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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 08 septembrie 2017 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1. ALDEA CATALINA
2. BOCA ADRIAN FLORIN
3. BOISTEANU PAUL CORNELIU
4. BOTEZ RADU
5. BOZ PETRU EDUARD
6. CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN
7. COTOFAN ALEXANDRU CRISTINEL
8. CRUCIANU TEODOR BOGDAN
9. GABURICI VIOLETA ADRIANA
10. HARABAGIU GABRIEL VASILE
11. IGNAT ETIENNE
12. ISTRATE DUMITRU MARCEL
13. JUGRIN LUCIAN
14. NEDELCU VLAD NICOLAE
15. PINTILEI MIHAIL
16. SANDU VASILE
17. SCRIPCARU CALIN
18. SURDU GABRIEL MIHAI
19. TAUTU IULIANA DANIELA
20. TIMOFCIUC RAZVAN
21. VINTILA IORDAN
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 Cristina Daniela Oteleanu – director Directia Juridica, directorii si sefii de serviciu din
cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.
Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Nedelcu Vlad Nicolae si sunt inregistrate audio si
video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 3428 din data de 06 septembrie
2017, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat cu ”Complexul Muzeal Moldova Iasi” pentru
organizarea Simpozionului International ” Monumentul-Traditie si Viitor”, in perioada 28 septembrie – 1 octombrie
2017, manifestare care reuneste specialisti de prestigiu din cadrul Ministerului Culturii, Academiei Romane,
Institutului National al Patrimoniului si Uniunii Nationale a Restauratorilor Monumentelor Istorice din Romania;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 247 din
23.06.2017 privind aprobarea modificarii Hotararii de Consiliu Local al Municipiului Iasi nr. 172 din 22.05.2017 in
vederea implementarii proiectului “Eficientizare Energetica Spital Clinic de Recuperare Iasi”, a cheltuielilor legate
de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Aplicatiei de Finantare revizuita pentru proiectul “Reabilitarea sistemului
de termoficare in Municipiul Iasi, in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si
pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana. Etapa a II-a” si a documentelor suport
revizuite dupa cum urmeaza: Studiu de fezabilitate, Analiza Cost – Beneficiu, Analiza Institutionala, Strategia de
Achizitii ;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului “Consolidarea si Refunctionalizarea Palatului Braunstein Iasi, Str. Cuza Voda nr. 2 ”, a documentatiei de autorizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico economici si a devizului general actualizat;
5. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de selectie la nivelul autoritatii publice tutelare;
6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 292 / 28 iulie 2017 referitoare la numirea
administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A;
7. Proiect de hotarare privind incheierea contractului de asociere in participatiune intre Municipiul Iasi, Ministerul
Tineretului si Sportului si Directia Judeteana de Tineret si Sport Iasi, pentru sprijinirea si promovarea sportului de
performanta – Sala Polivalenta Iasi;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Judetului Iasi, in domeniul public al
Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi a unor imobile situate in Iasi , str. I.C. Bratianu nr. 26A;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Municipiului Iasi, in domeniul public al
Judetului Iasi a unor imobile situate in Iasi, Str. Bucium nr. 17 si Str. Voinicilor nr. 10;
Doamna Cristina Daniela Oteleanu - director Directia Juridica
Buna dimineata. Declaram deschise lucrarile sedintei extraodinare de astazi. Sedinta este legal constituita,
convocata in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Iasi nr. 3428 din data de 06 septembrie 2017. Prezenta.
Domnii consilieri lipsesc motivat: domnul consilier Aur Marius Catalin, domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu,
nu, ma scuzati, domnul consilier Bostan Manuel Ciprian, domnul consilier Dornean Tudor, domnul Ghizdovat Vlad,
domnul Piftor Daniel, domnul Postolache Andrei. Dau cuvantul presedintelui de sedinta.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Buna ziua stimati colegi si stimati invitati. Inainte de a intra in ordinea de zi, as vrea sa, fiind astazi o zi deosebita,
este o sarbatoare religioasa importanta, domnul primar ar vrea sa adreseze doua cuvinte de felicitare Mariilor.
Domnul primar Chirica Mihai
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Da, asa este. Vin in asentimentul domniilor voastre cu siguranta si nu pot decat sa urez tuturor persoanelor care isi
aniverseaza astazi ziua onomastica sau poate si ziua de nastere, un calduros si sincer ”La multi ani, implinirea
tuturor dorintelor si succes in toate activitatile pe care si le-au propus”. Asta vine din partea mea personala si a
tuturor colegilor mei din cadrul Primariei Municipiului Iasi. Multumesc.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim si noi. Fiind o sedinta extraordinara nu avem interpelari, motiv pentru care intram in ordinea de zi.
Supunem la vot ordinea de zi de astazi.
Doamna Cristina Daniela Oteleanu - director Directia Juridica
Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Impotriva? Abtineri? Ordinea de zi a fost votata. Dau cuvantul
presedintelui de sedinta.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Va multumesc. Proiectul numarul 1
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat cu ”Complexul Muzeal Moldova Iasi” pentru
organizarea Simpozionului International ” Monumentul-Traditie si Viitor”, in perioada 28 septembrie – 1 octombrie
2017, manifestare care reuneste specialisti de prestigiu din cadrul Ministerului Culturii, Academiei Romane,
Institutului National al Patrimoniului si Uniunii Nationale a Restauratorilor Monumentelor Istorice din Romania;
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Este vorba de a nouasprezecea editie a acestui simpozion. Daca exista discutii? Va rog, domnul consilier.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Pe mine ma bucura pozitionarea la numarul 1 a acestui proiect, asta demonstreaza ca acest Consiliu Local este
preocupat de conservarea valorilor din trecut. Sigur ca Complexul Muzeal Moldova a facut si face eforturi
extraordinare pentru a demonstra si a conserva toate vestigiile trecutului. Nu stiu cati dintre dumneavoastra cunosc
in marea de responsabilitate a Complexului Muzeal intra si probleme legate de arheologie, iar noi pe raza judetului
Iasi si anume in comuna Scanteia, avem un sit arheologic de acum 5 ani, unic in Europa, la care incepand cu data
de 31 august pana pe 2 septembrie au lucrat un numar de aproximativ 50 de studenti germani insotiti de profesorii
lor si au facut niste descoperiri extraordinare. De aceea, ma repet, spunand ca sunt extraordinar de multumit de
toti colegii mei care iau in considerare importanta acestor activitati. Multumesc.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Va multumim. Daca mai sunt si alte discutii? Daca nu, supunem la vot acest proiect.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 247 din
23.06.2017 privind aprobarea modificarii Hotararii de Consiliu Local al Municipiului Iasi nr. 172 din 22.05.2017 in
vederea implementarii proiectului “Eficientizare Energetica Spital Clinic de Recuperare Iasi”, a cheltuielilor legate
de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Daca sunt discutii? As vrea sa specific faptul ca in acest mod Spitalul de Recuperare Iasi trece de la o clasa
energetica cotata ca D in prezent, la clasa energetica B, reducandu-se efectul de sera cu 63%, ceea ce consider
ca este un beneficiu important pentru acest spital, cat si pentru atmosfera orasului Iasi. Daca nu sunt discutii
supunem la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 3
Proiect de hotarare privind aprobarea Aplicatiei de Finantare revizuita pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de
termoficare in Municipiul Iasi, in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru
cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana. Etapa a II-a” si a documentelor suport revizuite
dupa cum urmeaza: Studiu de fezabilitate, Analiza Cost – Beneficiu, Analiza Institutionala, Strategia de Achizitii ;
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
La acest proiect exista un amendament pe care il aveti anexat, inregistrat sub numarul 88293 de astazi, 8
septembrie 2017. Daca sunt discutii?
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
As dori sa ni se prezinte acest amendament avand in vedere ca nici macar inainte de sedinta nu l-am primit, nu lam avut pe masa, ci colegele noastre il inmaneaza abia acum.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumesc. Da, domnul viceprimar prezinta amendamentul.
Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel
Deci la proiectul de hotarare privind aprobarea Aplicatiei de Finantare revizuita pentru proiectul “Reabilitarea
sistemului de termoficare in Municipiul Iasi, in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in
atmosfera si pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana. Etapa a II-a” si a documentelor
suport revizuite dupa cum urmeaza: Studiu de fezabilitate, Analiza Cost – Beneficiu, Analiza Institutionala, Strategia
de Achizitii. Mai jos aveti detaliat si celelalte lucruri care provin din schimbarea unor articole de lege.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Va multumesc. Domnul primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Da, in principiu este vorba despre corelarea unor indicatori financiari de la data la care noi am depus proiectul si
pana la data la care speram sa semnam cat mai curand aceasta aplicatie de finantare, in sensul ca aveti precizat
la un prim punct felul in care s-au modificat datele pana la care se spera si fata de care data am facut aceste
actualizari a acestor indicatori financiari. Structura de finantare, in prezent fiind de 85% de la bugetul FEDER, 13%
la bugetul national si 2% la bugetul local. Procentul din TVA s-a modificat de la 21 la 19%. La punctul 2, pe scurt,
aveti modificarile de la pagina 161 din SF, in sensul ca rata de actualizare financiara a fost modificata de la 5 la 4
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datorita indicatorilor aplicati si rata de actualizare de la 5,5 la 5. Motivul este foarte simplu, studiul de fezabilitate a
fost finalizat la 31 decembrie 2015 si l-am actualizat la august 2017.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumesc. Daca mai sunt discutii? Daca nu sunt... A, va rog domnule consilier.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Citesc pentru colegul Boz, ”drept urmare devizul general aferent proiectului a fost actualizat in sensul diminuarii
valorilor estimate”. Deci suntem mai jos si trebuie sa fim multumiti.
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Multumesc. Stiu si eu sa citesc. Ideea era ca intr-un timp foarte scurt trebuia sa...
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Permiteti. As aduce si o explicatie asupra timpului foarte scurt. Acest proiect de hotarare l-am intocmit in cursul zilei
de ieri si o parte in cursul acestei dimineti pentru ca suntem intr-o corespondenta continua cu colegii de la
Ministerului Mediului in vederea finalizarii, iar a avea sedinta, sa spunem, de aprobare pentru proiectele din aceasta
categorie in cursul zilei de astazi, urmand ca pe saptamana viitoare sa trimita aplicatiile de finantare catre Ministerul
de Finante. Multumim.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca mai sunt puncte de vedere? Nu. Supunem la vot proiectul numarul 3 impreuna cu
amendamentul prezentat.
Cine este pentru? Multumim.
Cine este impotriva?
Abtineri?
Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 4
Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului “Consolidarea si Refunctionalizarea Palatului Braunstein - Iasi,
Str. Cuza Voda nr. 2 ”, a documentatiei de autorizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico - economici
si a devizului general actualizat;
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Va rog domnul primar.
Domnul primar Chirica Mihai
As incepe eu cu un scurt comentariu asupra acestui proiect pentru ca, probabil, ar raspunde unor eventuale posibile
intrebari pe care ati dori sa le puneti. Deci proiectul, acesta alaturi de un alt pachet de proiecte care vizeaza cladiri
de patrimoniu si le voi enumera: Manastirea Frumoasa, Muzeul de Stiinte Naturale de pe Independentei, Baia
Turceasca, asta nu imi venea in minte in momentul de fata, Palatul Braunstein, fac parte dintr-un grup de
monumente ce isi asteapta de multa vreme interventia, sa spunem, proprietarului, in speta a Municipiului Iasi, din
diverse surse de finantare pentru a putea sa le reabilitam si sa le redam valoarea istorica de care au nevoie. In
momentul de fata pe judetul Iasi sunt deja doua proiecte in curs de semnare si de demarare a lucrarilor de executie,
este vorba despre Manastirea Frumoasa si Manastirea Barnova, iar in asteptare este Biserica ”Adormirea Maicii
Domnului”, fosta Episcopie Romano-Catolica. Pe ansamblul regiunii de Nord-Est sumele sunt deja epuizate, circa
54 de milioane de euro din care noi pe judet deja avem 5,6 milioane euro pe Manastirea Frumoasa, tot in jur de 4
milioane de euro Manastirea Barnova si o suma similara se va duce spre Episcopia Romano-Catolica. Deci deja
sumele sunt epuizate intr-o impartire oarecum proportionala pe cele 6 judete din regiunea de Nord-Est. Proiectul
privind reabilitarea Casei Braunstein a primit un punctaj care ii asigura eligibilitatea, 73,8 puncte din ce mai tin minte
pe de rost, un punctaj care venea sa contureze, sa spunem, posibilitatea finantarii pe fonduri europene. Celalalt,
Frumoasa a primit un punctaj mai mare, de circa 84 de puncte si desigur se afla in fruntea clasamentului la nivelul
regiunii de Nord-Est. Cu siguranta asteptarea indelunga privind reabilitarea pe fonduri europene a acestui proiect
pare destul de incerta in momentul de fata. Echipa de evaluatori care in momentul de fata nu mai exista la nivelul
ADR, a fost schimbata cu alta echipa, a scris acolo – ”este un proiect care primeste un punctaj eligibil, dar nu poate
intra la finantare” pentru ca au gasit o gaselnita de tipul – inaltimea cornisei este mai mare decat inaltimea actuala
si s-au mai legat cred ca de o chestiune legata de trotuarul din Cuza Voda. Noi ne-am intalnit si am aratat faptul ca
sunt total eronate abordarile pentru ca proiectul este avizat de toate organismele posibile, inclusiv Directia de
Cultura care stiti foarte bine ca este o institutie foarte atenta atunci cand discuta despre monument si toate
documentele au fost avizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, motiv pentru care am si facut
contestatie. Contestatia este amanata de foarte multa vreme si probabil va fi amanata si de acum incolo, nefiind
sursa de finantare. Motivul pentru care am facut o actualizare a acestui proiect exact pe tipicul cerut de Ministerul
Culturii si incercam sa demaram procedura publica de achizitie in vederea finantarii si eventual a finalizarii acestui
edificiu pe un program care se ridica la aproape trei ani de zile. Acesta este motivul pentru care am trecut in revista
din nou toata documentatia tehnica, am adaptat proiectul exact la folosinta pe care vrem sa i o sa dam, cea de
institut cultural, posibilitatea de expozitie pentru tot ce inseamna actul artistic care s-ar putea petrece, plastic mai
ales, la nivelul Municipiului Iasi, si capacitati care ar putea asigura in momentul de fata si o autofinantare a acestui
edificiu avand in vedere faptul ca trebuie sa ne gandim si la asigurarea resurselor bugetare pentru exploatarea unui
edificiu si nu numai, sa il cream si sa il tinem inchis asa cum se intampla din pacate cu multe institutii de cultura in
momentul de fata. Asta este motivul pentru care am rugat colegii mei sa il abordeze rapid, ca altfel o intindem pana
la calendele grecesti si nu o sa reusim sa ii gasim finalitate, fiind din punctul meu de vedere unul dintre ultimele
puncte de interes arhitectural din zona centrala, zona zero, Piata Unirii, si care, desigur, ar contura intr-o maniera
foarte frumoasa legatura cu Palatul Culturii daca vom reusi sa finalizam intr-un timp rezonabil. Asta este motivul
pentru care aveti acest proiect pe ordinea de zi. Multumesc
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca mai sunt discutii? Va rog, domnule Boz.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Stimati colegi, noi grupul de consilieri liberali vom sustine proiectul de reabilitare a acestui monument reprezentativ
pentru orasul nostru, insa nu putem sa nu observam lipsa de profesionalism care a existat la nivelul Municipiul Iasi
in abordarea acestui proiect. In orasul nostru exista si alte monumente, nu doar bisericii si manastiri. Avand in
vedere stadiul avansat de degradare al acestei cladiri, consideram ca era prioritar sa obtinem finantarea pentru
reabilitarea acestui monument. Poate altele puteam sa le mai facem, oricum avem alocari foarte mari si pentru
cultele religioase. Deci din punctul acesta de vedere noi apreciem ca a fost o abordare gresita din punct de vedere
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managerial la nivelul municipalitatii si suntem astazi in situatia de a acoperi din banii iesenilor un esec. Insa
deoarece tinem la patrimoniul orasului nostru, vom vota si vom sustine acest proiect.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim. Domnul primar.
Domnul primar Chirica Mihai
As vrea sa fac o precizare legat de aceasta afirmatie. Toate proiectele s-au depus exact in conformitate cu ghidurile
de finantare si s-au depus si la termen si s-au depus aducand toate argumentele tehnice si de orice alta natura
financiara astfel incat el sa poata primi numarul de puncte necesar pentru a intra in aceasta competitie. El a obtinut
punctajul necesar. Eu nu vreau sa intru foarte adanc, colegii mei care se ocupa de proiect stiu foarte bine despre
ce vorbesc, in detaliile analizei acestui proiect pentru ca ar insemna sa facem un subiect de presa ce ar deveni un
foileton si nu cred ca asta este rolul nostru in momentul de fata. Nu vreau sa va amintesc faptul ca am vrut sa facem
inclusiv o plangere la Comisia Europeana pentru ca abordarea de tipul, ”intr-adevar corespunde acest proiect
tuturor normelor legale privind accesibilitatea persoanelor cu handicap, dar nu ati venit si cu alte masuri
suplimentare de a corespunde tuturor normelor privind accesul persoanelor cu handicap, doua lifturi, rampe,
semnalizare, accesibilitate totala, dar nu ati venit si cu masuri masuri suplimentare”. Tocmai aici era temeiul
fondurilor europene, sa le cheltuiesti eficient, adica sa corespunda tuturor normelor legale privind asigurarea unei
facilitati, nu sa o faci si suplimentar ca un parc in panta. Nu, pur si simplu sa raspunzi tuturor normelor tehnice si
legale. Asta mi-a aratat si mi-a vorbit foarte clar despre profesionalismul celor care citesc aceste proiecte in
momentul in care le fac grila de evaluare si felul in care se judeca acest lucru. Plus intarzierile inexplicabile care
nici in momentul de fata nu ne-au pus in situatia sa semnam macar un singur proiect la nivelul ADR Nord-Est pe
cultura si patrimoniu. Inexplicabil sa iti creezi echipa de proiect dupa 6 luni de zile de la call-ul pe care l-a facut
ministerul, este inexplicabil sa faci o judecata de proiect in trei luni de zile cu astfel de argumente care arata oricum
o alta directie decat cea fireasca, ca in cele din urma sa nu raspunzi nici macar la o contestatie, ca normal, nu ai
ce raspunde in momentul in care iti vine cu un raspuns cum sa cheltui mai multe facilitati pentru persoane cu
handicap cand corespunde tuturor normelor legale si europene privind acest acces. Am oprit subiectul aici. Mi-am
dat seama ca suntem deja pe un alt camp de batalie in care nu are rost sa insistam. Monumentul Casa Braunstein
este reprezentativ pentru noi, iesenii si moldovenii in momentul de fata, legand si axa Lapusteanu, continuand cu
axa Stefan cel Mare si in cel din urma intregind un patrimoniu de care trebuie sa ne bucuram cu totii. Am prognozat
acest lucru, daca va amintiti, si de la creionarea bugetului pe anul 2017 unde am si alocat o suma rezonabila care
acoperea cu mult mai mult cota de finantare, ceea ce s-ar putea sa spunem mobiliza pentru un astfel de tip de
proiect, vazand felul in care ei se misca. Credeti-ma, nu se misca. Daca nu se misca, trebuie sa ne miscam noi
pentru ca viata nu asteapta sa miste nu stiu cine, motiv pentru care l-am pentru finantare.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Va multumesc. Domnule consilier.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
De cate ori vorbeste domnul Boz, trebuie sa vorbesc si eu dupa dansul. Votand acest proiect acum, considerati ca
s-a eliminat lipsa de profesionalism a Primariei?
Domnul consilier Boz Petru Eduard
Nu, asta am si spus, ca o acoperim noi din banii iesenilor
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Pai, daca o votati, e foarte bine. Multumim.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumim, domnule consilier. Va rog domnule consilier Igant.
Domnul consilier local Etienne Ignat
Buna ziua, dragi colegi, domnule primar. As vrea sa imi prezentati o serie de modificari care au fost la momentul...
fata de proiectul depus catre fonduri si cel de acum si am observat in devizul general la capitolul 3, lipsesc sume,
cred, proiectare 0 lei dar vad ca este facut de o firma... pai este gata dar il vad bugetat aici pentu ca noi aprobam
o suma in care ar trebui sa aprobam si toate cheltuielile care sunt legate de acest proiect, gen toate avizele pe care
le-au scos. Proiectarea, acum aveti DALI-ul, dar banuiesc ca o sa faceti si proiectul tehnic, consultanta nu este, dar
plata dirigintilor de santier... o sa faceti proiectul acesta fara diriginti de santier?
Domnul primar Mihai Chirica
Am incercat sa adaptam devizul general exact la realitate, pentru ca, de regula, devizele generale stiti foarte bine,
comporta foarte multe comentarii in ceea ce priveste suma finala, cea care face obiectul licitatiei publice. De ce nu
apare dirigintele de santier? Pentru ca primaria detine 2 diriginti de santier care sunt acreditati pe monumente
istorice si o sa facem dirigintia de santier cu surse proprii. De ce nu mai apare proiectarea? Pentru ca proiectarea
este achitata si nu mai are rost sa mai incarcam un deviz general atata timp cat serviciile de proiectere sunt deja
efectuate, platite si trecute prin bugetul local. De ce apar in continuare servicii de asistenta tehnica? O sa avem
nevoie de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul evolutiei acestei lucrari, o sa vedeti o modificare
de abordare a cheltuielilor neprevazute in sensul cresterilor acestor cheltuieli pentru a nu ajunge intr-un blocaj, stiti
foarte bine ca s-a modificat legea achizitiilor publice mai ales pe DALI-uri, unde procentul care este alocat
cheltuielilor neprevazute este un procent contractat si necheltuit. Deci el face obiectul contractului dar nu face
obiectul cheltuirii sale si bineinteles am adaptat cladirea la utilitatea de care avem nevoie, in sensul ca, vrem sa o
transformam intr-un institut cultural european, am zis noi, prin asimilarea tuturor institutelor culturale care in
momentul de fata functioneaza pe raza municipiului Iasi. Ma refer la cel german Goethe, Institutul Francez si Centrul
Cultural Britanic si, desigur, probabil, lucrurile nu se vor opri aici. Parterul este un spatiu expozitional completat cu
un spatiu comercial, demisolul este un spatiu comercial, iar un lucru foarte inedit, zicem noi, si de bun augur pentru
primarie, etajul este doar spatiu comercial sau, mai bine spus, pentru alimentatie publica, pentru ca aceasta cladire
va trebui sa se intretina. Nu putem la nesfarsit, acolo vorbim de cateva mii de metri patrati, aproape sase sute si de
metri patrati pe nivel, care vor trebui incalzite, iluminate, curatite si intretinute din toate punctele de vedere. Deci
cladirea trebuie sa se autofinanteze asa cum vom incerca si cu alte institutii culturale incepand de acum incolo, sa
spunem.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Va multumesc, daca nu mai sunt... va rog domnule consilier.
Domnul consilier local Etienne Ignat
Bun, eu consider, cred ca o sa aveti si probleme cu Curtea de Conturi daca nu le treceti, noi nu aprobam acuma
toate sumele care sunt legate de acest proiect. Indiferent ca dumneavoastra le-ati achitat. Valoarea proiectului cu
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tot cu proiectare, ar trebui sa fie una mai mare. Pentru ca altfel noi am aprobat un deviz atunci cand l-ati facut...
cand l-ati depus pe fonduri europene, dumneavoastra ati platit lucrarile...
Domnul primar Mihai Chirica
In conformitate cu Legea 273, legea privind finantele publice locale, valoarea unei investitii este valoarea cumulata
a tuturor cheltuielilor pe care le asimileaza aceasta investitie pe parcursul evolutiei sale. In sensul ca: poti sa ai un
deviz, poti sa ai un deviz actualizat, poti sa ai o procedura de achizitie in care diferenta dintre devizul acelei lucrari
si sa spunem, cheltuirea efectiva pe acea lucrare sa fie dintr-o diferenta foarte mare, ceea ce se intampla de fiecare
data. Valoare inregistrata contabil si valoarea care este raportata ca si valoare de inventar este valoarea cumulata
a tuturor cheltuielilor care vizeaza acea constructie pentru ca, sau in fine, acea investitie, constructie in cazul nostru.
Pot cheltui banii pe proiectatre de sapte ori. Am facut studiu de fezabilitate in 1960, l-am mai facut in 1980 si l-am
mai facut in 2017. Sunt 3 sume cheltuite pentru acea investitie care vor cumula valoarea totala a investitiei atunci
cand va fi ea inventariata. De aceea, nu putem sa actualizam un deviz pe sume cheltuite, ele vor face obiectul
inventarierii prin tot ce s-a cheltuit pe acest obiectiv de investitii la momentul receptiei sale. Eu va inteleg foarte
bine, nu sunt omisiuni ale devizului general ci am pus doar sumele reale care pot fi angajate in plata incepand de
la data prezentei hotarari pana la finalizarea investitiei.
Domnul consilier local Etienne Ignat
Vorbeste fara microfon – neinteligibil.
Domnul primar Mihai Chirica
Pai nu putem pentru ca si proiectul tehnic exista.
Domnul consilier local Etienne Ignat
Ma scuzati, nu vreau sa fac un dialog, dar asta e o chestie asa, incearcati sa ocoliti niste cheltuieli la acest proiect
si pentru mine cel putin... chiar ma gandesc cum pot sa aprob un proiect...
Domnul primar Mihai Chirica
Domnule consilier, incerc sa nu le pun fictiv. Proiectul tehnic exista, numai ca in lege spune ca se aproba
documentatiile de interventie, fiind o cladire veche sau SF-ul in general... spune acolo si in Hotararea de Guvern
28. Autoritatea deliberativa aproba indicatorii tehnico-economici, cei care rezulta din studiul de fezabilitate sau
documentatia DALI, dar proiectul tehnic exista si nu ar fi bine sa il mai angajam in plata.
Domnul consilier local Etienne Ignat
Pai exista, dar nu exista bugetat aici, asta va spun.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Domnule consilier...
Domnul primar Mihai Chirica
Ca sa nu ne mai contrazicem si sa o lasam cum vreti dumneavoastra ca nici asta nu conteaza foarte mult, daca
vreti sa il completam si cu valorile de SF, de DALI, de celelate care au fot deja cheltuiete, le punem in paranteza si
le adaugam la total. Nu conteaza lucrul asta. Nu e normal.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Va multumesc. Cum spuneati si dumneavoastra sa nu transformam discutia intr-un monolog. Multumesc, supunem
la vot.
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost aprobat in unanimitate.
Proiectul nr. 5
Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de selectie la nivelul autoritatii publice tutelare;
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Daca sunt discutii, nu sunt supunem la vot.
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost aprobat in unanimitate.
Proiectul nr. 6
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 292 / 28 iulie 2017 referitoare la numirea
administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A;
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Daca sunt discutii, nu sunt supunem la vot.
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost aprobat in unanimitate.
Proiectul nr. 7
Proiect de hotarare privind incheierea contractului de asociere in participatiune intre Municipiul Iasi, Ministerul
Tineretului si Sportului si Directia Judeteana de Tineret si Sport Iasi, pentru sprijinirea si promovarea sportului de
performanta – Sala Polivalenta Iasi;
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
La acest proiect exista un amendament pe care l-ati primit, un contract de asociere intre Municipiul Iasi si Ministerul
Tineretului si Sportului, domnule primar, va rog.
Domnul primar Mihai Chirica
Daca imi permiteti, aici nu as avea decat un singur comentariu pe care mi-l asum in nume propriu si transmit pe
calea undelor, Ministerului Tineretului si Sportului ca sa ii fie rusine pentru modalitatea in care se apleaca asupra
sportului si asupra sportului din Iasi in momentul de fata.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Va multumesc, daca mai sunt discutii, nu sunt supunem la vot.
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost aprobat in unanimitate.
Proiectul nr. 8
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Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Judetului Iasi, in domeniul public al
Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi a unor imobile situate in Iasi , str. I.C.Bratianu nr. 26A;
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Daca sunt discutii, va rog, domnule viceprimar Botez.
Domnul viceprimar Radu Botez
Dupa consultari consideram ca ar fi necesara aici o precizare cat se poate de clara a momentului in care intreg
patrimoniul revine municipalitatii, in sensul in care va exista o perioada de timp in care liceul respectiv isi va muta
activitatea, probabil un an de zile, si sigur va trebui sa introducem o fraza prin care plata utilitatilor si
responsabilitatea asupra patrimoniului sa treaca spre Municipiul Iasi odata cu incheierea activitatii liceului la locatia
respectiva. Cred ca stiti despre ce locatie este vorba, aici in centru pe strada Bratianu. Multumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Domnule primar, va rog.
Domnul primar Mihai Chirica
As face un comentariu putin mai larg. Stiti foarte bine ca Scoala Pavelcu a suferit datorita legii si din alt motiv,
divizarea proprietatii, intrucat acele grupe de elevi au ajuns in situatia de a fi evacuate din spatiile revendicate. In
cele din urma nu si-au mai putut tine in conditii cat se poate de normale, este o scoala speciala care trebuie abordata
intr-un mod special. Au fost mai multe solicitari din partea Consiliului Judetean, in cele din urma ne-am aplecat
impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean asupra spatiilor ramase disponibile de la Liceul ”Anghel Saligny”, fostul
liceu de fapt, el a fost asociat cu Liceul de Transporturi, spatii care nu mai erau utilizate la momentul la care sau nu
sunt utilizate la momentul la care stam noi de vorba. Initial, Consiliul Judetean a cerut un transfer total a intregului
patrimoniu gestionat de Anghel Saligny catre Consiliul Judetean, noi am facut o abordare mai rationala in sensul
ca Scoala de Gimnastica ”Anghel Saligny”, sala de sport mare, salile de antrenament, caminele care sunt gestionate
o parte de catre Anghel Saligny in continuare, o parte de catre Universitatea ”George Enescu” careia i-am dat in
administrare acum mai multi ani acel camin, partea de utilitati, terenul de sport si curtea aferenta deci aproximativ
o treime din suprafata gestionata de acest liceu sa ramana in continuare atasata la Liceul de Transport ca sa poata
functiona sub auspiciurile Inspectoratului si a Municipiului Iasi. Restul, respectiv corpul scoala cu cateva zeci de
sali de curs si laboratoare, cantina de care vor avea nevoie, atelierele si alte dotari suplimentare si unul dintre
camine, sa treaca in gestionarea Consiliului Judetean si Scolii Pavelcu. Consiliul Judetean a mers pe ideea si ati
vazut atasat, unui drept de superficie. Dreptul de superficie nu ii va permite Consiliului Judetean sa investeasca,
pentru ca atelierele sunt cele abandonate din 1989 si caminul de asemenea este exact cum arata in 1989 plus 27
de ani ruina si alte lucruri care s-au petrecut pe parcursul timpului. Noi am propus sa cedam in totalitate corpul de
scoala unde va deservi Pavelcu, sa dea voie Inspectoratului Scolar Judetean si probabil domnul consilier ne va
aduce argumente, sa il transforme intr-un centru regional, deci va conecta cu toate judetele regiunii de Nord - Est
pentru copii care au nevoie de sprijin, avand in vedere starea lor de sanatate, iar noi sa ne vedem de cealalta parte
din patrimoniu. Pe cealalta parte, corpurile de cladiri inclusiv partea de teren de pe zona centrala aici langa Teatrul
National sa ne revina noua. Intentia de viitor si o sa vedeti un proiect de hotarare in septembrie este de a intregi
aceasta suprafata care in total ar ajunge la aproximativ un hectar, unde vom putea sa gandim un proiect public
exclus locuire, comert si alte lucruri dar dumneavoastra veti decide, pe care sa il punem in slujba orasului. Domnul
viceprimar Botez aducea in discutie ca sa nu preluam si nici sa dam aceste spatii cu pasive, adica cu costuri
energetice sau de utilitati pe care nici Consiliul Judetean nu le poate prelua in numele nostru, nici noi in numele
dumnealor si desigur despartirea finala va fi atunci cand cartile funciare vor fi finalizate, iar cand utlitatile vor fi, sa
spunem, achitate si transmise la zi de la o institutie la cealalta. Probabil aici ati vrut sa punctati. Multumesc foarte
mult.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule viceprimar Harabagiu.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
La acest proiect de hotarare la aliniatul 4 avem de facut desemnari pentru o comisie. Rog partidele politice ca
fiecare sa isi desemneze membrii in aceasta comisie. La fel si la proiectul urmator la aliniatul 6. Propun sa fie
aceeasi comisie.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Multumesc. Daca mai sunt discutii pe aceasta tema... deci putem face desemnarea chiar acum din partea partidelor
politice. Din partea PSD, propuneri. Domnul consilier Ciobotaru, fiind si in domeniu.
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Domnul Etienne Ignat.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Din partea PMP?
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici
Violeta Gaburici.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Multumesc, din partea ALDE?
Domnul viceprimar Radu Botez
Din partea ALDE, domul Iordan Vintila.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Domnul Etienne Ignat va fi din partea PNL – ului si presedinte va fi domnul viceprimar Harabagiu. Supunem la vot
comisia in totalitate.
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost aprobat in unanimitate.
Proiectul nr. 9
Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Municipiului Iasi, in domeniul public al
Judetului Iasi a unor imobile situate in Iasi, Str. Bucium nr. 17 si Str. Voinicilor nr. 10;
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Daca sunt discutii? Ramane valabila aceeasi comisie. As vrea sa specific ca poate particularitatea acestei institutii
sau persoanelor care se adreseaza acestei institutii, este vorba despre persoane cu handicap auditiv, vizual sau
psihic mai grav si cu persoane cu o paleta de varsta foarte larga. De la cateva luni pana la 23 de ani.
Supunem la vot daca nu sunt alte discutii.
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Cine este pentru? Multumesc.
Cine este impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Deci proiectul a fost aprobat in unanimitate.
Daca nu mai sunt alte puncte de vedere, multumim pentru participare, domnule consilier va rog.
Domnul consilier local Mihail Pintilei
V-as ruga legat de punctul unu sa dati cuvantul doamnei director Ichim pntru a prezenta manifestarea respectiva si
eventual pentru a face o invitatie publica la acest eveniment.
Doamna Ichim Aurica – director al Muzeului Unirii din Iasi
Buna ziua, multumesc tare mult ca mi s-a oferit acest prilej, va multumesc ca am fost la punctul unu al ordinii de zi,
stimati consilieri, distinsi domni, adresez rugamintea catre dumneavoastra, ca pe 28 septembrie, indiferent, zicem
noi, doar cu sufletul de roman asa cum spuneau voluntarii ardeleni, Victor Deleu, el spunea ca nu sunt Carpatii atat
de mari cat sunt inimile noastre sa putem sa ii trecem si sa ne eliberam fratii. Eu vin de la un simpozion de la Alba
Iulia unde deja s-a spus S.O.S. monumentele istorice. Va rog pe dumneavoastra sa fiti in sala mare a Teatrului
National pe 28 septembrie pentru a spune si de la Iasi S.O.S. monumentele istorice si ma adresez asa cum imi
este firea catre sufletul dumneavoastra si inima dumneavoastra mare de roman. Va asigur ca acest simpozion la
editia a IX- a este unic in Romania pentru temele pe care le abordeaza, iar mai nou, noi aducem in actualitate doua
probleme ce s-au ridicat si la Alba Iulia, mentenanta privind restaurarea monumentelor, adica ce se intampla cu
monumentul dupa ce il predai beneficiarului si vom avea si studii de caz, monumente care au fost restaurate, iar in
cativa ani sunt in aceeasi stare si in al doilea rand monumentele trebuie sa prinda viata, nu sa se aloce bani si dupa
aceea le lasi asa cum spunea cineva la Alba Iulia sa creasca urzicile in jur. Asa ca, va multumesc ca mi-ati acordat
aceasta sansa si sper din toata inima fiind probabil acolo pe o treapta a Teatrului National, sa privesc cu bucurie
cum cu toti veti participa la deschiderea acestui simpozion international unde va asigur ca vin toate institutiile statului
din Romania care au preocupari privind monumentele Romaniei, fiindca intr-adevar sunt intr-o stare grava, in ultimii
ani nu s-au alocat bani si acum este foarte greu. Si daca tot mi-ati dat cuvantul, nu stiu daca este cazul, domnul
primar sa aducem in actualitate si Teiul de la Viena, ca probabil vor fi niste costuri pentru ca nu o sa putem duce
teiul oricum, iar acolo vreau sa va spun ca la Viena sunt deja preocupari, toata lumea de la primaria Vienei, de la
organizatii care sunt in Viena ne asteapta si vor sa vada cum noi ducem teiul… un pui din tei cu certificatul ADN, i
s-a dat un spatiu extraordinar pe malul Parcului Stadtpark din centrul Vienei. Eu zic ca este o bucurie pe care
trebuie sa o impartasim cu totii si o mandrie ca Eminescu a purtat candva pasii prin Viena, acum poate cu ajutorul
dumneavoastra ii vom face si un bust sa il punem sub teiul acela candva si iata ca Iasul sa fie acolo. Poate nu o sa
il uitam si pe Cuza ca si el a fost prin Viena. Va multumesc tare mult.
Domnul primar Mihai Chirica.
Multumim tare mult. Voiam sa completam o sa o facem la momentul oportun pentru ca evenimentul Tei la Viena
face parte din calendarul lunii octombrie si va face obiectul sedintei ordinare a lunii septembrie de aceea nu le-am
amestecat. Sigur, invitatia ramane deschisa subiectul a mai fost anuntat, o sa luam ori de cate ori va fi nevoie,
exista bustul lui Eminescu intr-o piata publica din centrul Vienei si vrem sa ii completam valoarea acestui bust in
prezenta unui tei care, intr-adevar, fac parte din urmasii Teiului lui Eminescu fiind prelevat in 1986 sau 1987.
Desigur, asta va presupune si unele costuri mai mult cu transportul acelui arbore si desigur va face si obiectul unei
analize pe sedinta lunii septembrie. Multumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Va multumim, declaram inchise sedinta. Va urez o zi frumoasa.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier Local
SCRIPCARU CALIN

SECRETAR MUNCIPIUL IASI,
DENISA LILIANA IONASCU
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