartiere, de buna calitate, cu iluminat si gestionate, vorba domnului consilier Ciubotaru, gestionate cum
trebuie astfel incat ele sa aduca plus de preocupare si nu sa devina o zona de maidan. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim domnul primar. Categoria interpelari, mai doreste cineva sa aiba o interventie. Daca nu, supunem la vot ordinea de
zi cu completarile aferente. Domnule presedinte, va rog.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
Reiau discutia pe care am avut-o si domnul consilier Postolache. Solicit ca punctul 46 de pe ordinea de zi sa fie retras pentru o
analiza obiectiva si amanuntita a elementelor ce au condus la... da, la o interpelare venita din partea cetatenilor interesati.
Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim si noi. Cu acesta interventie va rog sa supunem la vot ordinea de zi.
Cine este pentru?
Impotriva?
Se abtine cineva?
Ordinea de zi a fost aprobata.
Cel mai greu punct de pe ordinea de zi.
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind incetarea de drept a calitatii de consilier local al domnului Corozal Daniel Cristinel;
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost in unanimitate adoptat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.06.2017;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Domnule consilier Boz, va rog.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Stimati colegi stiti ca si ieri am avut o serie de intrebari legate de acest proiect. Votul nostru, al consilierilor liberali, va fi impotriva
acestui proiect, nu datorita faptului ca nu ar fi datele reale, ci datorita faptului ca datele sunt alarmante. Asa cum am semnalat
si ieri, sectiunea dezvoltarea are o executie bugetara undeva in jurul cifrei de 7%. Domnul primar a motivat faptul ca bugetul a
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fost votat in luna aprilie, au durat procedurile de achizitie. Da, dar nu toate contractele sunt noi. Deci, sunt si lucrari care erau in
derulare si au fost lucruri in baza carora noi am creionat bugetul fie in momentul in care ne-a fost propus bugetul acesta nu a
fost realist, fie de fapt, cred ca discutam de o deficienta manageriala foarte mare la nivelul primariei. Domnule primar,
dumneavoastra puteti face tot felul de grimase dar daca ati fi lucrat in privat, ati fi fost concediat daca v-ati fi prezentat cu
asemenea cifre ... eu unu v-as fi concediat pentru ca daca la jumatatea anului veniti cu 7% din parcuri realizate, cu 7% din
strazile propuse a fi reabilitate, realizate, inseamna ca pana la finele anului sub nicio forma nu va puteti realiza target-ul pe care
dumneavoastra vi l-ati stabilit, nu noi. Propunerea a fost a executivului. Spuneti dumneavoastra ce ati fi facut daca ati fi fost intro companie privata?
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Aveti o interventie la punctul de pe ordinea de zi, da? Nu vorbim de companiile dumneavoastra. Va rog, domnul primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Am sa raspund exact in acelasi continut ca si la sedintele comune. In primul rand observatia este rautacioasa, nu o sa aveti
niciodata ocazia sa ma concediati, nu am sa v-o ofer. Nu din motivul ca nu am putea stabili o relatie, sa spunem, de colegi intro anumita societate comerciala, dar de fiecare data relatia va fi invers in sensul ca va trebui sa va concediez eu pe
dumneavoastra.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Nu v-as angaja, domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Sigur, nici nu ati avea ocazia. Referitor la executia bugetului pe lista de investitii, lucrurile sunt foarte, forte clare cel putin pentru
mine si vreau sa le transmit si nu neaparat sa vi le fac clare si din punctul dumneavoastra de vedere. Bugetul s-a aprobat pe 4
august, a fost vizat de Trezorerie dupa doua saptamani, putem spune ca de la 1 mai am avut buget, pe 4 aprilie, multumesc.
De la 1 mai am avut buget activ nu numai noi, toata Romania, de altfel, inclusiv Guvernul Romaniei. Stiti foarte bine cum s-au
demarat primele etape de la inceputul anului si este in derulare pe toate aspectele sale. Sunt abordate aproape toate proiectele
inscrise in lista de investitii si unele dintre ele sunt si finalizate. Deci, toata partea de lucrari de pe zona de sub Mitropolie, sunt
finalizate, asteptam facturile. Bulevardul Cantemir, 80% finalizat, strazi prin zona Bucium aduse in curs de finalizare cea mai
mare parte dintre ele. S-a semnat contractatul pentru autobuze care inseamna 68 plus TVA deci sunt aproape 80-90 de milioane
de lei. Deci toate sunt in derulare si toate vor face obiectul executiei la momentul respectiv pe masura ce produsul sau lucrarea
sau serviciul este livrat si factura este acceptata la plata in conditiile in care lucrarile sunt de calitatea pe care o dorim. Deci din
punctul asta de vedere lucrurile avanseaza, inclusiv pentru locuri de joaca pentru copii, dintr-o succesiune pe care tot o fac
publica de fiecare data atunci cand este cazul. Nu avem inca cum sa facem cheltuieli pe sumele rezervate pentru aplicarea
fondurilor europene din motive obiective pe care le stiti foarte bine si le intelegem si suferim cu totii in aceeasi maniera, dar
lucrurile astea probabil se vor regla in exercitiul bugetar, mai ales a anului 2018 daca contractarile nu vor fi accelerate pe axele
de finantare europeana. Noi speram din acest an sa avem primele cheltuieli pentru unele axe de finantare prin fonduri
nerambursabile, dar asta nu mai depinde de noi 100% ci si de modalitatea in care se misca si celelalte ministere. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, domnule primar. Alte interventii? Domnule consilier Timofciuc, va rog.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Imediat, domnule presedinte de sedinta. In continuarea a ceea ce spunea colegul meu Edi, vreau sa spun ca momentul de fata
creeaza toate premisele ca sa se reediteze, sa spun asa, ”performata” (cu ghilimele de rigoare) ca ceea ce s-a intamplat anul
trecut, sa va propuneti investitii de 70 milioane de lei si sa realizati doar de 20 milioane de lei , undeva doar la 30% grad de
realizare a investitiilor si datele astea sunt publice pentru cei care se uita pe bugete. De aceea cred ca semnalul de alarma tras
de catre colegul meu Edi este unul serios pentru ca am mai avut anul trecut aceeasi experienta cu lipsa realizarii gradului de
investitii propus la inceputul anului. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, domnule consilier. Domnule primar, va rog.
Domnul primar Mihai Chirica
Sigur, putem discuta oricat de mult se doreste despre lucrul acesta. In primul rand confruntam cu excedentul si discutam si anul
trecut ca excedentul se acumulase tocmai din rambursarile venite pe fondurile europene in urma finalizarii aplicari acelor
finantari. Anul asta discutam despre 200 de milioane de lei din bugetul local pentru lista de investitii si nu ar trebui sa fiti ingrijorat
pentru ca este cel mai mare plan de investitii pe care l-am realizat, l-a realizat orasul pana in momentul aceasta, poate in
perioada, sa spunem, recenta a lui daca nu chiar mai indepartata. Pe ordinea de zi, tot dumneavoastra o sa fiti pusi in situatia
de a analiza oportunitatea si de a lua decizia asupra unor rectificari bugetare pozitive, chiar pe lista de investitii care vin sa
completeze exact programul de modernizare al orasului pe care l-am avansat la inceputul bugetului, deci in luna aprilie.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, domnule primar. Domnule consilier Postolache, va rog.
Domnul consilier local Postolache Andrei
O intrebare concreta, va rog, am. Am vazut la dezvoltarea cheltuielilor diferenta foarte mare la linia 11 – transporturi, de la 67
de milioane la 4 milioane. Intuiesc ca e vorba de autobuze care nu s-au facut in primul semestru.
Domnul primar Mihai Chirica
Nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Ok. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim. Supunem la vot.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Abtineri ? Proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotarare privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2016 ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Cu amendamentul depus la mapa. Sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 4
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2017;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Cu amendamentul depus la mapa. O interventie. Domnul Postolache, va rog.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Tot o intrebare, va rog, la linia 81, 02, 71, se adauga 7 milioane de lei la combustibil energie, cheltuieli de capital. Daca ati putea
sa raspundeti, va rog, ce in spatele.
Domnul primar Mihai Chirica
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Ce e in spatele acestei sume ? E proiectul pe care l-am castigat cu finantare de la bugetul de stat pentru continuarea lucrarilor
de modernizare a retelelor de termoficare in Municipiul Iasi si care a fost publicat in Monitorul Oficial saptamanile trecute.
Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 5
Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “Poligon pentru
pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova”;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt interventii pe acest proiect de hotarare ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
In unanimitate proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 6
Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Ministerul Apararii Nationale Brigada 15 Mecanizata “Podu Inalt” Iasi;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 7
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare cresa si
gradinita in strada Ciurchi nr.111”;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 8
Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia Ambulanta Life,
Serviciul Voluntar de Ambulanta, pentru implementarea unui program care are ca rezultat imbunatatirea starii de sanatate
generala a locuitorilor Municipiului Iasi, prin infiintarea unor puncte de prim ajutor pre-medical;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Domnule doctor Scripcaru, va rog.
Domnul consilier local Scripcaru Calin
Buna ziua. As vrea sa detaliez putin acest aspect care din pacate este putin cunoscut la noi. Este vorba de un sistem paramedical
de interventie foarte utilizat in strainatate si care s-a dovedit a fi extrem de eficient in anumite situatii si anume: in accidentele
rutiere care survin in zona respectiva, in decesele subite, cum din pacate am avut ocazia sa constatam recent, si mai ales in
socurile anafilactice, deci in situatiile in care este vorba de intepaturi de albine sau alte insecte. Din cate am vazut intr-o prima
etapa se infiinteaza 5 astfel de centre, cu toate ca proiectul se refera la 12. Speram ca toate cele 12 sa fie cat mai repede puse
in functiune. Va multumesc.
Domnul primar Mihai Chirica
O sa am o mica interventie referitor la acest lucru. In principiu noi am analizat toate cele 12 locatii, dar avand in vedere ca unele
dintre ele nu isi gasesc oportunitatea inca in maniera in care au fost propuse, in sensul ca pe zona Piata Unirii sau pe Stefan
cel Mare si Sfant si mai sunt cateva locatii, nu exista conditiile arhitecturale prin care putem sa implementam un modul din PVC
care sa deserveasca acest lucru, am spus ca in proiectul de hotarare incepem cu 5, cele unde sunt de altfel si cu tranzit destul
de mare de populatie si pe masura ce vom gasi oportunitatea o sa ducem mai departe. Nici nu pormin foarte entuziasmati ca
sa nu reusim mare lucru. Cu dumnealui discutam in permanenta, pornim cu 5 locatii si aprobam 5 locatii ca sa nu lasam o
discrepanta, aprobam 12 si noi realizam 5. Nu, aprobam 5, implemetam 5. Vine ocazia sa putem implementa si alte locatii,
intram in Consiliu si completam proiectul de hotarare. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Domnule viceprimar, va rog.
Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel
La articolul nr. 1 in loc de 12 puncte vor fi 5, rectificare.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, domnule viceprimar. Supunem la vot. .
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 9
Proiect de hotarare privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii Reparatii capitale la
etajele 3, 4 si 5 tronsonul D, la Spital Clinic de Recuperare Iasi, Str.Pantelimon Halipa Nr.14;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt interventii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 10
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare si
recompartimentare spatiu cu destinatia de Arhiva” la Spital Clinic de Recuperare Iasi, Str.Pantelimon Halipa Nr.14;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
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Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 11
Proiect de hotarare privind casarea si valorificarea unui numar de 7 autoturisme din dotarea parcului auto al Municipiului Iasi,
conform HG nr. 841/23.10.1995;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 12
Proiect de hotarare privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice incheiat intre
Municipiul Iasi si S.C. Servicii Publice S.A. ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 13
Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la Contractul de inchiriere nr. 2815/29.09.2016 incheiat intre Municipiul Iasi
si S.C. Telekom Romania Communications S.A. (fost S.C. Romtelecom S.A) ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 14
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 140 mp, situat in Iasi, Str. Moara
de Vant nr. 167 B, proprietatea privata a Municipiului Iasi ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii?
Cine este pentru?
Discutii, va rog domnule consilier Bostan.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Buna ziua, eu as vrea sa va intreb, am remarcat in proiectul de hotarare a consiliului local ca s-a schimbat evaluatorul primariei,
am vazut si ca, ma rog, noua firma, vreau o clarificare, am vazut ca a primit in incredintare directa Getyka Financiar evaluarea
acestei proprietati poate si a altora si vreau sa intreb daca in continuare se intentioneaza/preintentioneaza sa scoata la fel la
licitatie publica pe SEAP acest serviciu de evaluare sau va ramane prin incredintare directa pentru firma asta pana se epuizeaza
bugetul alocat?
Domnul primar Mihai Chirica
Deci intrebarea era referitor la evaluatorul Getyka Financiar, este contractat prin incredintare directa, daca da, pe cat
timp si daca ati scos la licitatii servcii de evaluare in continuare.
Domnul director Tarna Cristinel
Astazi este la semnat cred ca ajunge luni la dumneavoastra contractul cu noua firma de evaluare in urma unei licitatii. Firma
Getyka este o firma care a fost anterior…
Domnul primar Mihai Chirica
Am inteles, multumesc !
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Am inteles, nu ca am vazut ca este un buget deja mai mare care depaseste plata pentru aceste... mai multe evaluari, deci
banuiesc ca acel buget va fi folosit pentru mai multe evaluari sau el va fi returnat primariei?
Domnul primar Mihai Chirica
Nu, nu exista…
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Am vazut o suma de 67 mii lei parca, pur si simplu am diagonalizat aia, pentru servicii financiare cu incredintare directa
si pana la concurenta sumei serviciul de evaluare, deci…
Domnul primar Mihai Chirica
Deci din ce spune domnul Tarna si daca gresesc sa ma corectati, acest contract sau acest operator nu mai are contract in
momentul de fata, el a muncit inainte de sedinta de consiliu local si a incetat contractul si este la semnat un nou contract care a
derivat dintr-o alta procedura de achizitie, cu alt operator. Da? Gresesc? Bine multumesc.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Am inteles, da, multumesc !
Domnul director Tarna Cristinel
Nu, nu, nu, asa este.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 15
Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Iasi ca titularul dreptului de administrare a imobilului situat in Str.
Lapusneanu nr.20, respectiv Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa, sa comodeze acest imobil catre Fundatia Gr.
T.Popa ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ? O abtinere la domnul Ghizdovat Vlad.
Proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 16
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Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 275 mp teren, proprietatea privata a Municipiului Iasi, situat
in str. T. Cozma nr. 69 A, avand nr. cadastral 134755, inscris in cartea funciara 134755 UAT Iasi, in 2 loturi avand suprafetele
de 248 mp si 27 mp ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ?
Cine este pentru ? O discutie, va rog domnule consilier Bostan.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Mai uitati-va domnule presedinte si aici in partea dreapta ca de asta...
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt cu stanga.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Am... sunteti obisnuit la stanga. Deci voiam sa intreb care este scopul dezmembrarii adica se intentioneaza emiterea unui
certificat de urbanism pentru edificare de constructii, scop de parcare, pentru... care e functiunea?
Domnul primar Mihai Chirica
Da, e o intrebare… am sa raspund eu pe scurt ca sa nu mai dam microfonul. Deci suprafata este dezmembrata datorita
faptului ca pe suprafata de 27 mp se afla un dren de beton pentru colectarea apelor pluviale care va ramane in proprietatea
municipiului Iasi in vederea unei bune administrari a drenului si a versantului, iar suprafata de 275 mp este un teren in panta
care se va scoate la licitatie publica conform HCL 192 din 31.05.2017.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Dar care este destinatia lui, adica scoate la... pentru ce destinatie se scoate, nu ar trebui sa stim, se scoate la licitatie pentru
orice scop? Adica pentru...
Domnul primar Mihai Chirica
Nu cred ca pentru orice... in scopul pe care il prezinta zona. Este zona de versant, domnule arhitect sef cred ca numarul cadastral
trebuie sa fie Toma Cozma, versant spatii verzi sau zona construibila in zona de versant, dar asta era o intrebare care viza
probabil HCL 191 31.05.2017
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 17
Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a bunului, reprezentand constructie
„parcare Ghica Voda” si teren aferent, delimitat de strazile Grigore Ghica Voda si Miron Barnovschi, in vederea casarii, precum
si concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1.732,26 mp, delimitat de strazile Grigore Ghica Voda si Miron
Barnovschi in vederea construirii unei parcari pe 3 nivele subterane si un nivel suprateran ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii domnule consilier Boz va rog.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Da, uitati nu venim doar cu reprosuri, consideram ca un astfel de proiect este oportun si mai mult decat atat este potrivita si
abordarea, una liberala daca doriti, deoarece daca municipalitatea ar fi dorit sa construiasca ea aceasta parcare probabil ca
lucrarile ar fi durat foarte mult numai prin prisma procedurilor de achizitie publica a contestatiilor, ori o astfel de solutie
consideram ca trebuie sa rezolve rapid o problema stringenta in orasul nostru si anume a cea a locurilor de parcare si aceasta
este calea de urmat domnule primar si tot timpul vom sustine asfel de initiative.
Domnul primar Mihai Chirica
Nu pot decat sa va multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Mai sunt si alte interventii, pe acest proiect de hotarare, daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 18
Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului situat in Iasi, str. Zmeu nr. 3, proprietatea
Municipiului Iasi, in vederea actualizarii informatiilor in Cartea Funciara ca urmare a implementarii proiectului “Consolidare si
restaurare imobil in vederea infiintarii Muzeului Municipal Iasi “ ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 19
Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei spatiului cu suprafata de 155,24 mp, situat in Iasi, Piata Unirii nr. 12, etaj 1 si
atribuirea in folosinta temporara a acestuia catre Asociatia O Sansa pentru Fiecare, in vedera lansarii si implementarii proiectului
RESTART HOME, in parteneriat cu Municipiul Iasi;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Domnule presedinte de sedinta, aici discutia nu este neaparat legata de acest proiect am votat pentru si suntem de acord dar
nu stim care este stadiul tuturor cererilor din partea tuturor asociatiilor, a avut o interventie si colegul meu Etienne Ignat ieri in
comisii deoarece trebuie sa aplicam aceleasi criterii pentru toata lumea si va rugam sa faceti o informare catre toti consilierii in
privinta acestor cereri si a stadiului solutionarilor.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Da, multumim au fost discutii in comisii pe aceasta tema.
Deci, impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 20
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Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 500 mp situat in Iasi, Soseaua
Barnova,nr.100 F, tarlaua 170, parcela L1298 ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 21
Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 218/27.09.1999 si a contractului de concesiune nr. 21531/12.04.2000 incheiat
intre Municipiul Iasi si S.C. BURSA MOLDOVEI S.A.;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 22
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 12 mp situat in Iasi, Aleea Tudor
Neculai, nr.36 ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 23
Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 91 din 23.11.2007 pentru
terenul in suprafata de 65,50 mp, situat in Iasi, Bulevardul Socola, nr.20, bloc T2, parter , avand numar cadastral 18574, inscris
in cartea funciara nr.68823-Iasi ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 24
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 14,18 mp din Iasi, strada Pacurari, nr. 2A ,
parter, avand nr. cadastral 127911 inscris in cartea funciara 127911 Iasi ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 25
Proiect de hotarare privind acordul UAT Municipiul Iasi pentru realizarea obiectivului de investitii “Construire camin studentesc”
pe terenul situat in Iasi, str. Codrescu nr.6, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania
Nationala de Investitii SA, avand ca beneficiar Univesitatea Nationala de Arte “G. Enescu “;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Domnule Pintilei, va rog.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
De la inceput vreau sa va spun ca nu sunt de acord cu criticele care le aduceti Minsterului Dezvoltarii. Eu nu am vazut atata
clar-viziune pana acuma, majoritatea banilor pleaca la olteni sau la Slobozia. La olteni mi se pare normal pentru ca sunt o
reparatie morala a faptului ca presedintele Klaus Iohannis la Targu Jiu i-a tratat cu fundul, asezandu-se cu fundul pe Masa
Tacerii, dincoace la Slobozia am inteles ca vor sa dea denumirea la viitorul stadion Blatter de la blat. Referindu-ne la grija pentru
Iasi, observ ca au dat bani pentru doua crese, va dati seama cand o sa ajunga astia la varsta elevilor dau bani pentru scoli.
Cand vor fi studenti vor da bani pentru camine, de aceea am dubii ca acest proiect va fi finalizat, caminul studentesc. Multumesc.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Este foarte interesant cum faceti opozitie in propriul partid si dumneavoastra si domnul primar. Deci la guvernare si in opozitie
in acelasi timp.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Nu e opozitie ci pozitie.
Domnul primar Mihai Chirica
Nu, nu… daca imi permiteti domnule presedinte sigur e nevoie si de crese si de camine studentesti este nevoie si de una si de
cealalta, dar este nevoie si de o abordare echilibrata cum spuneti dumneavoastra, noi avem doar o pozitie intr-un partid
democratica domnule consilier de regula vocile care au ce spune, spun, noi nu criticam ci noi doar formulam un punct de vedere.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, supunem la vot…
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
(Domnun consilier local Bostan Manuel Ciprian a iesit din sala de sedinte)
Proiect nr. 26
Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 153 din 24 aprilie 2017 privind insusirea inventarului domeniului privat al
Municipiului Iasi, reactualizat precum si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata 500 mp situat in Iasi,
strada Trei Fantani, nr.50 F, sector cadastral (tarlaua) 133, P4719;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
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Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 27
Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 586 mp , situat in Iasi, Strada Marta,
nr. 50, parcela CR 2517 din tarlaua 56, parcela DS 2488 din tarlaua 0, parcelele CAT 2478 si A 2480 din tarlaua 54, in scopul
construirii de spatii cu functiuni medicale, birouri, locuinte sociale si parcaje ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule Boz va rog.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
O singura precizare cu scuzele de rigoare trebuia sa anunt de la inceputul sedintei sunt doua proiecte de la care ma voi abtine
de la vot. Nu sunt in nici un caz de incompatibilitate dar nu vreau sa fiu subiect de presa chiar si acolo unde nu este nimic a se
specula si la acest proiect la 27 si la 38 ma voi abtine de la vot. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Supunem la vot, cine este pentru ?
Domnul primar Mihai Chirica
V-as recomanda sa nu votati.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sa nu participati la vot.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Nu votez, nu particip la procedura de vot, asta e.
(Domnun consilier local Bostan Manuel Ciprian a intra in sala de sedinte)
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 28
Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinte disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre inchiriere;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 29
Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii
114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 72898/19.07.2017;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 30
Proiect de hotarare privind disponibilitatea terenurilor aferente 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”, cuprinse in Anexa nr. 1;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 31
Proiect de hotarire privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Iasi;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii, domnule Boz va rog.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Multumesc, stimati colegi, acest proiect si urmatoarele au starnit interesul presei in privinta nivelului de salarizare din Primaria
Municipiului Iasi si vreau sa... pentru ca tot am fost acuzati tot timpul ca noi suntem cei care ne opunem doar de dragul de a ne
opune. Nu, din contra dorim sa oferim executivului absolut toate instrumentele prin care angajatii sa fie motivati si sa lucreze in
bune conditii, motiv pentru care vom vota si pentru acest proiect si pentru urmatoarele, insa ceea ce solicitam noi este sa avem
performante si acest lucru nu s-a vazut nici la executia bugetara, nu s-a vazut nici la putinele proiecte pe care le-am depus pe
fonduri europene. Este absolut inadmisibil sa avem o astfel de rata de respingere, astfel incat, in cel mai scurt timp si vom vedea
daca domnul primar va considera acest lucru benefic pentru cetateni in primul rand, va vom propune si o serie de criterii de
performanta pentru angajatii din cadrul executivului Primariei Iasi, astfel incat pentru ca tot ne vorbeati la inceputul sedintei
domnule primar, ca va declarati un om care doreste sa schimbe cutumele, o cutuma care exista in sistemul public in momentul
de fata este ca odata ce te-ai angajat nu te mai da nimeni afara. Acest lucru trebuie sa se schimbe.
PNL nu a condus dupa revolutie Primaria Municipiului Iasi domnule consilier.
Astfel incat sa fie foarte clar ca acceptam si salarii mai mari dar avem si o serie de cerinte pentru toti cei care vin in intampinarea
asteptarilor cetatenilor din municipiul nostru. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Da, domnule primar va rog.
Domnul primar Mihai Chirica
Da si eu... nu voi face o interventie foarte lunga, este absolut fireasca si nu cred ca este cineva de la masa de plen care sa nu
gandeasca la fel cum ati pronuntat si dumneavoastra indiferent de formatiunea politica toti inclusiv eu, executivul, din demnitari
prezenti aici, toti asteptam o performanta crescuta pentru orice angajat al primariei indiferent de nivelul de salarizare pe care il
va capata. As vrea sa pronunt un singur lucru pe care sa il inteleaga cetatenii municipiului Iasi prin aceasta formula pe care am
propus-o consiliului local nu vom accepta obtinerea unor salarii mai mari decat salariile tarifare brute a lunii iunie anul curent,
este primul principiu. Doi, asa cum am spus-o si la comisiile reunite fara a contesta legea in sine, pentru ca este o lege si trebuie
acceptata ca atare, ea are viciile sale probabil si vicii de constitutionalitate. Pentru ca vedeti exact ceea ce ati spus
dumneavoastra se reuseste interventia politicului in statutul functionarului public prin introducerea de indicatori de performanta
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cand toate aceste lucruri ar trebui sa fie prevazute prin lege si mecanism de lucru a administrativului pentru a putea combate
ceea ce dumneavoastra ati pronuntat si care din pacate nu este o cutuma, este continutul legilor din Romania in ceea ce priveste,
nu imposibilitatea dar o foarte grea posibilitate sau dificultate in cresterea performantei prin masuri coercitive. Interesul cred ca
este comun si toti cei responsabili de locul de munca pe care il ocupa in momentul de fata inteleg ca salarizarea se poate da in
conditiile in care fiecare isi indeplineste conditiile si sarcinile de serviciu cand grseste plateste si desigur asteptarile tuturor celor
care sunt aici la masa si aici ma adresez colegilor mei fata de cei pe care ii reprezentam in momentul de fata si aici fac trimitere
la cetatenii municipiului Iasi, este ca nivelul nostru de performanta sa creasca in sensul corect al lucrurilor in temeiul legii si in
nivelul de competenta pe care fiecare il are atribuit prin statul de functii al municipiului Iasi si a tuturor celorlalte departamente
care sunt in subordonarea directa a administratiei locale Iasi. Multumesc!
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim frumos domnule primar, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 32
Proiect de hotarare privind punerea in aplicare a prevederilor art. 40 din Legea 153 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 33
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei
Locale de Evidenta a Persoanelor Iasi ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 34
Proiect de hotarare privind aprobarea coeficientilor prevazuti in anexele I si II pentru functionarii publici si personalul contractual
din cadrul Directiei de Asistenta Comunitara Iasi si unitatile subordonate, aferenti gradatiei 0, in urma consultarii organizatiei
sindicale reprezentative, conform dispozitiilor Legii nr.153/2017 incepand cu luna iulie 2017;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 35
Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. in vederea declansarii procedurii de selectie a candidatilor la functia de
administrator in Consiliul de Administratie la S.C. ECOPIATA S.A.;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 36
Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. in vederea declansarii procedurii de selectie a candidatilor la functia de
administrator in Consiliul de Administratie la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 37
Proiect de hotarare privind numirea administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Da, domnule viceprimar Harabagiu, va rog.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Propunerile sunt: domnul profesor Gaicinschi Radu, domnul profesor Salceanu Constantin, Blanaru Adrian, Ostaficiuc Marius si
colegii de la PNL cum am vorbit pana data viitoare sa desemnati si dumneavoastra un reprezentant.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Doamna consilier Gaburici, va rog.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
Putem sa avem si noi, Partidul Miscarea Populara o nominalizare? Adica putem sa facem pana saptamana viitoare o
nominalizare?
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Sunt doar doua numiri politice aici, restul sunt profesori strict tehnici sau economisti.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
Am inteles, multumesc!
Domnul primar Mihai Chirica
Este pentru trei luni.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
Patru luni parca am vazut eu la articolul 2.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Patru luni cu posibilitate de prelungire de doua luni dar noi in punctul anterior deja am declansat procedura de selectie pentru...
Domnul primar Mihai Chirica
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Deci va dura chiar mai putin...
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ? Doua voturi impotriva, PMP-ul.
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 38
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA FUNDAC URSULEA, NUMAR CADASTRAL
152929 intocmit in vederea construirii unei locuinte colective mica, pe teren proprietate privata, persoane fizice ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 39
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, T45, NUMERE CADASTRALE 144329
si 144330 intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoana fizica;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 40
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T 140, T142, N.C. 141133 si 141134,
intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – pentru lotizare teren si construire ansamblu rezidential nou, pe teren
proprietate privata, persoana fizica;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Domnule Bostan va rog.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Deci, domnule presedinte discutam cu colegul meu presedintele comisiei de urbanism, aici imi e putin neclar, PUZ-ul respectiv
a fost avizat CTATU in anul 2013 ulterior a fost avizat in anul 2014, a primit avizul de oportunitate de la Comisia de urbanism, a
revenit in 1017 la Comisia tehnica pentru un nou aviz de oportunitate, intrebarea mea este, nu ar fi trebuit, doamna secretar sa
ne spuna, sa fie reanalizat in Comisia de urbanism inainte de a fi supusa aprobarii in sedinta de Consiliu Local? Ca altfel nu
inteleg de ce a revenit in Comisia tehnica. Stiu ca regula... adica sa clarificam lucrurile astea... nu am nimic impotriva proiectului,
pur si simplu nu inteleg care este motivul pentru care a revenit in Comisia tehnica si nu a revenit si in cea de urbanism si atunci
poate ar fi mai bine sa il amanam sa clarificam lucrul asta.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
Deci din documentele care sunt la dispozitia noastra reiese ca avizul unic este datat din 2017, dosarul este din 13.09.2016 si
PUZ-ul avizul unic e datat din 2017, are avizul Comisiei de urbanism, acum intarzierea cu care intra in consiliul local, nu pot sa
va spun, dar din punct de vedere al documentelor ce sunt cuprinse in dosar, din punctul meu de vedere este in regula.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Da, dar a revenit, are un nou aviz in 2017 in Comisia tehnica, deci are al doi-lea aviz de la Comisia tehnica cerut in 2017, ma
intreb care este motivul.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
(neinteligibil – vorbeste fara microfon)
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
(neinteligibil – vorbeste fara microfon)
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Aceiasi comisie tehnica ii da o a doaua...
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
Este asa numitul aviz al arhitectului sef.
Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai
(neinteligibil – vorbeste fara microfon)
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Care verifica...
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Ok, am inteles.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Si oricum in Comisia de urbanism care a avut loc ieri 27 iulie a primit din nou avizul Comisiei de urbanism acest proiect de
hotarare. Deci are doua avize de la Comisia de urbanism, ieri a fot avizat.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
Era o neintelegere a succesiunii datelor in documente.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Supunem la vot.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 41
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA HOLBOCA T 125, NUMAR CADASTRAL 151844
Intocmit in vederea construirii unei hale de productie, anexe aferente si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
unt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 42
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ELENA DOAMNA NR. 61, N.C. 127940 si 127924
intocmit in vederea schimbarii de functiune din spatii de birouri in locuinte colective, recompartimentari interioare, modificari ale
fatadei, amenajari exterioare, pe teren proprietate privata, persoana juridica;
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Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 43
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona construita Protejata, Str. Toma Cozma nr. 7b-9
pentru investitia Construire locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate prin desfiintare constructii existente;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Da, domnule presedinte Boisteanu va rog.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
Am inteles ca fata de punctul 43 de pe ordinea de zi ati suscitat numeroase discutii si intalniri in cadrul Comisiei de urbanism ba
chiar ieri si in cadrul Comisiilor reunite a Consiliului Local, fac pecizarea ca s-au analizat in detaliu, s-au discutat punct cu punct
toate documentele care sunt in dosarul ce priveste acest PUZ care stabileste indicatorii urbanistici ce sunt in concordanta cu
legea indiferent cum ar fi interpretarea sunt dator sa spun ceea ce reiese din dosar. Exista avizul Comisiei de urbanism. Deci
am tinut sa informez chiar in procesul verbal de ieri este minuta inregistrata a sedintei Comisiilor reunite. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule consilier Boz va rog.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Da, in urma petitiilor care au fost adresate si a discutiilor de ieri ceea ce am inteles este ca in momentul de fata si la momentul
avizarii acestei documentatii PUZ, municipalitatea nu poate oferi nici o garantie sau nici un element de securitate pentru modul
in care se vor derula lucrarile daca ele vor periclita sau nu constructiile din jurul acestui proiect. Avand in vedere ca totusi noi
suntem de acord cu absolut orice investitie si evident ca sustinem investitiile in orasul nostru, dar principala grija atunci cand
ridici ceva, cand construiesti ceva este sa nu ii pui in pericol pe cei din jur si sa le oferi toate garantiile astfel incat sa nu le
afecteze propriile locuinte. In aceste conditii noi ne vom abtine de la vot, de la acest proiect, deoarece din discutiile din comisiile
reunite de ieri nu a rezultat faptul ca avem posibilitatea, ca avem un mijloc legal prin care sa constrangem acest dezvoltator sa
utilizeze anumite utilaje mai mici ca si gabarit astfel incat sa nu degradeze atat calea de acces cat si constructiile din jur.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule primar va rog.
Domnul primar Mihai Chirica
Am sa vorbesc de executiv asa cum trebuie de fiecare data de altfel, dar as vrea sa revin asupra obervatiei, din analiza
petitiilor ati aflat ca nu, dar din analiza unui punct de vedere al administratiei puteati sa fi aflat altceva, ca se poate. In sensul ca
asa cum am spus si in cursul zilei de ieri, oportunitatea privind indicatorii economici si functionalul propus, este intr-adevar un
punct de analiza, de dezbatere, de avizare si in cele din urma de aprobare, dar conditionarea pe care putem sa o aducem in
ceea ce priveste securizarea zonei pe parcursul executiei dar si mai mult decat atat cred ca mai important este securizarea
zonei pe parcursul exploatarii care va fi mult mai indelungata si e si firesc sa fie asa decat parcursul executiei este un lucru care
ne preocupa de fiecare data, ce as vrea sa spun mai departe este faptul ca noi din primele avizari am introdus restictii si de
tonaj si de viteza, de la inceput am propus chiar de la, sa spunem, avizul PUZ, toata documentatia daca va intra in autorizare,
deci repet, daca va intra in autoriazare va fi supusa unei alte verificari, de data aceasta de natura administrativa, din nou prin
toate comisiile, din nou prin, sa spunem, analizele tehnice si avizele necesare autorizarii, care trebuie sa tina cont asa cum am
discutat si cu colegii nostri de partid, este indreptatita parte din populatie din zona sa se alarmeze despre posibilitatea deschiderii
unui santier in proximitatea caselor. Este indreptatita, de aceea noi trebuie sa avem o gandire rationala prin care sa nu devenim
nici frana dezvoltatrii dar nici, sa spunem, permisivitatea lasata la intamplare astfel incat sa le distrugem si linistea si poate
bunuri materiale incat noi in analiza executiva de ieri am spus ca vom pleca in acest proiect si nu numai in acest proiect pentru
ca mai sunt si alte situatii similare intai cu eliberarea unor avize si autorizatii pentru punerea in siguranta a zonei care sa vizeze
si capacitatile de transport si vitezele de rulare si sa spunem capacitatile echipamentelor de lucru, ulterior sa venim cu autorizatia
constructiei in sine. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule consilier, va rog.
Domnul consilier local Ignat Etienne
Buna ziua domnule primar, stimati colegi, ati inceput cu un neadevar, ieri am solicitat in cadrul comisiei un punct de vedere al
executivului legat de toate punctele sau nelamuririle pe care le-au avut cetatenii din jur, de pe Toma Cozma.
Domnul primar Mihai Chirica
Si care este neadevarul, ma iertati, am inceput cu un neadevar.
Domnul consilier local Ignat Etienne
Am intrebat executivul ce parere are, tocmai prin asta v-am solicitat un punct de vedere pertinent la ceea ce ati spus
dumneavoastra.
Domnul primar Mihai Chirica
Pai si acelasi punct de vedere pe care l-ati auzit astazi l-am spus si ieri, ati inceput dumneavoastra cu un neadevar si ati spus
ca din petitie ati aflat ca nu, dar din prezentarea comisiilor reunite ati aflat ca da.
Domnul consilier local Ignat Etienne
Eu nu am inceput cu nici un neadevar, eu am spus ce am spus eu, nu pot sa vorbesc in numele altora.
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Il rog pe presedintele de sedinta sa limieze cuvantul astfel incat sa ne auzim.
Domnul consilier local Ignat Etienne
Nu cred ca este cazul, putem sa avem si un dialog chiar daca (neinteligibil – vorbeste fara microfon)... voiam doar un punct de
vedere, cred ca ar fi fost normal sa primim un punct de vedere legat de toate nemultumirile pe care le-au avut cetatenii din zona
si pe care le-am primit noi ieri chiar si la comisii si chiar de acum un an de zile am primit cateva sesizari.
Domnul arhitect sef Mustiata Alexandru Florin
Un punct de vedere este facut, a fost trimis pe circuitul de semnaturi, a fost anuntat si domnul... domnul care a fost ieri, domnul
Murariu, lucrarea este conforma, toate avizele sunt obtinute legal, am facut o nota pentru dumnealui.
Domnul consilier local Ignat Etienne
Domnule primar, ce facem noi cu un punct de vedere trimis dupa ce noi votam un PUZ?
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Domnule presedinte imi dati voie? Deci domnule consilier, uitati ca aveti membri in Comisia de urbanism si in mandatul trecut
s-a discutat acest proiect. Va faceti acum ca si cum nu ati auzit niciodata de parca nu ati mancat ustroi. Ati avut membri in
Comisia de urbanism in mandatul trecut, aveti si acum, da? La partid sa va informati, sa aflati, sa stiti, nu pozati acum ca si cum
nu ati auzit niciodata si vreti sa, nu stiu, de neadevaruri suntem satui toti.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Acest proiect a fost votat in comisia de urbanism din mandatul anterior in ultima luna, fara concursul colegilor nostri de atunci.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Dar erau tot liberali.

CIC PO 03/F3

Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Nu au votat acest proiect.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Avizul este semnat de toti membrii comisiei.
Domnul primar Mihai Chirica
Daca imi permiteti ca sa reusim sa finalizam. Toate observatiile care vizeaza PUZ-uri si alte documentatii de urbanism ati vazut
foarte bine ca le primiti la comisia de urbanism. Care sunt analizate si care in cele din urma sunt tratate pe continut functie de
ce se intampla acolo. Eu mi-am formulat si ieri si astazi un punct de vedere ca cel pe care dumneavoastra il auziti nu este la fel
de valid ca si cel pe care il veti si citi sau eu mai stiu ce alt lucru se va intampla ca batut in piatra nu il putem face, nu s-a mai
parafat aceasta metoda de comunicare, deci repet in aceasta faza noi suntem executiv si dumneavoastra legislativ, fiecare pe
continutul legii in aplicarea legii. In faza ulterioara, daca solicitantul va percepe autorizatie de construire, este datoria si obligatia
noastra sa cautam mai intai masuri prin care cei existenti in zona respectiva sa nu fie pusi in pericol de constructia si respectiv
exploatarea a acelui imobil. Am spus-o si ieri, o repet si astazi si acest lucru se va face atunci cand se va solicita, daca se va
solicita autorizatia de construire. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule consilier Timofciuc.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Multumesc. Interventia mea cumva excede fondul discutiei si vreau sa aduc doua chestiuni in atentie. Prima tine de faptul ca
locuitorii din zona au semnalat ieri in mai multe randuri ca au trimis solicitari la primarie si nu au primit raspuns, iar acest lucru
nu este in regula pentru ca s-a ajuns si in aceasta situatie din cauza unei lipse de comunicari dintre municipalitate si locuitorii
din zona si al doilea aspect care mi se pare mai ingrijorator este ca, cumva atitudinea mai temerara a locuitorilor a cetateanului
din zona care ieri a venit in sedinta de Comisii reunite astazi a fost pedepsita si este foarte ingrijorator acest lucru. A fost supus
la un linsaj mediatic, cetateanul din zona, domnul Murariu daca nu ma insel de catre ...
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Domnule consilier, va rog la subiect... ce treaba avem noi cu linsajul mediatic si cu astea...
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
A fost linsat mediatic de catre un asa zis ziar, iar acest lucru nu cred ca este intamplator. Faptul ca cineva vi se opune, are
puncte de vedere diferite si dupa este linsat mediatic cred ca este un precedent periculos si naste foarte multe semne de
intrebare. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule Boca, va rog.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Buna ziua, in primul rand informatia corecta asa cum spunea si domnul primar, noi suntem azi in faza de avizare a PUZ-ului,
aprobare a PUZ-ului, a proiectului de hotarare care reglementeaza zona respectiva. Nu inseamna ca odata aprobat acest
proiect, beneficiarul sau investitorul respectiv va avea si posibilitatea sa construiasca. Noi nu suntem nici instanta nici nu avem
de a face cu linsajul mediatic, nu putem hotara daca avizele emise de catre anumite institutii sau de catre anumiti specialisti
sunt sau nu reale, dumnealor, cei nemultumiti au la dispozitie instanta pentru a reglmenta acest lucru si din acest motiv cred ca
este foarte bine sa stim ca noi astazi de fapt aprobam un proiect care reglementeaza un PUZ care reglementeaza o zona si pot
sa va spun ca acea zona spre exemplu m-am uitat, am studiat, Unitatea Teritoriala de Referinta este LA. El nu este reglementat
de PUG-ul in vigoare cel din 1999 si ca atare este nevoie de elaborarea acestei documentatii PUZ si din ce vad, solicitarea este
pentru un procent de ocupare al terenului de 30%, nivelul de inaltime este limitat de cladirea invecinata care are ca inaltime
parter si trei etaje si din acest punct de vedere cred ca lucrurile pot intra pe fagasul normal. Acum va fi o provocare probabil
pentru investitor sa realizeze aceasta investitie si cred ca va trebui sa tina cont de toate doliantele celor din jur. Dar asta nu
inseamna ca noi putem bloca acest proiect in speta. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier Boca, domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Da, eu as vrea sa completez un pic sa spun ca executivul este preocupat de aceasta problema si o sa il rog si pe colegul meu
domnul viceprimar Harbagiu sa va transmita informatii referitoare la comunicarea carea s-a facut cu petentii respectivi prin
audientele la care au participat impreuna. Problema este legata din punctul meu de vedere mult mai simplu. Noi incercam sa
rezolvam sa spunem solicitari ale cetatenilor de pe raza administrativa a Iasului, incercarea noastra este fara a introduce intrun razboi de presa sau intr-un linsaj, tocmai in acest lucru cand nemotivat de niste aspecte de legalitate pe care as fi vrut sa le
pronuntati daca considerati ca vreo-unul dintre avize este impotriva legii, daca nu respecta continutul cadru al legislatiei de
urbanism daca nu si-a urmat traiectoria necesara pentru a putea primi avizele de la comisiile de specialitate, acolo sunt elemente
care pot sa aduca in discutie sa spunem votarea sau in fine discutarea in vederea votarii unui astfel de proiect dar nicidecum
elemente subiective legate de linsaje. Absolut toate persoanele implicate in acesta discutie mie mi se par rezonabile si de bun
simt asa cum am spus, este normal si firesc ca lumea sa fie ingrijorata atunci cand apare o investitie majora in proximitatea
zonei de locuit, care sa ii asigure si stabilitatea si viitorul si toate celelalte elemente legate de o viata fireasca, dar acolo trebuie
sa ne aplecam sa ii sustinem sa gasim solutii pentru ei si nu sa ii aruncam intr-o disputa, hai sa ii spunem mediatica sau politica
de care ei au nevoie, au nevoie de fapte de lucruri concrete. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule viceprimar Harabagiu va rog.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Nici nu o sa va pronunt numele pentru ca nu am nevoie de un drept la replica din partea dumneavoastra, dar este absolut jicnitor,
si jicniti colegii mei din directia tehnica care si-au petrecut ore in sir discutand cu petentii cu reclamantii de acolo, eu, colegul
meu domnul Radu Botez, m-am intalnit cu domnul profesor si acum doua saptamani, cum puteti sa va permiteti sa afirmati ca
din partea primariei nu a fost comunicare, numai asa, ca dati bine sau numai asa ca sa vorbiti la microfon. In primul rand nici nu
cunoasteti legea, la faza PUZ nu putem interveni asupra organizarii de santier, nu ne putem da cu parerea la faza PUZ, pe ce
inseamna organizare de santier acolo. Repet, puneti mana pe carte, cititi si apoi dati-va cu parerea.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc domnule viceprimar Harabagiu, va rog doamna Tautu.
Doamna consilier local Tautu Iuliana Daniela
Cu privire la ascultarea cetateanului, chiar ieri in Comisiile reunite a fost ascultat vecinul, domnul Morariu, si-a spus punctul de
vedere, domnul arhitect sef si-a spus si dumnealui punctul de vedere, domnul primar si-a spus punctul de vedere, au fost
explicate foarte clar detaliile cu privire la nemultumirea locuitorilor din zona. De altfel dumnealui am inteles ca a fost prezent si
la sedintele comisiilor de urbanism, cetateanul este ascultat de catre Primaria Municipiului Iasi, de primar si de catre domnii
consilieri, orice cetatean care are vreo doleanta.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, domnule Botez, va rog.
Domnul viceprimar Botez Radu
Chiar daca as putea privi cu un oarecare subiectivism avand in vedere ca il cunosc pe domnul Morariu, chiar daca as vedea un
subiectivism in momentul in care m-as pune in locul persoanelor care locuiesc in zona si intradevar cred ca este la limita
constructia unei astfel de cladiri intr-o zona de blocuri trebuie sa vedem legalitatea lucrurilor si faptul ca exista avize, ca exista
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toate documentele necesare in asa fel incat noi sa putem sa dam un vot. Intotdeauna un vot de-al nostru in ceea ce priveste o
constructie probabil ca si in mediul juridic va avea o jumatate de sustinatori si o jumatate de persoane care vor fi nemultumite
cu acest vot. Si asa cum se spune, un judecator nu face dreptate ci aplica legea, cred ca si noi suntem in primul rand datori sa
vedem elementele legale in ceea ce priveste un astfel de proiect. De aceea sigur fiecare va vota si va raspunde de votul
respectiv. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule cosilier Istrate, va rog.
Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel
Va multumesc frumos domnule presedinte. Sarutmana buna ziua, nu as fi vrut sa intervin pentru ca nu sunt vreun priceput in
zona aceasta, insa de cand sunt membru al consiliului local, este pentru a doua oara cand vehementa riveranilor conduce la
suspiciune de fapt. Ori noi aici ar trebui sa vedem aspectul legal asa cum spunea foarte bine domnul viceprimar Radu Botez,
anterior. Deci aspectul legal, este foarte posibil ca anumiti vecini sa nu fie foarte vocali si atunci aceasta nu inseamna ca nu au
dreptate, deci consider ca atat ar trebui sa urmarim, aspectul legal acordarii acestui PUZ. Multumesc mult.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc, supun acest proiect de hotarare la vot.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Sapte abtineri, proiectul a fost adoptat.
Proiect nr. 44
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA TUDOR NECULAI nr. 7 si 9, NUMERE
CADASTRALE 150168 si 127961,Intocmit in vederea extinderii, etajarii si schimbarii de destinatie din locuinta in cabinete
medicale si sediu firma, pe teren proprietate privata, persoana juridica;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 45
Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 27 din 28 ianuarie 2014 pentru aprobarea Planului
Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T176, numere cadastrale: 11012/4/1, 11012/4/2, 11012/5/1, 11012/5/2, 11012/5/3,
11012/5/4, 11012/6/1,11012/6/2, 11012/7, intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte
pe teren proprietate privata persoana fizica;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ?
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect 46, inteleg, a fost scos de pe ordinea de zi.
Proiect nr. 47
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 13.984 mp, situat in Iasi, zona
industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, format din trei loturi : S1 in suprafata de 5.014 mp, S2 in suprafata de 7.658 mp, S 3
in suprafata de 1.312 mp ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 48
Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii parteneriatului intre Municipiul Iasi si Federatia Romana de Fotbal;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Domnul consilier Bostan, va rog.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Eu doar as vrea sa va atrag atentia ca proiectul numarul 48 lipseste de pe site-ul Primariei Municipiului Iasi. Nu am
reusit sa il descarc din arhiva primita. Am incercat sa il descarc aseara tarziu si nu l-am gasit, de asta. L-am vazut astazi. Nu
insemna ca consider ca e vreo problema, ci doar va atrag atentia ca a fost o omisiune, el nu a putut fi consultat pe site.
Multumesc.
Domnul consilier local Piftor Daniel
Si vreau sa am o interventie, domnule presedinte, la punctul 48, daca imi permiteti. Avand in vedere ca e vorba despre
un parteneriat intre municipiul Iasi si Federatia Romana de Fotbal, din cate am vazut, pentru construirea unui teren de fotbal
artificial pe strada Aviatiei, in Tatarasi, vreau sa va spun ca consilierii Partidului Miscarea Populara sustin acest proiect ca toate
proiectele care sunt cu adresabilitate la sport. Din alt punct de vedere, eu am copilarit acolo, in cartierul ala si chiar ma bucur
personal pentru acest lucru si sa stiti ca si ceilalti care locuiesc acolo sunt bucurosi de acest proiect. Multumim.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sigur, domnule primar, va rog.
Domnul primar Mihai Chirica
As mai face cateva precizari. Noi la inceputul bugetului, in luna aprilie am votat partea de cofinantare cu care sa
participam alaturi de Federatia Romana de Fotbal. Discutiile de saptamana, acum trei saptamani cu domnul Burleanu au
conturat ca se poate face. Intentia este de a transforma baza sportiva Tineretului exact acolo unde a fost ea gandita la inceput,
sa fie o baza de pregatire pentru tineri. Deja functioneza acolo aproape constant patru scoli de fotbal, pe terenurile asa cum
sunt ele, cum bine stiti. Intentia noastra ca pe langa acest parteneriat cu Federatia Romana de Fotbal care va presupune
constructia unui teren omologat UEFA cu nocturna, noi sa venim printr-o tema de proiectare si cu modernizarea zonei de vestiar
si a celorlalte doua suprafete de teren care sunt cvasi amenajate in momentul de fata pentru practicarea acestui sport. Sigur nu
ne putem opri acolo. Gandurile noastre pleaca mai departe cu o baza sportiva care sa acopere inclusiv competitiile la nivel
international si speram sa o vedem cat mai repede. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
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Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 49
Proiect de hotarare privind aprobarea denumirii unei artere in Municipiul Iasi : Fundacul Ion Mitican;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? daca nu sunt, cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Continuam cu aceste completari de pe ordinea de zi.
Dispozitia nr. 2661/2017
Proiect C.1.
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Iasi;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Domnul profesor Istrate, va rog.
Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel
Va multumesc, domnule presedinte. Doar o intrebare, o clarificare pentru ca nu imi este mie foarte clar. Stim cu totii ca in legea
153 sunt prevazute grade 1 si 2 pentru functiile de conducere. Vor fi stabilite la nivelul Consiliului de Administratiei a Politiei
Locale daca se incadreaza in gradul 1 sau grad 2 sau trebuie sa o facem noi? Daca trebuie sa o facem, o putem face acum.
Multumesc.
Domnul primar Mihai Chirica
Voi raspunde imediat. Politisti locali sunt functionari publici si ei in parcursul legii isi fac ridicarile in grad, categorii si gradatii
exact pe legea functionarului public. Asta aminteam ca legea 153 este neconstitutionala in sensul ca dumneavoastra nu puteti
interveni prin continutul legii functionarilor publici in stabilirea gradatiilor de nici un fel, de nici o categorie, dar prin lege puteti
interveni in stabilirea salariilor de baza. Deci, contradictiile deriva in continuare. Ori trebuiau anulate parti din legea functionarilor
publici, ori trebuia completata aceasta lege prin modificari la legea functionarului public. Deocamdata noi am stabilit un echilibru
aproape perfect intre functionarii publici care lucreaza in domeniul Politiei Locale si celelalte sectoare de activitate ale
municipiului Iasi tinand cont si de celelalte prevederi legale pentru ca salariul de baza este completat de salariul lunar, de salariul
tarifar, sa spunem, pe care il aproba conducatorul institutiei respective. Mai mult decat atat, noi am tinut cont in primul rand de
alte decizii cum ar fi decizia Curtii Constitutionale care a venit si care ca organ de lege este superior insasi legii pentru ca ea
fost odata aprobata prin decizia Curtii Constitutionale, pe urma a aparut legea 153 si mai departe consecintele despre care
vorbim astazi. Noi am incercat intai sa respectam Curtea Constitutionala, sa nu iesim sub nicio forma din continutul ei, ceea ce
nu am remarcat, marturisesc si la alte UAT-uri din Romania, dar nu este problema mea acolo si mai departe sa incercam sa nu
diminuam salariile astfel incat ceea ce a decis Curtea Constitutionala sa nu fie combatut de o alta lege ca intram in contractie
cu Curtea. In felul aceasta am promovat proiectele de hotarare.
Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel
Va multumesc foarte mult. Sunt cu totul de acord cu ceea ce ati spus, perfect de acord. Doar atat, inca nu imi este clar daca
personalul de conducere este incadrat la gradul 1 sau gradul 2 pentru ca diferenta salariala nu e majora. Deci nu asta e
problema. E egal.
Domnul primar Mihai Chirica
Cea mai mare parte dintre functionarii atat ai Politiei Locale, cat si a celorlalte departamente sunt in gradul 2 datorita vechimi si
a altor consecinte ale aplicarii legii functionarului public.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim frumos, domnule primar. Supunem la vot.
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect C.2.
Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Asociere intre Municipiul Iasi si Comuna Miroslava pentru implementare
obiectiv Modernizare Sos Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Domnule consilier Bostan, va rog.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Referitor la subiectul asta, e un lucru bun ca se modernizeaza si soseaua asta care de ani de zile ne macina nervii tuturor care
trecem pe acolo. Ce vreau sa va spun, am primit alaltaieri o sesizare pe email chiar de la locatarii aflati la limita UAT-ului Iasi.
Stiti ca la un moment dat placuta indicatoare a Iasului era mai incoace cu 50 de metri, ea de fapt. Si sunt acolo 10-12 case,
probabil ati primit si dumneavoastra ca eu le-am spus, domnule primar, sa va trimita o petitie directa, poate ati primit-o de la
semnat ieri. Nu? In fine. Ei se plang de faptul ca cei de la Servicii Publice niciodata toti anii astia, cand vin se opresc la vechiul
indicator. Si ii intreaba – domnule, de ce nu veniti pana sus? Pai noi pana aici, pana la curba stim ca este. Pai da, dar placuta
s-a mutat acum, nu vedeti? Asa ne-a spus sefu. Ideea e, nu e vorba doar de cei 50 de metri de la strada, ci si cei din planul 2,
3 care sunt la fel tot pe UAT IASI. Acum nu stiu daca aveti cunostinta de situatia asta sau nu, dar banuiesc ca odata cu
modernizarea soselei, aria lor de competenta se va extinda pana unde este limita UAT-ului.
Domnul primar Mihai Chirica
Sincer sa fiu, sunt si colegii de la Salubris aici. Sunt convins ca nu este asa pentru ca cea mai parte au deja contractate de
salubrizare pe zona.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Ei platesc impozit. Va spun, e vorba, au venit cei de la spatii verzi, de exemplu. Au inceput sa isi treaba si s-au oprit la 50 de
metri si le-a zis, va dau si numele ei ca o sa primiti probabil si solicitarea. Pai de ce nu veniti si la noi? Pai noi pana aici pana la
curba am stat intotdeauna. Daca ati stat intotdeauna asta nu e motiv inseamna sa nu mergeti in continuare. Deci o sa primiti
sesizarea si o sa va verificati.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Dispozitia nr. 2662/2017
Proiect C.3.
Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile, situate in str. Bucium nr. 17 si str.
Voinicilor nr. 10, proprietatea Municipiului Iasi, aflate in administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi si
respectiv in administrarea Liceului Tehnologic Petru Poni Iasi;
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Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii ? Nu sunt.
Cine este pentru ?
Cine este impotriva ?
Se abtine cineva ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect C.4.
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din
diaspora la comunitatile de origine prin sustinerea antreprenoriatului” si de aprobare a acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Iasi si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Da, domnule primar, va rog.
Domnul primar Mihai Chirica
As vrea sa completez doar cu cateva precizari pentru ca am vazut ca s-au transmis in spatiul mediatic cateva informatii.
Municipiul Iasi si in consecinta si Consiliul Local este partener, am si votat participarea, daca va amintiti, la acest proiect, intr-o
sedinta anterioara. Dupa mai multe luni de zile am reusit impreuna cu Asociatia EURONEST unde suntem parteneri, sa conturam
acest proiect ca si un proiect realizabil. El vine, sa spunem, aplicat si cu un alt proiect de hotarare in ceea ce priveste infiintarea
unui birou de consultanta pentru viitorii antreprenori pe un spatiu pus la dispozitie de catre noi. Prin urmare, cred ca proiectul de
reconectare a Diasporei la localitatea Iasi, eu am spus impreuna cu colegii mei cred ca ar trebui sa mergem un pic mai departe
spre regiunea de Nord-Est, este un proiect deosebit de important. De altfel toata luna august si vine ca si o invitatie, va fi
dedicata in ceea mai mare a sa proiectelor pentru diaspora. Ne referim la proiecte culturale, la proiecte, sa spunem,
antreprenoriale, si la alte categorii de proiecte pe care le vom avansa, inclusiv o incercare de a aduce alaturi de noi si Camerele
de Comert si Industrie de la nivelul intregii Romaniei impreuna cu Camera de Comert si Industriei din Iasi. Asa incat, vreau sa
va multumesc pentru sustinerea acestui proiect. Nu inseamna contributie extraordinara dar ca vizibilitate pentru orasul nostru
este un lucru deosebit. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Si, vorba dumneavoastra, ca din cauza emotiilor eram sa uit. Vreau sa ii multumesc personal si domnului consilier Marius Danga,
fostul nostru coleg viceprimar pentru ca gandurile pe EURONEST au fost de multa vreme aduse impreuna pe masa Consiliului
Local Iasi. Multumesc tare mult domnul consilier.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim frumos. Supunem la vot acest proeict de hotarare.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri ?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Va multumim si va dorim o zi buna!
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Colegii de la comisia de urbanism, am rugamintea sa ramaneti putin, va rog.
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