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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 29 august 2017 in cadrul sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
ALDEA CATALINA
2.
AUR MARIUS – CATALIN
3.
BOCA ADRIAN FLORIN
4.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
5.
BOSTAN MANUEL CIPRIAN
6.
BOTEZ RADU
7.
BOZ PETRU EDUARD
8.
CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN
9.
COTOFAN ALEXANDRU CRISTINEL
10.
CRUCIANU TEODOR BOGDAN
11.
DORNEAN TUDOR
12.
GHIZDOVAT VLAD
13.
HARABAGIU GABRIEL VASILE
14.
IGNAT ETIENNE
15.
ISTRATE DUMITRU MARCEL
16.
JUGRIN LUCIAN
17.
NEDELCU VLAD NICOLAE
18.
PIFTOR DANIEL
19.
PINTILEI MIHAIL
20.
POSTOLACHE ANDREI
21.
SANDU VASILE
22.
SCRIPCARU CALIN
23.
SURDU GABRIEL MIHAI
24.
TAUTU IULIANA DANIELA
25.
TIMOFCIUC RAZVAN
26.
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
Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa
locala si alti invitati.
Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Nedelcu Vlad Nicolae si sunt inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 3367 din data de 25 august 2017, avand
urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Vintila Iordan in cadrul Consiliului
Local al Municipiului Iasi, precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172/2016,
173/2016, 177/2016, 407/2016, 210/2017 si nr. 222/2017;
2.
Proiect de hotarare privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2016
3.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2017
4.
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul aparatului administrativ
al Directiei Crese Iasi;
5.
Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la acordul de parteneriat nr. 65625/27.06.2017, aprobat prin
HCL nr. 209/31.05.2017;
6.
Proiect de hotarare privind preluarea din domeniul privat al Statului si administrarea Regiei Autonome de Distributie
si Exploatare a Filmelor ”Romania Film” Bucuresti, in domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi
a Cinematografelor ”Victoria”, situat in Piata Unirii nr. 5, ”Republica”, situat in str. Al. Lapusneanu nr. 12, ”Dacia” situat in Piata
Voievozilor 14, ”Tineretului”, situat in str. Al Lapusneanu nr. 18 ;
7.
Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentul de Organizare si Functionare
incepand cu 01 septembrie 2017, pentru institutia de spectacole si concerte Ateneul Tatarasi ;
8.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii de Consiliu Local al Municipiului Iasi nr. 307 din 28.07.2017
in vederea implementarii proiectului “ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la
comunitatile de origine prin sustinerea antreprenoriatului”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de
parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST;
9.
Proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii activitatii de ridicare, transport, depozitare si eliberare
autovehiculelor / vehiculelor stationate, parcate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Iasi;
10.
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparatii
ansambluri comemorative eroi si amenajare alei in incinta”;
11.
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Asigurare
utilitati si sistematizare verticala pentru construire locuinte destinate tinerilor specialisti din sanatate”;
12.
Proiect privind incetarea dreptului de folosinta exercitat de catre SC SERVICII PUBLCE IASI SA asupra unui numar
de 6 autovehicule
13.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de concesiune prin incredintare directa a serviciului de
salubrizare nr. 90979/05.12.2007, respectiv completarea anexei nr. 1 – bunuri de retur, cu 250 buc., dale de beton scoase din
uz;
14.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind respectarea conditiilor de protectia mediului in timpul
executarii lucrarilor de constructii in Municipiul Iasi;
15.
Proiect de hotarare privind avizarea Regulamentelor de organizare si functionare a pietelor agroalimentare, targurilor,
bazarului si talciocului administrate de catre S.C. ECOPIATA S.A.;
16.
Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor pentru serviciul public de intretinere, administrare si exploatare a
pietelor, targurilor, bazarului, talciocului si Hotelului Municipal, practicate de catre S.C. ECOPIATA S.A.;
17.
Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurilor pentru ocuparea si eliberarea din functia de administrator
public, precum si atributiile specifice functiei de administrator public al Municipiului Iasi
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18.
Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile
Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 79793/10.08.2017;
19.
Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local a Municipiului Iasi nr. 79/25.02.2002 privind
constituirea Comisiei sociale de analiza a solicitarilor locative in conditiile Legii 114/1996 si a Legii 152/1998.,stabilirea conditiilor
minimale si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuintelor sociale.,stabilirea conditiilor minimale si criteriilor de prioritate
pentru repartizarea locuintelor din fondul de stat si din proprietatea Consiliului Local.;
20.
Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzand inventarul domeniului privat al
Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata 102 mp, situat in Iasi, Strada Nicolae Costin nr. 13-15, precum si aprobarea vanzarii
terenului prin licitatie publica;
21.
Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzand inventarul domeniului privat al
Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata 140 mp, situat in Iasi, Strada Pacurari nr.124, langa bloc 583, precum si aprobarea
vanzarii prin licitatie publica a acestuia;
22.
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 320 mp situat in Iasi,
strada Mocanului nr.24, avand nr.cadastral 156921, inscris in cartea funciara nr. 156921;
23.
Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Iasi a terenurilor in suprafata de 1989 mp si
respectiv 1317 mp, inscrise in CF nr. 141330 si CF nr. 146909, situate in Iasi, Zona Galata;
24.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iasi, Zona Galata, T 44, N.C. 129077 intocmit in
vederea construirii unei locuinte colectiva mica pe teren proprietate privata persoane fizice;
25.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, soseaua Nicolina nr. 175, N.C. 136694 intocmit
in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica;
26.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata Iasi, str. Alba nr.
10, numar cadastral 140315, CF 140315 intocmit pentru construire locuinte colective pe teren proprietate;
27.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, zona Bucium, T165, N.C. 129211 si 147862
intocmit in vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinte colective mici, pe teren proprietate privata,
persoane fizice;
28.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, str. Rachiti, nr. 4, N.C. 153011 intocmit in vederea
construirii unui bloc de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoane fizice;
29.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Zona Viticultori SC 62, N.C. 143756, intocmit in
vederea construirii unui ansamblu de locuinte individuale si dotari aferente functiunii de locuire, pe teren proprietate privata,
persoana fizica;
30.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADELA UZINEI
NR. 6, NUMAR CADASTRAL 139997, intocmit in vederea consolidarii, reparatiei si extinderii locuintei existente pe teren
proprietate privata, persoane fizice;
31.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU nr. 9 D, NUMAR
CADASTRAL 149212 intocmit in vederea construirii unei locuinte semicolectiva, pe teren proprietate privata, persoane fizice;
32.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA TITU
MAIORESCU NR. 15, NUMAR CADASTRAL 152354 (152354-C8) intocmit in vederea consolidarii si extinderii cu doua niveluri
a salii de sport a Facultatii de Educatie Fizica si Sport a Universitatii Alexandru Ioan Cuza pe teren proprietate privata persoana
juridica ;
33.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA GEORGE PALADE NR. 23, NUMAR
CADASTRAL 145688, intocmit in vederea executarii de reparatii capitale si mansardare locuinta individuala existenta pe teren
proprietate privata persoana fizica ;
34.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T149, NUMERE
CADASTRALE 150449, 150450, 150318,150853, 150854 si 149441 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiului Iasi
pentru construire locuinte individuale pe teren proprietate privata, persoana juridica;
35.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Iasi, str.Stramosilor nr.49A, numar cadastral 144493
pentru investitia “Construire locuinte colective mici pe teren proprietate”;
36.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Iasi, str. Cronicar Mustea, nr.13, nr.cad./CF 145646
pentru investitia “Construire cladire de birouri si sediu de firma, demolare constructii existente pe teren proprietate”;
37.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- IASI, Bulevardul Poitiers nr.16, NUMAR
CADASTRAL 124826 intocmit pentru investitia CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI, SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE
PE TEREN PRIVAT, PERSOANE FIZICE ;
38.
Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 122 din 31 marte 2017 pentru aprobarea Planului
Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T174, NUMERE CADASTRALE 12934/3, 12934/2, 12935/2/3, 130426, 130427, 12935/1,
intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi, construire locuinte individuale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate
privata, persoane fizice;
39.
Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL nr.
153/2017, cu terenul in suprafata de 553 mp (compus din Lot 2=323 mp si Lot 3=230 mp) situat in str. Sf. Lazar nr. 23 si atribuirea
acestuia in folosinta gratuita catre Asociatia Religioasa ” Biserica Ortodoxa de stil vechi din Romania” pentru ” Sf. Cuvioasa
Parascheva pe Stil Vechi” ;
40.
Proiect de hotarare privind incheierea Acordului de parteneriat privind organizarea evenimentului ”Magia Serii in sunet
si lumina”, pe data de 17 septembrie 2017, intre Opera Nationala Romana Iasi si Municipiul Iasi ;
41.
Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna septembrie 2017 ;
42.
Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Iasi.
Completare - Dispozitia nr. 3367 /25.08.2017
Solicitare privind aprobarea exercitarii dreptului de preemtiune de catre Municipiul Iasi cu privire la imobilul situat in
Iasi, str. Cuza Voda, nr. 41, proprietatea domnului Crisu Ciocinta Catalin – Gheorghe ;
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Buna ziua doamnelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia
Primarului Municipiului Iasi nr. 3367 din data de 25 august 2017. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza doamna consilier
Gaburici Violeta Adriana. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 28 iulie 2017. Domnule
presedinte, aveti cuvantul.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Buna ziua. Propun membrii comisiei de validare a domnului Vintila Iordan sa vina.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Nu, nu, interpelarile. Interpelari acum.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Atunci vom incepe cu interpelarile. Pentru ca vom avea un nou coleg, propun sa incepem si de aici sa nu fim acuzati de
discriminare ca incepem numai din partea dreapta. Deci cine se inscrie la interpelari? Domnul Timofciuc, va rog.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Buna ziua tuturor. Ii spun si eu bun venit domnului Vintila Iordan printre noi. As vrea sa fac trei interpelari astazi. Prima face
referire la o problema care mi-au adus-o la cunostinta iesenii atat pe retelele de socializare, cat si in audientele pe care le-am
avut, si face referire la acel pasaj subteran de la Gara Internationala. Stiu ca acel pasaj este in proprietatea Ministerului
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Tineretului, Ministerului Transportului ma scuzati, si ca Primaria la un moment dat a incercat sa il ia in proprietate pentru a face
acolo lucrari de reabilitare a acestora pentru ca se afla intr-o stare avansata de degradare. Daca imi pot spune cei din
conducerea executivului, ce pasi s-au facut in aceasta directie pentru ca, mai ales atunci cand ploua practic este impracticabil
acel pasaj plus ca nu prezinta masuri de siguranta pentru iesenii care traverseaza din zona Cantemir in zona Nicolina. A doua
mea interpelare face referire la o tema care a facut, tot a mai aparut in presa locala si am mai discutat-o, in legatura cu cele
doua importante investitii in cei doi ani de mandat ai dumneavoastra, domnule primar, achizitia celor cinci cai si cinci toalete
publice care au insumat o valoare de 250 de mii de euro. Inteleg ca dupa 9 luni de zile acele toalete publice inca nu sunt folosite,
ele sunt puse in diferite zone in oras, dar nu sunt folosite, nu pot fi folosite, nu sunt racordate la utilitati. Iar cei cinci cai isi petrec
mare parte din timp in grajdurile de la Hamak. Investitia este destul de mare si daca ne puteti spune care este motivul pentru
care pana acum nu sunt implementate aceste masuri sau aceste investitii ale dumneavoastra. Si un alt subiect pe care voiam
sa il aduc in discutie tine de acest proiect pilot pentru deschiderea terenurilor scolilor pentru a fi utilizate de catre ieseni. Este un
pas inainte ca au fost deschise 12 terenuri, daca nu ma insel, in cadrul unui proiect pilot. Noi am spus inca de acum doi ani ca
aceasta masura trebuia luata. Cred ca alegerea corecta ar fi fost sa votam aici in Consiliul Local un proiect de hotarare si sa
votam un regulament de utilizare a acestor terenuri astfel incat am fi avut cadrul legal si nu am fi gasit o masura dintre asta prin
care sa eludam Consiliul Local, dar este un pas inainte ca am procedat in modul in care am procedat. Inteleg ca pana acum
aceasta masura nu a avut mare succes, motivul este ca in baza, inteleg a unui protocol in care Primaria l-a semnat cu o asociatie
un anumit numar de voluntari trebuiau sa asigure permanenta la aceste terenuri. Acest lucru nu prea s-a intamplat. Multe dintre
terenuri in continuare, din 12 terenuri pe care ati anuntat ca sunt deschise spre utilizare de catre ieseni, nu sunt folosite si asta
pentru ca pe de o parte voluntarii nu au venit la programul care era prevazut in acel protocol si pe de alta parte, nu exista o
suficienta promovare a acestei initiative. De aceea daca ne puteti spune, pentru ca nu am consultat acel protocol, care sunt
prevederile mai exact ale protocolului si cum ne putem implica noi activ, consilierii locali, pentru ca acest proiect sa devina unul
viabil. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumesc foarte mult. Cred ca era foarte bine daca reuseam sa trecem de primul punct de pe ordinea de zi si apoi sa facem
interpelarile ca sa ii dam voie si colegului nostru, domnului Vintila sa participe la sesiunea de interpelari. Dar daca trebuie sa
trecem peste primul pachet de interpelari, in primul rand vreau sa va multumesc pentru ca ati raspuns invitatiei de a participa la
sedinta ordinara de astazi. Sigur, Pasajul pietonal de la Gara Internationala face obiectul unor discutii destul de lungi in
corespondenta pe care am dus-o cu Ministerul Transporturilor. Nu am reusit sa il aducem in curtea Primariei Municipiului Iasi,
dar probabil ca e chestiune de timp asa cum a fost si cu pasajul pietonal de peste calea ferata de la Gara Mare a Municipiului
Iasi. Am incercat acest lucru si pe vremea domnului fost ministru, Fenechiu. Probabil ca o sa mai treaca multi ministri pana o sa
reusim sa o facem, dar vestea buna este ca avem un coleg consilier care chiar lucreaza in interiorul ministerului si sunt convins
ca ne va sprijini si in felul acesta o sa reusim sa depasim acest moment. Daca doriti sa participati la inaugurarea toaletelor,
sunteti invitatul meu personal.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Inteleg ca deja sunt inaugurate ele, nu?
Domnul primar Chirica Mihai
Nu stiu. As dori sa va raspund. Caii si toaletele nu sunt singura realizare a acestui oras. Probabil ca singura cale de informare
pe care o folositi este una destul de sumara si nici macar nu reflecta realitatea acestui oras, dar in orice caz va asigur ca ele
sunt racordate la utilitati. In momentul de fata s-au facut toate categoriile de bransamente pentru cele 5 toalete automate. Este
o masura, sa spunem noi, a civilizatiei de care are nevoie un oras ca Iasul, sa putem si noi sa avem asemenea echipamente de
mobilier urban care sa deserveasca un oras de talie europeana. Caii isi fac treaba din toate punctele de vedere, puteti urmari si
pietonalul de pe Stefan cel Mare. Puteti sa gasiti urme evidente ale prezentei cailor in spatiul public iesean si pe Stefan cel Mare
si pe esplanada Oancea si in zona Pietei Voievozilor si in multe alte locuri in care ei patruleaza in mod continuu si, desigur,
seara se duc la culcare intr-un padoc ca si ei trebuie sa stea undeva, ca si ei sunt nu oameni, fiinte. Referitor la terenurile de
sport, ca sa trecem intr-un registru mai serios un pic, terenurile de sport le-am trecut prin acel protocol pentru ca un regulament
inseamna inca 30 de zile de dezbatere si oricum aceasta vara nu a permis utilizarea lor inca de la inceput. Exista o discutie
permanenta cu Inspectoratul Scolar Judetean care a inteles in cel din urma. Sprijinul pe care l-am avut si din partea domnului
nostru coleg consilier, domnul Florin Ciobotaru, care s-a implicat si a reusit in cele din urma sa convinga fiecare scoala. Fiecare
director isi apara ”mosia” intr-o maniera absolut rezonabila in ceea ce priveste posibilitatea de a conserva lucrurile pe care le
detin deja, pentru ca o abordare, sa spunem, haotica nu poate duce decat la degradarea acelor bunuri. Este un prim pas. Cel
mai important pas va fi cu modernizarea celor 17 terenuri de sport si intrarea lor intr-un circuit, intr-un circuit scolar si de vacanta
care va permite intr-adevar pe baza unui regulament sa putem sa le dam iesenilor si pe perioada verii. Stiti foarte bine ca a fost
o perioada caniculara foarte intensa in aceasta vara care nu a scos oamenii pe terenul de sport, ceea ce este, sa spunem, o
chestiune obiectiva. Pe parcursul acestei toamne si pe parcursul anului viitor pana la vacanta de vara o sa incercam sa
modernizam cele 5 terenuri pe care le-am propus si sa demaram licitatiile pentru celelalte 12, astfel incat sa le putem integra
intr-un plan de masuri ce vizeaza sportul de masa. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. In continuare la categoria interpelari domnul consilier independent Postolache, va rog.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Buna ziua. As dori sa aflu care e stadiul planurilor de reamenajare arhitecturala din fata Palatului Culturii ca sa inlocuim parcarea
pe care o avem acum acolo cu ceva care sa puna in valoare cladirea emblema a Iasului. Tin minte cand am mai vorbit de
subiectul asta, catre sfarsitul anului trecut a avut loc un concurs de solutii si dupa aia parca se pusese in SEAP, daca tin minte
bine, prin primavara proiectul. Unde am ajuns si cand credeti ca se va intampla urmatorul pas. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, domnule consilier. Domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumesc, domnule presedinte. In luna octombrie o sa reusim sa finalizam tema de proiectare. De ce in luna octombrie? Pentru
ca piata din fata Palatului Culturii nu putem sa o tratam altfel decat tot ceea ce se intampla si pe vechile curti domnesti si cu
cladirea in care functioneaza EON in momentul de fata, ca trebuie sa luam o decizie si asupra acestui lucru, si cu racordarea
acestei piatete si la bld. Stefan cel Mare si la celelalte investitii marginale. De aceea nu ne-am pripit. Noi am facut o tema de
proiectare, am inceput discutiile si cu Directia de Cultura. Stiti foarte bine cu posibilitatea sau nu a interventiei in subteran care
sa permita realizarea unei parcari subterane si multe alte lucruri de utilitate in vederea utilizarii cat mai eficienta a edificiului, a
Palatului Culturii. Terminam in octombrie, ne racordam si la celelalte proiecte. Am initiat o discutie si cu Parohia ”Sfantul Nicolae
Domnesc” pentru ca si ei demareaza un proiect acolo. Vrem sa prindem in interiorul proiectului inclusiv curtea lor de aproximativ
2500 de metri si in felul acesta sa facem un proiect integrat cu tot ce s-ar putea face, desigur etapizat, in fata Palatului Culturii.
Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, domnule primar. Domnule consilier Daniel Piftor, va rog. Imi cer scuze. Domnul Pintilei, va rog. Ridicati mana mai
sus.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
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O zi buna tuturor. Vreau sa imi exprim, pot sa spun chiar asa, bucuria nominalizarii domnului Vintila Iordan in calitate de consilier
si in acelasi timp ma bucura pozitionarea dansului in aceasta sala pentru ca produce egalizare intre latura din stanga si latura
din dreapta in ceea ce priveste maturitatea abordarii unor probleme care se ridica in cadrul Consiliului avand in vedere vasta
domniei sale experienta. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, domnule consilier. Domnule Piftor, va rog.
Domnul consilier local Piftor Daniel
Multumesc frumos. Astazi o sa am o interpelare cu trei puncte. Stimate domnule primar, stimati domni viceprimari, stimati colegi
consilieri locali, in aceasta perioada de vara am discutat cu mai multi cetateni ai municipiului nostru despre complexul Ciric, mai
precis despre modul cum Primaria si Consiliu Local ar putea aduce un plus de valoare acestui complex. Una din ideile care au
rezultat din aceste discutii a fost amenajarea, impreuna cu Ocolul Silvic sau Salubris, a unei mini gradini zoologice. In prima
etapa de infiintare ea ar putea fi populata cu animale si pasari din tara noastra sau deja aclimatizate, intr-o perioada ulterioara
de dezvoltare ar putea fi achizitionate si animale si pasari exotice. Putem chema si chemam alaturi de noi si organizatiile
neguvernamentale de conservare a speciilor autohtone unele pe cale de disparitie, iar alte ramase fara habitat. Prin popularea
cu animale si pasari autohtone se evita perioada necesara de adaptare a lor la microclimatul specific zonei noastre. Alegerea
speciilor se poate face prin consultarea cu specialisti de la Universitatea de la Stiinte Agricole si Medicina Veterinara si DSVSA,
iar intretinerea animalelor poate fi preluata de Salubris. Mica gradina zoologica ar deveni un punct de interes atat pentru copiii
din Municipiului Iasi, cat si pentru vizitatorii orasului nostru. In acest fel dezvoltam nu numai turismul de consum practicat de cei
care s-ar duce doar la Palas, ci il dezvoltam si pe cel de agrement prin petrecerea a mai mult timp la Ciric, in natura. De altfel,
toate judetele invecinate au capitala de judet ori in alt oras o gradina zoologica, in Neamt este in Piatra Neamt, in Vaslui este in
Barlad, in Suceava este la Radauti. De ce copiii nostri trebuie sa mearga la Neamt pentru a vedea o caprioara si un paun la
Braila pentru a vedea un pelican? Stiu ca in anii trecuti au fost discutii, propuneri, ca prin fonduri europene sa cream o gradina
zoologica in Iasi. Anii au trecut si nu s-a facut nimic. Vor trece alti ani si tot asteptam fondurile europene, probabil ca nu vom
demara un astfel de proiect. Asadar cred ca se poate incepe cu forte proprii cu ce avem astfel incat vara viitoare sa reusim sa
facem acest proiect la Ciric. Modele inspirationale exista chiar si in anumite judete, la persoane fizice si chiar in incinta unui
acoperamant monahal. Sper ca ati fost suficient de atenti. Am vazut ca acolo ati mai avut niste discutii cu domnii viceprimari,
ceea ce este bine. Al doilea punct este legat de Ecopiata. Avem si un punct pe ordinea de zi. Partidul Miscarea Populara sprijina
si incurajeaza orice producator autohton atat din municipiului Iasi, cat si din comunele judetului. Noi propunem ca sa se creeze
o comisie formata din consilieri locali, reprezentanti ai partidelor politice si domnul consilier Postolache care este independent,
daca doreste, impreuna cu reprezentati ai executivului Primariei care au atributii de control pentru ca sa vedem si noi cate
persoane care vand in pietele agroalimentare sunt producatori si cati sunt intermediari. Din cate stim noi, din cate stiu eu, sunt
mai multi intermediari decat producatori autohtoni si acestia au si niste relatii privilegiate cu coordonatorii pietelor. Deci sa se
faca vizite in piete, in principalele piete si cu aceasta ocazie poate din discutiile pe care le avem cu producatorii, poate putem
sa ii ajutam si noi prin hotarare de Consiliu Local sau, eu stiu, prin alte decizii. Si o intrebare, domnule primar Chirica, daca se
poate sa ma ascultati si pe mine putin, va rog frumos. Deci, am primit din partea unei asociatii de proprietari de la blocul A1 din
Podu Ros, este vorba despre cladirea care se face la Mercur Mary, fostul magazin Mercur Mary. Acolo s-a facut o reamenajare,
o extindere a magazinului. Am inteles de la cei care stau in blocul C1, deci cum avem in fata magazinul Mercur Mary, in dreapta
este A1, in spate la PNL si C1 este la 10 metri, mai putin de 10 metri de aceasta cladire. Cei care au amenajat spatiul acum,
care l-au extins si care l-au, ma rog, l-au amenajat, l-au imbunatatit, au mutat instalatiile de racire care erau deasupra
magazinului, asa mi-au spus oamenii din zona, din bloc, pe partea laterala astfel sunt 15 aparate din alea de racire industriale
care cand vor fi folosite, deci 15 aparate din alea non-stop, probabil, vor fi folosite, atunci vor crea un mare disconfort persoanelor
care stau la parter si la etajul 1. Si lumea mai intreaba daca blocul respectiv, ca se pare ca va fi un bloc P+8, deci ei au facut
amenajare, dar se pare ca au cerut sa faca P+8, nu stiu. Ei vor un raspuns scris din partea Primariei. Au o ingrijorare din punctul
asta de vedere si chiar as vrea ca sa imi dati mie un raspuns scris, sa il transmit si eu mai departe si as vrea ca sa nu se intample
ca in cazul unei interpelari care am avut-o pe 27.02.2017 cand v-am rugat cu podul ala peste Vamasoia, podetul ala, cu copii
care se duc la Otilia Cazimir. Stiti, v-am rugat, poate se poate ceva, eu stiu, macar proiectul facut de Primarie si realizarea
noastra ati spus ca veti face, nu s-a prea facut. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Am sa recapitulez foarte pe scurt ca sa nu ne ducem foarte departe cu aceste interpelari. Gradina zoologica, o mini gradina
zoologica, asa am inteles de la dumneavoastra, in zona Ciric. Noi am mai avut-o in discutie, daca va mai amintiti, intre Breazu
si Ciric. Ambele au fost oarecum conditionate de statutul de zona silvica care nu permite decat printr-o procedura extraordinar
de laborioasa. Intentia noastra a fost ca o parte dintre echipamentele care sunt deja montate acolo si care isi pot gasi sau nu isi
pot gasi utilitatea intr-un ritm pe care si-l doreste orasul in momentul de fata, sa poata fi inlocuite pe masura ce eligibilitatea
proiectului trece si suprafetele care sunt scoase deja din regim silvic sa poata deveni eventual si o mini gradina zoologica.
Verificam si acest lucru. Legat de prezenta sau nu a producatorilor in piete, e o chestiune care ne preocupa foarte mult pentru
ca acum cand a sosit toamna deja o asociatie de producatori din Golaiesti a fost saptamana trecuta in audienta la noi si o sa
rog Politia Locala sa fie foarte atenta. Exista intr-adevar o presiune destul de mare din partea distribuitorilor, sa ii numim, ca sa
nu le folosim alte apelative, privind cumpararea produsului de la producatori si revinderea lui in piete. Eu as propune, nu neaparat
o comisie, nu neaparat un control, ci o regula. Regula pe care putem sa o amendam si astazi sau putem sa o propunem intr-o
sedinta urmatoare, ca producatorii pe masura identificarii lor prin Camera Agricola, ma gandesc ca asta ar fi de fapt cea mai
facila modalitate de lucru, sa ne identifice care sunt producatorii si care este dorinta lor de a deveni distribuitori in piete pentru
ca nu toti doresc sa vina sa stea in Iasi sa isi vanda produsul si accepta si varianta unor, sa spunem, intermediari. Legat de
acea cladire care se construieste pe soseaua Nationala, colegul nostru de la Politia Locala, domnul comandant Grumeza o sa
va faca o informare scrisa, regimul de autorizare, ce se intampla de jurul-imprejurul cladirii, ce este autorizat sau daca este
autorizat in ceea ce priveste acele echipamente si o sa va transmitem. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, domnule primar. In continuare, domnul Ignat.
Domnul consilier local Ignat Etienne
Buna ziua domnule primar, stimati colegi. Am sa incep prin a saluta propunerea venita din partea domnului Piftor legat de
aceasta comisie care ar trebui sa analizeze oarecum activitatea din piete, ba chiar mai mult, eu am sa va propun daca nu doriti
sa infiintam aceasta comisie, eu am sa trimit adresa si catre Prefectura si am o rugaminte si catre Politia Locala de a face
controale in fiecare luna in pietele din Municipiul Iasi. Acum avem regulament, avem acel angajament din partea producatorilor
si avem toate, sa zicem, avem tot contextul de a elimina asa zisii falsii producatori. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule primar, aveti cuvantul. Doriti sa mai interveniti?
Domnul primar Chirica Mihai
O completare la celalalt raspuns.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule Crucianu, va rog.
Domnul consilier local Crucianu Bogdan Teodor
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Buna dimineata. As dori sa multumesc executivului Municipiului Iasi pentru implicarea in proiectul ”Capitala Tineretului din
Romania”. Municipiul Iasi a fost declarat oras finalist. Suntem unul din cele trei orase care am intrat in finala pentru obtinerea
titlului de Capitala Tineretului din Romania. In primul rand, grupul de tineri care a lucrat doreste sa va multumeasca, domnule
primar, pentru implicare si pentru faptul ca ati dat curs fiecarei invitatii, pe de o parte. Pe de alta parte, as dori sa solicit ca pe
ordinea de zi a urmatoarei sedinte ordinare a Consiliului Local sa punem Consiliul Consultativ al Tinerilor, sa fie unul din puncte,
deoarece este un punct ce consta, ce ne va ajuta la depunerea dosarului final, proiect care in momentul de fata se afla in
dezbaterea publica fiind adus la cunostinta consilierilor din cadrul comisiei de tineret. Va multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim. Domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Eu in primul rand as vrea sa va felicit pe dumneavoastra. Bine, nu este neaparat un schimb de mingi cu felicitari. Vreau sa va
felicit ca v-ati implicat si ati si propus acest proiect si nu l-ati abandonat. Nu am vrut sa par foarte vizibil acolo intre organizatiile
de tineret decat intr-o maniera in care am putut sa fiu constructiv cu ei. Munca va apartine in cea mai mare parte. Nu am facut
decat sa asigur un cadru administrativ corect, legal si sa spunem eficient astfel incat toate cele 7 directii de lucru pe care le-am
stabilit in viitoarea strategie sa isi poata gasi si finalitate. Vreau sa felicit toate organizatiile neguvernamentale care s-au implicat,
ligile studentesti si toti cei care au pus umarul la acest proiect. Speram ca finalul sa fie cel scontat. In orice caz, cu sau fara final
noi ne vedem de drumul nostru mai departe. Introducem pe ordinea de zi si proiectul privind infiintarea Consiliul Consultativ al
Tinerilor. O sa gasim o modalitate mai activa de conlucrare pe proiectele de tineret si noi speram ca din strategia pentru tineret,
cea pe care o sa realizam pe municipiul Iasi, sa devina o baza de informare si pentru Ministerul Tineretului si Sportului, care din
punctul meu de vedere mai are mult de lucrat din acest punct de vedere al conlucrarii. In ceea ce priveste planurile de viitor, neam pastrat acea promisiune privind finantarea proiectelor de tineret prin Legea 350. Ii felicit pe toti cei care au devenit castigatori
si speram sa isi duca la indeplinire toate obiectivele pe care si le-au propus. Anul viitor va fi strans legat de momentul Centenar,
de asta si proiectul nostru a fost nuantat pe momentul Centenar si se pare ca a fost bine si speram ca propunerile de proiecte
sa fie cat mai clare, concludente si finalul lor sa fie cel scontat. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, domnule primar. Domnule consilier Ciobotaru.
Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian
Multumesc, domnule presedinte. Buna dimineata, buna ziua domnule primar, sarut mana doamnelor consilieri, buna ziua
domnilor consilieri. Avand in vedere faptul ca pe 11 septembrie va incepe un nou an scolar, rog executivul primariei sa
desemneze reprezentantii autoritatii publice locale pentru consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant acolo unde este
cazul, pentru reconfigurarea acestora astfel incat sa putem respecta regulamentele scolare, in speta Legea Educatiei Nationale
si Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar. Doi, este stiut faptul ca una dintre
prioritatile primarului in functie o reprezinta buna gospodarire a spatiilor scolare de pe raza municipiului Iasi. In acest context am
trecut zilele trecute prin destul de multe unitati de invatamant din Iasi si am constatat ca, atat salariatii Directiei de Spatii Publice,
cat si cei abilitati sa vegheze la buna gospodarire a acestor scoli sunt la munca. Desi stiti ca sunt o persoana extrem de sincera,
trebuie sa va aduc la cunostinta si faptul ca mai sunt suficiente locatii unde mai trebuie facut destul. Eu cred ca in cele zece zile
care au mai ramas pana la inceperea anului scolar, se vor rezolva lucrurile si acolo. As atrage atentia in mod deosebit asupra
faptului ca la Scoala Gimnaziala ”Ion Neculce”, respectiv Scoala 21 avem o reala problema cu terenul de sport si poate macar
intervenim, macar sa il peticim, scuzati moldovenismul, dar macar in etapa aceasta. Sigur, in acest context trebuie sa informam
corect opinia publica din municipiul nostru si sa nu o dezinformam asa cum a incercat sa sugereze domnul Timofciuc Razvan,
ceea ce a facut Primaria orasului Iasi in vederea deschiderii terenurilor de sport catre publicul larg, este o realitate. A fost un
demers destul de greoi pentru ca au fost antrenati mai multi actori decizionali, in speta Primaria Municipiului Iasi, Institutia
Prefectului judetului Iasi, consiliile de administratie din unitatile de invatamant, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si probabil
domnia sa nu s-a informat suficient de bine. Eu am in fata un raport de activitate pentru perioada 22.08 – 25.08 de la Asociatia
”Sporturilor in Natura” si de la Serviciul Voluntar de Ambulanta Iasi unde reprezentantii acestor doua entitati au fost prezenti
permanent in perimetrul unitatilor de invatamant. Intr-adevar nu a fost un aflux de persoane pentru ca asa cum foarte bine
preciza si domnul primar Chirica, a fost si o perioada extrem de calduroasa. In mod deosebit dupa amiaza, lucrurile au decurs
sau inscris in limita normalului si din acest punct de vedere nu a fost absolut nicio problema. In consecinta, cred ca nu este
meritul nimanui, este meritul nostru, al tuturor ca am reusit finalmente sa rezolvam aceasta problema necesara pentru toti
cetatenii orasului nostru. As mai avea o rugaminte catre comandantul Politiei Locale, avand in vedere ca prin traditie inceputul
noului an scolar reprezinta o aglomerare deosebita in ceea ce reprezinta circulatia pietonala, circulatia rutiera, sa dirijeze patrule
in marile intersectii, daca se poate cate un reprezentant la fiecare unitate de invatamant, eventual cu un gand catre noul an
scolar astfel incat lucrurile sa decurga sub semnul normalitatii. Nu inchei inainte de a va ruga ceva, in masura in care se poate,
daca este vreo persoana in masura sa ne sintetizeze in doua, trei minute care ar fi stadiul pregatirii unitatilor de invatamant
pentru inceputul noului an scolar. Vreau de la un profesionist, daca se poate lucrul acesta, de la o persoana din Primariei.
Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc. Aveti cuvantul, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Cred ca l-ati gasit. Si terenul de sport a scolii Neculce si Alecu Russo sunt in lucru in momentul de fata. De asemenea, am
intervenit pe langa conducerea mai multor scoli, colegii din Iasi sa retrasam terenurile de sport, sa gasim facilitati cat mai bune
in ceea ce priveste accesibilitatea. Incepand cu ziua de luni, de ieri, Directia Tehnica impreuna cu Politia Locala a inceput sa
treaca pe la fiecare unitate scolara pe trei teme: marcajele rutiere, semnalizarea rutiera pe toate caile de acces spre unitatile
scolare, situatia prezentei sau nu a unor pericole iminente, cele legate in special de arbori uscati, arbori fracturati sau prezenta
unor retele motivate de furtunile care au strabatut Iasul in perioada anterioara si le-am spus noi puncte cu infractionalitate
crescuta unde s-au oplosit pe langa scoli, pe langa curtile de scoala, stau noaptea si cum am mai avut noi sesizari, in vederea
deschiderii anului scolar pe data de 11 septembrie, motiv pentru care va si invitam. Acest lucru va fi finalizat in cursul acestei
saptamani si cu luarea masurilor necesare. Noi am avut o intalnire preliminara cu doamna inspector general si cu conducerea
si a Jandarmeriei, Inspectoratul Judetean Iasi in vederea gasirii celei mai facile cai in ceea ce priveste ordinea publica. Si un
lucru pe care mi l-ati propus dumneavoastra si pe care l-am preluat, lucram acum la documentatia tehnica privind includerea
tuturor unitatilor scolare in dispeceratul primariei in ceea ce priveste asigurarea masurilor de ordine publica in interiorul si
exteriorul unitatilor scoale. Titular de proiect este domnul Catalin Boghiu, colegul nostru care controleaza si dispeceratul central
in momentul de fata. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, domnule primar. Domnule Boz, va rog.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Buna ziua stimati colegi. Buna ziua domnule primar. Interpelarea mea de fapt este o invitatie la colaborare intre Primaria
Municipiului Iasi si Consiliul Judetean in vederea extinderii soselei Nicolina care se prelungeste cu drumul judetean 248, daca
nu ma insel, drumul judetean catre Vaslui, extinderea acestui drum cu inca o banda pe fiecare sens de mers, macar pana la
intersectia cu soseaua de centura. Cu totii cunoastem ca aceasta zona reprezentata de Valea Adanca, Horpaz, Ciurea este in
plina dezvoltare, se construiesc si foarte multe apartamente, traficul este foarte aglomerat si traficul este ingreunat si de
camioane, de traficul greu care se indreapta catre vama in fiecare zi. Din punctul meu de vedere, intr-un an, maxim doi situatia
acolo va fi una foarte dificila pentru cei care locuiesc in zona sa intre in drumul judetean sau sa se intoarca catre casa la orele
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de varf. Din acest punct de vedere, avand in vedere din cate cunosc municipiul Iasi are o parte din teritoriu in sensul ca paralel
cu drumul judetean exista aceasta zona, Uzinei, in aproprierea fostei platforme Fortus, toate acestea tin de administrativul
municipiului Iasi, banuiesc ca este nevoie de un parteneriat in sensul ca si Primaria sa extinda, eu stiu cat ar mai fi acolo, 100,
200, 500 de metri pana cand incepe efectiv drumul judetean, urmand ca aceste lucrari sa fie continuate de Consiliul Judetean
pana la intersectia cu soseaua de centura. Cred ca este o prima solutie la care ne putem gandi. Din ce am vazut in zona se
poate construi aceasta, intr-adevar sunt o serie de locuinte care au proprietatea foarte aproape de drum, dar in momentul de
fata si legea ne permite sa actionam cu mai multa usurinta in acest sens, in sensul de a face exproprieri pentru utilitate publica
si sa cream o cale de acces potrivita pentru traficul din acea zona.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Am sa vreau foarte pe scurt. Da este o intentie mai veche pe care ati recuperat-o, probabil si de la primarul Nita de la Miroslava
si de la domnul primar Lupu de la Ciurea. Sigur, am iesit oarecum din competenta noastra pentru ca asta era si ideea soselei
de centura de fapt. Atunci cand a fost scandalul cu extinderea la 4 benzi mai ales in zonele care sunt intens populate. O sa
vedem exact in ce maniera Ministerul Transporturilor raspunde unei asemenea provocari pentru ca ea este proiectata in regim
de centura, face parte din tronsonul de centura care va trebui sa ... (nu se aude la microfon) ... bulevardul Poitiers spre drumul
national Albita. In momentul de fata noi am inceput un parteneriat cu Miroslava pe care vrem sa il anuntam din nou, pentru
modernizarea strazii Iasi-Voinesti. Asteptam si hotararea de Consiliu Local a comunei Miroslava pentru a demara procedura de
achizitie, de licitatie de lucrari pentru ultimul tronson cel care racordeaza cele doua localitati. De la borna Iasi si borna Miroslava
care sunt decalate pe aproximativ 500 de metri. Iar ca masura de defluire noi vrem sa construim acel pod peste Cicoare, prin
zona Cicoareii peste Bahlui, in aceasta maniera sa putem sa mai evitam Podu Ros si in felul acesta sa reusim sa aducem cati
mai multi oameni spre zonele centrale pe alte cai de circulatie. Avem in vedere, dar sa vedem cum raspunde si Compania
Nationala de Drumuri si Autostrazi. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim. Domnule Bostan, va rog.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Buna ziua dragi colegi, domnule primar. Am si eu, va rog, doua intrebari, foarte pe scurt. Prima, daca ati inceput demersurile
pentru expertizarea mansardelor. Am vazut articolele din presa. O initiativa foarte buna. Deci daca au inceput demersurile. Doi,
daca acest lucru il veti lasa la latitudinea asociatiilor de proprietari, procesul de expertizare sau il veti face centralizat prin primarie
pentru ca unu, costul expertizei poatr diferi foarte mult in functie de numarul de expertize contractate si doi si rapiditatea cu care
ele se vor face. Daca le va face primaria probabil ca se pot face intr-o perioada pana intru-un an de zile. Daca lasam la latitudinea
asociatiilor de proprietari, posibil sa dureze ani de zile. Doi, e important de stiut ce avem in continuare de facut cu aceste
mansarde. Intrarea in legalitate este o solutie evident, ne gandim ca cele care sunt functionale, care sunt locuibile sa ramana.
Sunt o multime de hulubarii pe de alta parte care pana la urma vor trebui, fie demolate, fie intr-adevar consolidate. Odata cu
aspectul asta intra in discutie ce facem cu cei care vor dori in continuare sa mansardeze blocurile pentru ca nu putem sa ii
discriminam pe cei care si-au construit fara autorizatie si au dreptul sa intre in legalitate fata de cei care doresc de acum sa faca
cu expertiza, cu un proiect serios sa faca lucru asta. Deci care este punctul dumneavoastra de vedere? Si a doua intrebare, de
fapt a doua solicitare, am fost pus intr-o situatie neplacuta la una din sedintele Comisiei de inchiriere spatii comerciale din care
fac parte, ma rog, la care sunt tot felul de contestatari, de obicei pierzatorii contesta orice, ca criteriile nu au fost corecte, in fine
nu conteaza. Un aspect pe care l-am sesizat si considerat ca ar trebui reglementat este urmatorul, pentru ca sunt sedinte de
licitatie la care adjudecatarul liciteaza o suma foarte mare dupa care nu mai incheie contractul urmand sa vina la o doua sedinta
de licitatie cu, sa spun asa, cu o ”mana moarta”, iar pretul de adjudecare la acea a doua sedinta scade mult si semnaleaza
contractul, evident ca nu vine cu aceeasi firma. Ca sa evitam situatia asta eu as propune ca obligativitate ca la sedintele de
licitatii pentru inchirieri la care se repeta licitatia, primaria sa informeze in scris pe participantii de la prima sedinta de licitatie ca
va avea loc o noua licitatie pentru ca ei nu stiu. Multi dintre ei i-am intrebat – de ce nu ati venit a doua oara? Pai nu am stiut, am
crezut ca s-a adjudecat si s-a si semnat. – Nu se intampla asta. Ca sa evitam aceste, sa spunem, suspiciuni de aranjamente
cred ca este un lucru care poate fi facut relativ simplu in regulamentul de functionare a comisei. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim. Domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Mi se pare o idee buna si rog colegii de la Exploatare Patrimoniu sa o aplice. In orice formula pastram acelasi mod de comunicare
ca fiecare eventual participant sa poata sa isi culeaga informatia la timpul potrivit. Si ar mai fi o sugestie de crestere a garantiei
de participare, astfel incat cel care abandoneaza semnarea contractului chiar sa il usture in momentul in care face acest lucru.
Referitor la mansarde si sarpante pentru ca domina de fapt sarpantele din cele 1079 de constructii pe care le-am inventariat cu
Politia Locala Iasi. Stiti numarul celor autorizate nu a depasit 150. E o chestiune care se perpetueaza din 1990 pana in prezent
cu diferite, sa spunem, etape de crestere si descrestere a prezentei lor in functie de vigilenta celor care s-au interesat de acest
lucru. Trebuie sa ramanem in cadrul de legalitate. Noi am spus ca facem un pas in sensul asigurarii unei consultante permanente
pentru asociatiile de proprietari care trebuie sa isi asume calitatea de proprietar in primul rand. Nu exista intentia demolarii de
cat acolo unde va fi cazul, acolo unde expertiza spune – aceasta structura nu mai poate fi, eu stiu, refacuta sau adusa intr-un
nivel de siguranta potrivit astfel incat se propune demolarea. Daca expertul tehnic spune acest lucru, asta este. Putem asigura
consultanta in ceea ce priveste alegerea expertului tehnic care sa le realizeze expertiza tehnica, dar nu avem cadrul legal pe
care l-am cautat prin care sa putem finanta pentru ca nu exista niciun program care sa asigure expertizarea unor constructii
facute ilegal, ca de fapt asta este realitatea, si atunci am stabilit urmatorul lucru: toate cele 179 de constructii vor fi notificate
asociatiile care le detin, vor fi notificate blocurile care detin acele constructii astfel incat sa le propunem sa isi depuna in mod
rapid cererea de certificat de urbanism. Adica le lasam etapizat pe un program electronic de supraveghere in felul urmatorul:
blocul A1, mansarda pe tronsonul 1, sa spunem, s-a trimis adresa de notificare, dupa 30 de zile intra in alerta, inseamna ca el
nu a depus inca pentru certificatul de urbanism. Noi prin certificat le vom cere la toti, asa cum prevede legea, elaborarea
expertizei tehnice. Dupa 30 de zile ne ducem din nou sa vedem daca a inceput expertiza tehnica, dupa care incepem sa ii dam
avertisment, dupa care incepem sa ii dam sanctiune pana cand determinam proprietarii sa isi asume in totalitate calitatea de
proprietari, dupa care desigur urmeaza si faza de autorizare de construire prin masurile de aducere in stare in siguranta a
acestora. Exista cateva situatii de legalitate pe care am inceput sa le gasim, in sensul ca unele mansarde nu respecta cadrul de
legalitate in ceea ce priveste proprietatea comuna si au fost construite fara avizul notarial al proprietarilor, fara, sa spunem,
cedarea cotelor indivize din proprietatea comuna. Acolo imi este foarte greu sa ma pronunt. Preferam sa vedem care este
situatia tehnica a lor, daca ele pot raspunde sau nu unei exploatari in conditii de siguranta dupa care va trebui sa se apeleze la
continutul legii in ceea ce priveste incalcarea proprietatii. O sa va facem informari periodice asupra stadiului acestui proces.
Titular de proiect l-am pus pe domnul Ionica Ciobanu. Am avut o prima intalnire cu aproximativ 100 de presedinti de asociatii
saptamana trecuta. Le-am explicat ce dorim, sa nu se alerteze de pomana, nu umbla nimeni cu buldozerele pe blocuri ca sa
inceapa sa dea jos mansarde, dar i-am avertizat ca isi asuma riscul, oricare dintre riscuri in ceea ce priveste vatamare corporala,
mai rau decat atat, posibil sau chiar distrugere de bunuri in conditiile in care detin asemenea constructii neautorizate. Speram
sa avem succes cu acest proiect.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Daca imi permiteti o sugestie in plus legata de ce a explicat despre licitatie.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
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Nu v-am dat cuvantul domnul. Urma sa vi-l dau.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Nu mai fiti asa sensibil.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunteti lider de grup, trebuie sa va organizati mai bine. Daca aveti o completare pentru domnul Bostan, va rog.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Domnule presedinte, deja as fi terminat daca nu ati fi considerat necesar sa interveniti. In executarea silita, in momentul in care
un bun se vinde la un anumit pret, adjudecatarul nu semneaza contractul, are loc o a doua licitatie si se vinde mai ieftin, cel care
a castigat la prima licitatie este obligat sa suporte diferenta de pret. Putem sa ne gandim la o modalitate prin care sa aplicam
acest principiu, cel care a venit si a castigat si nu a semnat contractul si ulterior vine cu o mana moarta cum a spus colegul meu,
de fapt sa suporte diferenta de pret dintre prima licitatie si a doua.
Domnul primar Chirica Mihai
Daca este aceeasi persoana fizica sau juridica.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Nu, nu conteaza.
Domnul primar Chirica Mihai
Logica dumneavoastra merge daca este aceeasi persoana fizica sau juridica. Adica daca el vina la a doua licitatie sperand
scaderea pretului, automat sa isi asume diferenta.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
In executarea silita suporta diferenta de pret indiferent cine castiga a doua licitatie.
Domnul primar Chirica Mihai
Nu stiu, nu ma pronunt, nu cunosc, ma informez. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim frumos. S-au terminat interpelarile domnule consilier, din pacate. Trebuie sa propun la vot ordinea de zi. Sa o supun
la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate a fost aprobata. Si o propunere suplimentara cu imobilul Palatul Calimachi de pe Cuza Voda 41, despre care sa discutat ieri in cadrul comisiilor de specialitate reunite. Daca sunteti pentru, putem sa votam suplimentar introducerea pe
ordinea de zi a acestei propuneri.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate a fost aprobata aceasta propunere.
Acum as vrea sa propun membrilor comisiilor de validare sa se retraga pentru a studia dosarul de candidatura a domnului Vintila
Iordan.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Domnul Bostan, domnul Boisteanu si domnul Istrate.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Pauza.
Membrii comisiei de validare s-au retras pentru analiza dosarului de candidatura a domnului Vintila Iordan.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Dam cuvantul presedintelui comisiei de validare pentru a da citire procesului verbal.
Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel
Sarut mainile doamnelor, buna ziua domnilor. Va rog sa imi permiteti sa dau citire procesului verbal al comisiei de validare a
municipiului Iasi incheiat astazi 29 august 2017. Astfel: comisia de validare aleasa de Consiliul Local prin Hotararea de Consiliu
Local nr. 172/24.06.2016 a examinat astazi la data de 29 august 2017 in conformitate cu prevederile art. 31 din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si comletariile ulterioare, legalitate alegerii consilierului
supleant de pe lista Partidului Aliantei Liberalilor si Democratilor. Astfel comisia constata ca au fost respectate dispozitiile legale,
fapt pentru care a hotarat sa propuna validarea mandatului consilier local al domnului Vintila Iordan. Semneaza membrii prezenti
ai comisiei.
(Domnul consilier local Ciobotaru Florentin a iesit din sala de sedinta).
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Proiectul nr. 1
Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Vintila Iordan in cadrul Consiliului Local al
Municipiului Iasi, precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172/2016, 173/2016,
177/2016, 407/2016, 210/2017 si nr. 222/2017;
Supunem votului.
Cine este pentru validare?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate. Felicitari domnule Vintila!
Va invitam sa depuneti juramantul.
Domnul consilier local Vintila Iordan
”Jur sa respect Constituia si legile tari si sa fac cu buna credinta tot ce imi in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor
municipiului Iasi. Asa sa imi ajute Dumnezeu!”. Multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai
Nu as vrea sa depasim momentul fara sa ii uram succes colegului nostru. Sigur, nici nu as vrea sa uitam ca acest eveniment
este motivat de o pierdere, caruia ii suntem recunoscatori fostului nostru coleg, domnul Corozal. Ii dorim succes din suflet.
Suntem o echipa care lucreaza pentru Iasi. Ne doare fiecare proiect a acestui oras, stim sa il analizam si vrem doar binele
acestei comunitati. Domnule consilier, va dorim succes atat ca si cetatean al municipiului, cat si ca si om politic si speram ca
impreuna sa facem ca Iasul sa aiba proiecte cat mai frumoase. Multumim. Sa il aplaudam.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Proiectul numarul 2.
(Domnul consilier local Ciobotaru Florentin a intrat in sala de sedinta. Domnul consilier local Boz Petru Eduard a iesit din sala
de sedinta).
Proiectul nr. 2
Proiect de hotarare privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2016 ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? daca nu sunt, cine este pentru? A! Domnul Florentin Ciobotaru, va rog.
Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian
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Va multumesc domnule presedinte. Nu sunt la momentul felicitarilor pentru ca nu este cazul, insa as dori sa o felicit pe doamna
director Apetroaie si pe primarul in functie pentru ca asa cum ne-au obisnuit de fiecare de data are grija in mod deosebit de
invatamantul iesean. Am vazut sume destul de consistente dirijate pentru imbunatatirea infrastructurii scolar. Acesta a fost
motivul pentru care am dorit sa iau cuvantul. Felicitari si multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim si noi.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Domnul consilier local Boz Petru Eduar a intrat in sala de sedinta.
Proiectul nr. 3
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2017 ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Domnule consilier Postolache, va rog.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Buna ziua. Vad aproape 6 milioane de lei, 5,9 milioane de lei in plus la cultura, recreere si religie. As vrea, va rog, daca pe scurt
ne puteti scrie ce e in spatele sumei, ce intentionam sa facem cu suplimentarea asta la capitolul respectiv, care e destul de
mare. La capitolul cheltuieli avem plus 2,4 milioane la cultura, recreere, religie, bunuri si servicii si avem in plus 3,5 milioane la
cultura, recreere, religie, alte cheltuieli.
Domnul primar Chirica Mihai
Suma asa cum aveti si in referatul de specialitate, pe primul capitol vine sa sustina activitatea companiei noastre, Servicii Publice
Iasi, care are o rectificare de aproximativ 2 milioane de lei si 400 de mii de lei vin pe alte institutii de cultura, la bunuri si servicii,
iar suma de 3,5 milioane lei finanteaza Fundatia Sportul Iesean, asa cum aveti si in referatul de specialitate.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
In regula. Cu cele doua amendamente supun la vot acest proiect de hotarare. Doriti sa interveniti? Ok. Va rog.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Multumesc. In legatura cu aceasta finantare catre Fundatia Sportului Iesean, noi destinatia acestor bani nu o stim pentru ca din
pacate Comisia de sport din Consiliul Local este eludata. Nu discutam acolo prioritatile de finantare pentru activitati sportive din
Iasi si in acest sens, domnule primar, noi am incercat sa organizam o dezbatere axata pe finantarea clubului de fotbal si
activitatea de acolo si din pacate a trebuit sa o reprogramam pentru ca in ultimul moment ne-ati anuntat ca nu ne mai puneti la
dispozitie aceasta sala care este o sala a iesenilor, nu a dumneavoastra sau a Partidului Social Democrat. Legat de acest proiect
de hotarare as vrea ca sa ne spuna domnul director al Fundatiei Sportului Iesean, daca este prezent, ce solicitari au avut pentru
care se aloca aceasta suma de 3,5 milioane. Multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai
Domnule presedinte. Referitor la solicitare imi cer mii de scuze. Partidul National Liberal, prin dumneavoastra, a solicitat acesta
sala si am zis ca nu e cazul sa politizam o discutie de partid. Partidul Social Democrat nu a solicitat aceasta sala niciodata
pentru nicio tema. Isi organizeaza dezbaterile acolo unde considera necesar, intr-un alt spatiu decat cel al Primariei Municipiului
Iasi. In rest orice tema pe care vreti sa o abordati care aduce in discutie, sa spunem, un punct de interes pentru cetatenii
municipiului Iasi, o puteti face, dar daca o tineti doar in numele partidului va trebui sa o faceti intr-un alt sediu.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
In numele grupului de consilieri, sa fim corecti.
Domnul primar Chirica Mihai
Deci vreti sa va aduc adresa. Bun. Referitor la cea de-a doua intrebare, incep toate campionatele in momentul de fata, atat
pentru fotbal care a si inceput deja, dar in special pentru celelalte sporturi, rugby, baschet pe feminin si masculin, handbal pe
masculin in special si toti si-au facut in momentul de fata o propunere de finantare ca sa poata da drumul la inceputul de
campionat. Necesarul de finantare nu va putea fi acoperit in totalitate de la noi motiv pentru care am antrenat si Ministerul
Tineretului si Sportului. S-au facut cateva propuneri din cadrul Fundatiei Sportului Iesean. O parte din acesti bani i-am pus pentru
sfarsitul acestui an. O sa vedem si nivelul de performanta in ianuarie 2018 si care dintre sporturi isi pot crea un traseu astfel
incat sa putem ajunge la o finalitate pozitiva in clasament, iar Fundatia Sportul Iesean care de altfel nu este in coordonarea
Primariei Municipiului Iasi, va sta la dispozitie pentru orice intalnire atunci cand veti dori. Aveti de altfel si reprezentant.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Deci multumim frumos pentru interventia pentru acest punct de pe ordinea de zi.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
As vrea la acest proiect de hotarare...
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Nu este un dialog. Aici nu este nici conferinta, nu suntem nici la PNL, suntem in Consiliul Local al Municipiului Iasi
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Dar nu e problema dumneavoastra.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Exista un regulament pe care dumneavoastra in calitate de consilier trebuie sa il respectati. Ok.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Am rugamintea sa imi dati cuvantul sa fac o completare la...
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Faceti.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Legat de acest proiect de hotarare si cred ca este important.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Este un regulament, domnule consilier, pe care va rog sa il respectati.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Trebuie sa fim constructivi...
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Ati avut o interventie la acest subiect.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Pentru ca votam un proiect de hotarare cu o alocare de bani importanta si sa facem in cunostinta de cauza, nu? Ma gandesc
ca asa e corect...
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Nici macar nu sunteti lider de grup. Haideti sa incetam acest dialog pentru ca...
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Dar nu are importanta... Va rog frumos sa imi dati cuvantul ca sa aduc, sa mi se ofere o lamurire la acest proiect de hotarare ca
sa pot vota in cunostinta de cauza.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Haideti, spuneti.
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Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Domnule primar, deci noi alocam o suma de 3,5 milioane de lei catre Fundatia Sportului Iesean. V-am intrebat care sunt
solicitarile de la cluburile sportive pentru alocarea acestei sume de bani, pentru ca noi votam asa o suma generala si nu stim
mai departe ce se intampla cu acesti bani.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
V-am raspuns, exact in interventia anterioara.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Da, dar punctual, daca avem solicitari punctuale
Domnul primar Chirica Mihai
Fundatia Sportului Iesean a solicitat suma si ei vor fi cei care vor face si distribuirea fondurilor necesare pentru sustinerea fiecarui
sport in parte. Niciuna dintre solicitarile cluburilor nu a fost acoperita in totalitate pentru ca cerem si interventia Ministerului
Tineretului si Sportului in acelasi timp, dar distribuirea fondurilor, cum am spus, se face prin fundatie, nu prin intermediul Primariei
Municipiului Iasi. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule consilier Florentin Ciobotaru.
Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traina
Multumesc. Pentru ca s-a invocat faptul ca la nivelul Comisiei de tineret si sport nu ne vedem decat o data pe luna, domnule
consilier Timofciuc, va readuc aminte faptul ca am luat act de solicitarea dumneavoastra si in ceea ce ma priveste exista o
disponibilitate de neimaginat de a discuta despre toate problemele care privesc sportul iesean. Insa doresc sa va reamintesc,
asa cum a promis de la inceputul mandatului primarul in functie Mihai Chirica a scos, sa spunem, aceasta povara care era
echipa fanion a orasului de sub egida primariei sub aspect financiar, a inmanat-o unor investitori care si-au propus sa faca
performanta acolo. Haideti sa nu punem caruta inaintea cailor. Nu mai dezinformati opinia publica. Oricand sunt dispus atat eu
cat si membrii Comisiei de tineret si sport sa purtam discutii concrete cu o finalitate asteptata de dumneavoastra, dar haideti sa
identificam, daca vreti o locatie, va propun sa mergem la intalnirea lunara pe care o are domnul Adrian Ambrozie, presedintele
Politehnice Iasi cu antrenorul Stoican si cu ceilalti factori de decizie astfel incat sa nu mai dezinformam iarasi si sa batem moneda
pe o speta pe care cred eu ca primarul Mihai Chirica a rezolvat-o si, zic eu, intr-un mod elegant. Politehnica Iasi nu mai este o
povara pentru finantele municipiului Iasi, in opinia mea. Daca se va dovedi aceasta miscare una de bun augur, o sa vedem.
Deocamdata aseara am luat bataie, nu v-am vazut la meci. Va invit mai des in Copou si mai discutam si acolo. Sunt lucruri care
pot fi rezolvate si pe langa sala mare a Primariei Municipiului Iasi. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim si noi. Mai sunt interventii?
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
O scurta interventie. Interventia colegului meu a vizat doar aspectul transparentei, modalitatii in care se aloca aceste fonduri, nu
daca echipa Politehnica Iasi a castigat sau nu aseara. Deci haideti sa fim foarte atenti. Ceea ce noi am spus de la inceputul
acestui mandat, faptul ca nu vedem solicitarile. Avem o Comisie de tineret si sport care ar trebui sa aiba un cuvant de spus in
privinta oportunitatii modalitatii in care se cheltuie acesti bani in domeniul sportului si ea nu este intrebata.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim. Supunem la vot acest punct de pe ordinea de zi cu cele doua amendamente.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiectul nr. 4
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul aparatului administrativ al
Directiei Crese Iasi;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Nu sunt.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? O abtinere la domnul Timofciuc. V-ati abtinut sau nu, domnul? Ati ramas cu mana blocata. Ok.
In unanimitate proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiectul nr. 5
Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la acordul de parteneriat nr. 65625/27.06.2017, aprobat prin HCL nr.
209/31.05.2017;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Domnul Boz, va rog.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Stimati colegi si domnule primar, noi am sustinut initial aceasta manifestatie care ne-a fost prezentata cu un anumit buget.
Vedem ca totul se transforma in concerte, se vine cu o suplimentare a bugetului cu 50%. Nu este corect, nu este corect fata de
celelalte institutii cu care avem parteneriate fata de ONG-urile care se inscriu pe sume mult mai mici la concursuri de proiecte,
noi sa dam o hotarare dupa care sa se exploateze faptul ca initial am fost de acord si sa vina cu o suplimentare de buget intrun asemenea procent si cu cheltuieli care sunt justificate lapidar. De fapt nu prea sunt justificate, motiv pentru care noi ne vom
abtine de la a aloca fonduri suplimentare pentru acest eveniment
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnul consilier Pintilei, va rog.
Domnul consilier local Pintilie Mihail
O parte din aceasta suma si ma refer aici la servicii de salubritate, la toalete, la garduri, ele vor fi asigurate de primarie si facturate
ca servicii. Deci din punctul meu de vedere suma care e ceruta si suplimentata in totalitate, probabil se refera numai la transportul
artistilor, dar celelalte activitati, primaria nu are voie sa dea bani pentru aceste activitati si atunci factureaza, da banii, factureaza
serviciile respective si suma nu e suplimentara. Eu asa inteleg, da sau? domnul primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Imi permiteti. De asta am si chemat colegul din primarie. Aveti o informare asa cum s-a discutat si in sedinta comuna de ieri,
referitor la ce reprezinta acea suma de 68384 lei. O parte sunt serviciile de salubritate pe care va trebui sa le decontam
companiei noastre de salubritate, asa este corect, energia electrica care se va consuma pe parcursul evenimentelor stradale,
apa, plata toaletelor pe care le utilizam acolo care necesita vidanjare si toate celelalte servicii de intretinere. Aveti detaliat exact
ca si in informare la proiectul de hotarare conform discutiei de ieri. De ce mai aducem in discutiei? Nu stiu. Dar este bine ca se
discuta asa incat daca mai aveti intrebari, va stam la dispozitie.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Din punctul nostru de vedere aceste cheltuieli trebuiau sa fie prevazute din start in buget. Cu totul altfel analizezi un proiect cand
ai un buget de 200 mii de lei decat atunci cand propui o suta si vii cu suplimentare.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
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Va multumesc. Domnule Istrate, va rog.
Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel
Va multumesc foarte mult, domnule presedinte. Mie mi se pare o abordare cu totul realista. Atata timp cat suma propusa pentru
majorare este data la leu, inseamna ca cineva a calculat-o. In afara de aceasta, logistica necesara desfasurarii unei asemenea
eveniment cu 5000 de oameni si care implica mai multe institutii din municipiul Iasi, cred ca este foarte greu de sustinut. Deci in
aceste conditii consider ca trebuie sprijinit evenimentul. In fond, initial participa municipalitatea cu 7,3 % din total proiect, acum
va participa cu 11% ceea ce cred ca este rezonabil. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim. Supunem la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiectul nr. 6
Proiect de hotarare privind preluarea din domeniul privat al Statului si administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare
a Filmelor ”Romania Film” Bucuresti, in domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi a
Cinematografelor ”Victoria”, situat in Piata Unirii nr. 5, ”Republica”, situat in str. Al. Lapusneanu nr. 12, ”Dacia” situat in Piata
Voievozilor 14, ”Tineretului”, situat in str. Al Lapusneanu nr. 18 ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Domnul consilier Postolache, va rog, sau... Haideti, va rog.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Multumesc. Suntem prea politicosi cu totii. Am inteles, ma bucur foarte mult ca facem acest lucru, am inteles din discutiile de
ieri ca va urma o expertiza dupa care vom sti clar ce vom face cu fiecare dintre acestea. Intrebarea mea este cand credeti ca
va fi gata acea expertiza ca sa putem sti clar ce urmeaza sa facem cu fiecare din cinematografele astea.
Domnul primar Chirica Mihai
Sigur, nu as lasa intr-un imprevizibil total ce vom face cu aceste cladiri. Cu siguranta va trebui sa facem si cinematografie in ele
asa cum spune si continutul legii care ni le da prin efectul ei catre autoritatile locale. Expertizele tehnice in primul rand ne vor da
informatii asupra starii in care se afla in momentul de fata din toate punctele de vedere, in special cele necesare pentru a asigura
securitatea in exploatare. Sa nu uitam faptul ca s-au modificat si legile privind siguranta la incendii. Niciuna dintre aceste cladiri
nu mai corespunde de la 1 iulie privind siguranta la incendiu, au toate fluxurile deranjate, sa spunem, fata de continutul legii. De
aceea eu spun ca dam drumul la expertizele tehnice, pe baza acelei expertize se va propune sau nu un program de consolidare
sau nu, dupa care pe fiecare locatie in parte, cu exceptia uneia sau cel putin una, ma refer la cinematograful Dacia care este pe
parter de bloc unde nu poti interveni intr-un mod foarte agresiv sau cinemograful Tineretului care nu mai exista fizic unde decizia
e mai simplu de luat. Celelalte vor face obiectul unor discutii pe care o vom face tot impreuna astfel incat sa propunem pentru
Iasi exact nisele care trebuie acoperite in ceea ce priveste actul cultural care in momentul de fata nu este sustinut in totalitate.
Teatrul National ca si cladire adaposteste cel putin doua institutii, Teatrul si Opera, ca sa nu spunem ca ar putea primi din cand
in cand si Filarmonica. Filarmonica este de asemenea intr-o situatie tragica spunem noi, chiar foarte tragica in ceea ce priveste
sala de spectacol si are nevoie de sprijinul nostru . ca sa nu spun ca Iasul este neacoperit din punct de vedere al actului cultural
pe cateva sectiuni destul de importante. Nu avem teatru de comedie, nu avem teatru de revista si va trebui sa ne reorientam si
spre astfel de elemente de consum cultural. Tot impreuna o sa luam aceasta decizie.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim domnul primar. Domnule consilier Pintilei, va rog.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
V-as readuce in memorie tuturor ca am votat un amendament la bugetul primariei in unanimitate pentru salile de conferinta si
de aceea v-as ruga sa aiba loc o analiza foarte amanuntita asupra acestor cladiri pentru a vedea daca avem posibilitatea sa ne
inaltam sa facem acele locatii destinate organizarii unor congrese de amploare in Iasi, congrese care ar aduce foarte multi bani
municipalitatii. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim. Domnule Ciobotaru, va rog.
Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian
Multumesc frumos. Finalmente cred ca putem vorbi de o victorie a municipalitatii iesene in recuperarea acestor lacase de cult,
le-as numi eu, si aducerea ...
Domnul primar Chirica Mihai
Haideti sa le spunem de cultura, ma iertati ca intervin.
Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian
De cultura, ma rog, desi daca mergi la cinema poti sa vezi si un film cu un, sa spunem, cu un pronuntat caracter religios, in fine.
Sunt de acord insa si cu observatia dumneavoastra. Domnule primar, domnul Postolache v-a adresat o intrebare foarte
pertinenta si in continuarea acestei idei v-as face si o propunere. Am vazut ca printre planurile municipalitatii este unul legat de
faptul ca cinematograful Dacia sa se adreseze aproape exclusiv filmelor pentru copii si tineret, dar m-as referi la copii. Daca o
sa identificati in bugetul Primariei si o sa puteti sustine, in situatia in care veti da liber accesul publicului larg acolo, macar o data
pe luna copiii de pe raza municipiului Iasi sa poata beneficia de o vizualizare a unui film in mod gratuit. Ma gandesc, o sa
studieze specialistii de la financiar si sa vada daca ar putea exista aceasta oportunitate. Sa nu uitam de faptul ca poate a fost
predestinat cinematograful Dacia sa fie asezat intr-un fost cartier muncitoresc si nu toti au posibilitati sa poata sa isi permita
luxul de a vedea un film la cinematograf, evident in mileniul trei. Chiar daca nu face obiectul acestui punct de pe ordinea de zi,
v-as ruga, tot ati vorbit despre cultura, despre consolidari, despre autorizatii PSI si altfel de autorizatii, poate aveti in vedere si
repunerea in functiune a salii de festivitati de la Colegiul National de Arta ”Octav Bancila” din Iasi care din nefericire de un an si
ceva de zile a ramas si nefunctionala. Multumesc tare mult.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim. Domnule consilier Bostan, va rog.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Eu doar as vrea, am discutat si ieri problema asta, as vrea sa luam in considerare si alternativa, zic eu, importanta ca unul din
aceste obiective, poate chiar doua, sa faca obiectul unui parteneriat public privat. Primaria nu va avea, probabil, fonduri pentru
toate, nici de amenajare si nici pentru rentabilizare, atunci poate sunt privati interesati sa investeasca alaturi de primarie intrunul dintre proiectele astea. Mi se pare cea mai buna varianta. Noi avem multe lucruri de facut, sa marim si patrimoniul
municipalitatii, foarte bine, sa facem si parc si gradina zoologica etc, etc. nu vom avea bani pentru toate. Atunci e bine sa ne
gandim de acum sa atragem privati cu putere financiara alaturi de noi in proiectele astea ca sa putem sa le facem si poate si
mai bine ulterior de administrat. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Inainte de a se ajunge la vot, haideti intai sa le aducem in inventarul public al municipiului Iasi. Cu siguranta sunt foarte multe
ganduri care se nasc in jurul acestor edificii. Ati punctat foarte bine un lucru pe care si eu il sustin de fiecare data, trebuie usor,
usor ca si cultura sa devina producatoare de bani si e si loc sa se intample acest lucru in conditiile in care Iasul este preponderent
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cultural si are intr-adevar un consum de act artistic evident. Prin urmare nu am alungat din gandurile noastre nici acest lucru
pentru ca, sa strangem tot patrimoniul in jurul municipiului Iasi ca sa avem ce intretine nu este nici cea mai buna solutie si nici
macar viziunea mea la ce se va intampla cu aceste cladiri. Multumim pentru propunere si sa vedem ce se intampla.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian
Eu nu obisnuiesc sa mai intervin dupa ce imi exprim cateva ganduri. L-as ruga pe domnul Sandru in mod deosebit si pe domnul
primar in egala masura, legat de cinematograful Republica, sa profitam de faptul ca vom serba Centenarul Marii Unirii in 2018
si asa cum spuneati dumneavoastra ieri in sedinta comisiilor reunite, sa redam iesenilor ce a fost a iesenilor. Cel putin acest
cinematograf trebuie sa se numeasca asa cum ati spus foarte bine ieri, Regele Ferdinand, nu? ...
Domnul primar Chirica Mihai
Nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian
Trianon, scuzati-ma, scuzati-ma! In acest context cred ca poate fi o miza pentru noi la Iasi astfel incat acest cinematograf sa isi
redeschida portile cel putin in anul ce sta sa vina. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim. Supunem la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 7
Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentul de Organizare si Functionare incepand
cu 01 septembrie 2017, pentru institutia de spectacole si concerte Ateneul Tatarasi ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Domnul Boz, va rog.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Stimati colegi, ieri in comisiile reunite au fost mai multe dezbateri legate de noua organigrama si speram pana astazi sa primim
clarificari. Nu stiu daca este cineva care reprezinta Ateneul si ne poate lamuri. Au fost o serie de posturi care ne-au pus un semn
de intrebare in privinta utilitati lor, de exemplu: in ceea ce priveste posturile de conducere avem un director pe compartimentul
financiar-contabil, avem o Directie Economica, dar in subordinea acestei directii economice au fost trecuti si gardoberierii isi
plasatorii si portarul, persoane care nu au legatura cu acest domeniu economic. Din punctul nostru de vedere ei au fost trecuti
in organigrama tocmai de a motiva pozitia de director a unei directii care nu trebuia sa existe, probabil trebuia sa avem
compartimente, departamente si alte organizari mult mai simple. As dori sa stiu daca este cineva de la Ateneu care ne poate
detalia cum a fost gandita aceasta organigrama, utilitatea anumitor costuri.
Domnul viceprimar Botez Radu
Sigur, discutiile de ieri au fost cat se poate de constructive in acest sens, de aceea pentru cei care nu il cunosc vi-l prezint pe
domnul director, director de ceva timp, de peste un an al Ateneului. Spun lucrul asta pentru ca probabil ar fi trebuit toata lumea
sa il cunoasca si daca ati fi participat la tot felul de manifestari sigur l-ati fi cunoscut. Veniti si spuneti domnul director.
Domnul Apreutesei Andrei – director Ateneul Iasi
Buna ziua in primul rand. Ne bucura tare mult atentia pe care o acordati Ateneului, am spus-o tot timpul si inclusiv in scrisorile
pe care in fiecare luna vi le adresez. Va multumim ca mereu sprijiniti si ca ne acordati atentia necesara, dar cred ca este pentru
prima data cand Ateneul si problemele Ateneului sunt discutate public aici in sedinta, ceea ce ne onoreaza. Asta inseamna ca
Ateneul starneste interes, inseamna ca Ateneul a ajuns la nivelul foarte important in care merita sa fie discutat in Consiliul Local,
ceea ce ne bucura. E adevarat suntem, dintr-un an si jumatate, suntem intr-o continua dezvoltare, intr-un continuu rebranding.
Ceea ati vazut acolo in organigrama nu este absolut nimic neobisnuit fata de institutiile culturale la care ne raportam. Atat Teatrul
National, cat si Opera Nationala, cat si Teatrul National din Bucuresti toate au genul acesta de organigrama, toate serviciile
tehnice sunt trecute in subordinea directorului economic din mai multe motive. Fiindca la o institutie de arte si spectacole cum
suntem noi, toti cei din departamentele de tehnic, de servicii au cheltuieli de facut, ca tin de recuzita, ca tin de materiale de
curatenie, ca tin de tot felul de cheltuieli, toate aceste cheltuieli pentru mai buna transparenta la care stiu ca tineti atat de mult,
ele trebuie sa treaca si pe semnatura unui director economic care sa isi asume toate aceste lucruri. Totodata un lucru pe care
l-am semnalat inca de atunci cand am preluat conducerea, sunt foarte, foarte multe surse de venit din care noi ne putem lua,
usurand astfel bugetul municipiului Iasi. Sunt fonduri foarte multe atat si la Ministerul Culturii, cat si la diverse alte entitati pe
care noi le putem accesa, dar nu o putem face cu un contabil si cu un economist. E un lucru care nu se poate face fiindca ar
insemna ca suntem intr-o echipa de trei si unul da cu capul, celalalt da gol, nu e in regula lucrul acesta. De altfel am inteles ca
au mai fost unele discutii legate de departamentul de achizitii. Asa cum cu siguranta stiti, prin lege suntem obligati sa avem
minim doi experti de achizitii cu studii de specialitate, ceea ce si noi ne dorim fiindca Ateneul, asa cum mai spus, este intr-o
continua modernizare. Sunt foarte multe achizitii pe care eu personal mi le doresc sa le facem in ceea mai mare transparenta.
Suntem obligati sa lucram din ce in ce mai mult pe SEAP. Dupa cum bine stiti, de la anul absolut toate achizitiile vor fi facute
100% prin SEAP. Repet, lucrul asta se poate face doar cu o echipa de oameni bine specializati si profesionisti. Ateneul incepe
sa se dezvolte foarte mult, incepe sa aiba si venituri. Ganditi-va ca discutam de o crestere a veniturilor pe stagiunea ce tocmai
am incheiat-o de 600%, retineti, intr-o luna, a veniturilor din incasarile de bilete. Ganditi-va ca discutam de 50% mai multi
spectatori. Ganditi-va ca discutam de 65% mai multe incasari din toate veniturile pe care le face Ateneul. Sunt foarte multe
activitati si credeti-ma ca daca o tinem in ritmul asta, personal nu pot sa o mai fac cu echipa pe care actual o am. Pentru ce
orice alte nelamuriri eu va stau aproape.
Domnul primar Chirica Mihai
As interveni eu, cu permisiunea dumneavoastra, domnul presedinte. Mai trebuie sa punctati un lucru esential, vizeaza si
preluarea in viitor a activitatii de cinematografie, sa o numim, de exploatare a cinematografiei...
Domnul Apreutesei Andrei – director Ateneul Iasi
Eu nu am vrut sa spun lucrul acesta, ma iertati domnul primar, fiindca nu ati discutat aici si atunci am zis sa nu ma gasesc eu
in seama.
Domnul primar Chirica Mihai
Nu, dar trebuie sa spunem pentru ca de fapt asta prevede noua propunere de organigrama sau de aici a plecat in discutie noua
propunere de organigrama.
Domnul Apreutesei Andrei – director Ateneul Iasi
Deci daca o sa mai avem si acest lucru, aceste 4 cladiri, ganditi-va ca vor fi investitii de milioane de euro pe care nu le pot pune
nicidecum in carca mea sau a unui contabil sau a unui economist. Trebuie sa fie un director economic stabil, vertical care sa isi
asume si sa cunoasca lucrurile astea. Un director care sa mai fi lucrat cu bugete de milioane de euro, un director care sa nu
spuna nu stiu, verificati la primarie sau mergeti la ministere, un director care sa imi fie cu adevarat aproape, alaturi de care sa
pot face echipa si sa mentinem acest trend.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Eu tocmai aici am sesizat o defazare. Eu sa stiti ca respect foarte mult activitatea Ateneului si chiar va felicit pentru faptul ca
sunteti foarte activ, ne-am auzit si la telefon si chiar se simte o revigorare a Ateneului Tatarasi care de fapt nu mai este Ateneul
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Tatarasi este Ateneul nostru al municipalitatii si are o activitate sustinuta. Insa, noi nici macar nu am facut evaluarea acestor
cladiri, nici macar nu stim ce vom face cu ele si dumneavoastra deja vorbiti de director economic care sa gestioneze investitii
de milioane de euro. Poate stiti dumneavoastra ceva si nu stim noi. Cred ca o suplimentare a personalului va fi oportuna in
momentul in care noi aici in Consiliu vom decide ce investitii facem acolo si dumneavoastra ne veti spune ca nu aveti personal
suficient, ca poate veti avea nevoie, nu stiu, de 5 oameni pe achizitii publice, nu doar de doi. Insa in momentul in care imi
spuneti ca noua structura functionala a directiei economice va avea 27 de posturi dintre care un post de director, doi sefi serviciu,
insa am doar un sef contabil si un economist, in rest am doi garderobieri, trei plasatori, un portar, sase manuitori decor, chiar nu
vad legatura acestor oameni cu directia economica. Evident ca prin fel si fel de rationamente, prin sofisme putem ajunge in
Directia economica sa bagam tot personalul Ateneului, dar totusi lucrurile astea nu se intampla in celelalte institutii, nu se
intampla in organigrama primariei atunci cand o adoptam. Nu stiu ca la Primaria Iasi sa avem portarii, doamnele care se ocupa
de curatenie in structura Directiei economice. Deci de asta va spun ca unele lucruri imi par fortate. Dumneavoastra ati venit cu
argumentul ca se intampla si in alte parti. Nu comentez, nu stiu situatia, va cred pe cuvant, dar nu mi se pare logic si nu mi se
pare eficient din punct de vedere economic.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Ca sa lamurim lucrurile. M-am edificat si eu ce doriti de fapt sau ce nu este concludent. Faptul ca directorul economic nu apare
ca cea mai potrivita persoana care sa coordoneze aceste servicii 100% tehnice. Nici eu nu as fi in totalitate impotriva acestei
abordari si i-as spune Directia Economica Administrativa asa cum a mai existat aceasta structura de-a lungul timpului in care
directorul economic are si rolul de director administrativ si in felul acesta nu mai infiintam un post de director adjunct sau un
administrator sef sau un sef serviciu administrativ si ingrasam foarte mult organigrama. Propunerea cu care as veni si eu sa se
numeasca Directia Economica Administrativa a Ateneului din Iasi. Referitor, si revin, toate procedurile care vor fi initiate dupa
finalizarea proiectului tehnic, nu intentionam sa le transferam in ceea ce priveste modernizarea catre Ateneul Tatarasi. Este o
institutie de cultura pe care nu vrem sa o aglomeram cu astfel de sarcini, asa cum Teatrul National din Iasi ca institutie de cultura
a derulat programele de investitii prin Ministerul Culturii ca titular de contract, asa cum Palatul Culturii din Iasi ca institutie de
cultura Complexul Muzeal si-a administrat toate programele de investitie prin Ministerul Culturii, si aici pe partea de
cinematografe, toata partea de investitii va fi administrata de catre municipiul Iasi, urmand ca institutia de cultura sa le exploateze
in sensul consumului cultural pe care noi il vom da ca si sarcina. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim domnule primar. Va rog, domnule Ciobotaru.
Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian
Imi cer scuze, cred ca distinsul meu coleg, domnul consilier Boz readuce in actualitate teoria formelor fara fond. Domnule
director, nu plecati. Cred ca sunteti printre putinii directori din regiunea de Nord-Est care ati facut performanta. Sa stiti ca eu am
urmarit cu interes ceea ce au facut angajatii de la Ateneul Tatarasi si de ce nu spuneti ca in aceasta vara ati dus faima orasului
nostru in toate orasele importante din aceasta zona tarii. Haideti sa nu ne mai cramponam de un manuitor, de nu stiu ce contabil
sef sau alte lucruri de genul aceasta. Dumneavoastra sunteti un director performant. Pentru mine conteaza performanta,
domnule director. Sunt de acord cu ceea ce a propus domnul primar. Daca e nevoie, numiti-o altfel aceasta directie, sa nu mai
faceti intervenitii de dragul interventiilor. Maiorescu daca ar trai, ar fi contemporan cu noi, ar innebuni vazand ca pierdem vremea
pe niste lucruri care nu mai au nevoie de prezentare. Va felicit, domnule director!
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Mai sunt interveniti? Domnul ...
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Acum ca ne-am edificat cu aspectele astea tehnice pe care le intelegem multi si in modul in care au fost explicate si poate cu
deductiile logice aferente, eu vreau sa profit de prezenta domnului director daca e, sa ne spuna din postura de consumator de
cultura, nu de profesionist, in linii mari daca sunt planuri pentru productii teatrale in stagiunea urmatoare. Faptul ca sunt 10 actori
ma bucura. Sincer mi-as fi dorit sa fie poate 14 actori si doar 3 manuitori de decoruri, dar asta dumneavoastra apreciati care
este ponderea optima intre cei ”directori productivi” si personalul auxiliar. Cu 10 actori ma intereseaza cam care este portofoliu
intentionat de productie teatrala, daca aveti semnate cu vreun regizor sau daca intentionati sa faceti, astfel incat sa stim la ce
ne putem astepta ca si oferta culturala dincolo de rentabilizarea Ateneului care este evidenta si pe care noi o apreciem.
Multumesc.
Domnul Apreutesei Andrei – director Ateneul Iasi
Cu mare drag. Ati primit astazi la mapa fiecare cate o brosurica. Ceea ce pregatim pentru stagiunea ce urmeaza va fi minim cat
ceea ce vedeti aici, asta inseamna minim 10 premiere vom avea. Deja 4 contracte pentru premierile ce urmeaza din octombrie
pana in decembrie sunt semnate. E adevarat ce spuneti si eu as fi vrut sa am inca 4 actori in loc de manuitori decor numai ca
nu pot pune actorii sa care decorurile. E un lucru foarte simplu. Avem decoruri, la una dintre premiere decorul e de o tona si
jumatate. Ganditi-va ca trei oameni, si noi avem evenimente de dimineata pana seara, ori ii tin pe toti 12-14 ore cat avem noi
evenimente si asta ar inseamna ca ar trebui jumatate de an sa le dau recuperari, ori daca nu e clar trebuie sa le fac doua ture
din cate trei oameni. Deci vom avea minim 10 premiere in aceasta stagiune si cand vorbim de stagiune ne referim strict din
octombrie pana in iunie fiindca noi trei luni avem stagiune estivala, ceea ce nu inseamna ca nu facem evenimente. Suntem
singura institutie de spectacole din Iasi care nu inchidem niciodata. Atat din iulie, august, septembrie avem evenimente tot
timpul, ba mai mult anul acesta am facut si o incercare, am avut pentru prima data o premiera in mijloc de vara, in gradina de
vara am avut un spectacol in premiera unde a fost plin. Asta inseamna, vorbesc acum ca si consumator, asta inseamna ca
oamenii in continuare simt o nevoie foarte acuta de cultura, de frumos si inseamna in continuare ca cultura are nevoie de ajutorul
si de sprijinul si mai ales de intelegerea dumneavoastra a tuturor. Va multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim. Domnul Pintilei, va rog.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Abordarea de astazi este tipica unui partid politic indiferent ca e PSD, PNL sau alta coloratura. Cum apare un om care e capabil,
care face ceva, care aduce un spor de activitate, un spor financiar i se da in cap. E o trauma si a noastra, a romanilor, noi
gandim pe azi si pe maine, dar nu ne mai gandim la ziua de poimaine si chestiunea asta o vezi peste tot. Este incomparabil
cand te duci, stiu eu, intr-un zbor deasupra unui oras si vezi ca acum 100 de ani s-au gandit ca peste 400 de ani se va dezvolta
reteaua rutiera sau eu stiu ce alt domeniu. Asa si aici. Sigur nici mie, sincer sa fiu, nu mi-a placut asocierea pe care a facut-o
domnul director cu Teatrul National din Bucuresti, Teatrul National din Iasi in sensul performantei, dar pot sa ajungi acolo si
ceea ce ...
Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai
Nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Nu, nu, nu, poti sa ajungi. Si asta e posibil daca devii, dar nu cred. Conducerile la Teatrul National din Iasi se hotarasc la
Bucuresti, nu cred ca la Iasi. Sa faca treaba asa cum a inceput-o aici la Iasi si o sa fiti multumiti si dumneavoastra domnul
consilier.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim frumos. Domnul Istrate, va rog
Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel
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Doar o secunda intervin. Apreciez foarte mult interventia colegului meu, domnul consilier Bostan, care a reluat problema initiala
intr-o forma foarte eleganta. Consider sau observ ca este organigrama care s-a discutat mai mult decat organigrama Primariei
si nicio alta organigrama nu a mai fost discutata in acesti termeni in Consiliul Local. Asta probabil pentru faptul ca am observat
ca derivata pozitiva a actiunilor culturale la Ateneul Tatarasi este foarte mare si atunci avem grija ca trendul asta pozitiv sa se
pastreze. Felicit si eu pe domnul director.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Supunem la vot.
Cine este pentru?
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
O secunda. Cu amendamentul formulat de domnul primar sau fara?
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Evident. Cine este pentru?
Domnul consilier local Ignat Etienne
Domnul primar nu poate sa faca amendamente...
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Impotriva?
Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel
Va rog sa imi permiteti sa formulez amendamentul ca acea directie sa se numeasca Directia Economica si Administrativa. Va
multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Cu acest amendament.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Ok. Cu acest amendament.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 8
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii de Consiliu Local al Municipiului Iasi nr. 307 din 28.07.2017 in vederea
implementarii proiectului “ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitatile de
origine prin sustinerea antreprenoriatului”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat intre
Municipiul Iasi si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Nu sunt.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 9
Proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii activitatii de ridicare, transport, depozitare si eliberare autovehiculelor /
vehiculelor stationate, parcate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Iasi;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Domnul Boca, va rog.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Buna ziua. As fi vrut ca, avand in vedere ca discutam un asemenea proiect de vreo doi ani am inteles, stim cu totii ca nu s-au
mai aplicat asemenea masuri, as dori daca putem introduce ca amendament un termen de gratie de 2 saptamani de la intrarea
in vigoare a prezentului regulament si anume – aplicarea unor avertismente in locul sanctiunilor prevazute in regulament. Daca
sunteti si dumneavoastra de acord, as dori ca acest amendament sa fie inclus in cadrul proiectului. Multumesc.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Am sa incep cu o observatie la amendamentul propus de domnul consilier Boca. Regulamentul acesta nu contine sanctiuni.
Sanctiunile sunt stabilite de lege. In sensul sanctiune ne referim la amenzile contraventionale sau imposibilitatea agentului de
constatare de a aplica avertismentul. Ce as fi de acord este ca in doua saptamani sa incercam sa aducem la cunostinta
cetatenilor faptul ca s-a aprobat acest regulament si ca urmeaza sa se aplice masuri drastice impotriva celor care incalca legea.
Din acest punct de vedere as fi de acord, cu o astfel de propunere. Ieri in comisiile reunite si noi consilierii liberali am formulat
doua amendamente. In primul rand modificarea articolului 5 din cadrul capitolului 2 – regulament si am discutat ieri ca articolul
din punctul nostru de vedere in forma lui initiala au un continut imperativ ceea ce obliga agentul constatator sa dispuna ridicarea
autoturismelor si domnul viceprimar a venit cu o propunere constructiva in sensul ca agentul poate dispune aceasta masura, in
sensul ca trebuie sa aprecieze daca se impune sau nu ridicarea unui autoturism. Propunere pe care o acceptam, insa
amendamentul pe care l-am propus ieri, dar nu a fost dezbatut pe larg, a fost acela de modificare a tarifelor, in sensul ca in
propunerea initiala, ca sa fie clar pentru toata lumea, pentru soferii care ajung la masina si aceasta este ridicata dar nu a apucat
sa fie transportata, tariful propus de catre executiv este de 330 lei TVA inclus, noi aici am facut propunerea ca tariful sa fie de
100 lei, acest tarif ar trebui sa acopere costul platformei de deplasare intr-un singur sens, iar in cazul in care se ridica masina si
se transporta pana in spatiul de depozitare, propunerea executivului a fost ca tariful pe care trebuie sa il achite contravenientul
sa fie de 450 de lei si noi am propus sa fie un tarif de 250 de lei considerand ca in primul rand primaria trebuie sa actioneze in
vederea crearii cadrului pentru a se respecta legea si anume in momentul in care vom avea cel putin 5 parcari dezvoltate in
zona centrala atunci evident ca daca noi cream cadrul pentru rspectarea legii avem si posibilitatea de a stabili sanctiuni drastice
pentru cei care incalca legea cu rea credinta. Dar atata timp cat avem zone supra aglomerate si efectiv soferii nu au posibilitatea
de a adopta alta conduita sa venim si cu acest tarif care chiar daca este mai mic decat in alte localitati din tara, este totusi ridicat
raportat la faptul ca noi nu avem locuri de parcare in oras, consideram ca este o sanctiune mult prea drastica pentru soferii din
municipiul nostru. Deci acestea sunt... cred ca primul amendament a fost deja transat, daca mai sunt discutii evident participam
la ele dar am dori sa discutam un pic si de tarifele de ridicare de depozitare care au fost prezentate in proiect.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule primar, doriti sa...
Domnul consilier local Daniel Piftor
Domnule presedinte, daca imi permiteti sau mai sunt...
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule Piftor, va rog.
Domnul consilier local Daniel Piftor
Eu sunt de acord cu ceea ce a propus domnul consilier Boz, chiar si eu voiam sa propun o suma de 300 nu de 250, dar ma rog
sa zicem ca e pe acolo. As vrea sa intreb executivul primariei ce s-a facut de la inceputul anului pana acum pentru parcarile din
Iasi pentru imbunatatirea...
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Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Alte interventie? Da, domnul Pintilei spuneti.
Domnul consilier local Mihail Pintilei
Sunt absolut convins ca foarte multi dintre dumneavoastra care ati calatorit prin tarile europei civilizate printre care sper sa se
numere si Europa, am simtit pe propria piele, Romania, pardon am simtit pe propria piele ce inseamna nerespectarea legii. De
cand e omenirea, respectarea legii s-a facut mai mult prin coercitie. Sigur ca sa glumesc putin sa dam o satisfactie la acest tarif
mare as spune sa platesti taxa cu conditia sa ti se inmaneze un tichet prin care sa specifice ca ai voie sa o incalci si a doua
oara, a treia oara nu o mai incalci, deci in aia 300 de lei sa ai voie sa incalci legea si tariful sa ramana exact.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Da, multumim domnule consilier, domnule Timofciuc.
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
Domnilor colegi, domnule primar, din punctul meu de vedere si nu numai, noi instituim masuri punitive pentru soferii care nu
respecta regulile de circulatie, regulile de parcare fara ca aceasta masura sa fie precedata de alte masuri normale spun eu, una
din ele ar fi rezolvarea locurilor de parcare din oras, la inceputul anului am solicitat de la Directia de Administrare a Ptrimoniului,
atunci numarul de parcari rezidentiale si numarul de parcari publice pe care le are primaria undeva la 6000 de parcari sunt in
administrarea primariei, deci este o problema de care primaria nu s-a ocupat in ultimii ani si a doua problema tine de signalistica
rutiera. Inteleg ca acum la nivelul comisiei de circulatie se discuta o resistematizare a signalisticii rutiere. Prima oara cred ca
aceste probleme trebuiau rezolvate si dupa sa venim cu masuri punitive pentru cei care nu respecta legea. Asa se pare ca o
luam invers si venim cu acest proiect de hotarare fara ca in prealabil sa fi facut aceste doua proiecte, initiative normale.
Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, domnule Boisteanu, va rog...da, haideti domnule Bostan va rog.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Da, multumesc, eu as vrea sa fac o propunere care nu poate fi neaparat privita cu foarte multa simpatie nici de catre colegi, nici
de catre soferi, dar gandindu-ma exact la ce s-a discutat anterior pana la urma scopul nostru nu e sa dam amenzi, nostru... al
primariei, sa dea amenzi, sa incaseze bani sa ii taxeze pe soferi, sa ii umple de nervi, sa le toace timpul, dar ca sa evitam
aglomeratia... e un stat de fapt, nu avem parcari in centru, asta e. Fara sa cautam vinovati le vom face, cand le vom face,
deocamdata nu am reusit, poate in urmatorii 5 – 10 ani le vom face. Pana atunci poate o solutie mai ieftina si cu un rol educativ,
clar mai bun ar fi sa instituim o taxa de intrare in centru pentru masini care ar fi mult mai mica, 5 lei, 10 lei, pentru care soferul
sa stie in momentul in care merge in centru, vreau sa platesc 10 lei, 20 de lei sa merg in centru, am loc de parcare acolo? Nu
am. Sau daca e cam scump sunt dispus sa il platesc? Daca nu, decat sa platesc taxa de intrare in centru si sa risc sa iau si o
amenda sa imi ridice masina mai pierd doua ore pe acolo, o las 500 de metri, un kilometru, merg pe jos, merg cu un mijloc de
transport in comun. E o masura la fel care ati vazut-o in multe orase europene nu doar capitale si de marimea Iasului si care
cred ca merita evaluate, luate in considerare. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim. Domule Boisteanu.
Domnul consilier local Paul Corneliu Boisteanu
Cred ca ar trebui sa renuntam la ideea ca aici suntem soferi, aici suntem consilieri si reprezentam comunitatea sunt absolut
convins ca cel care ingreuneaza traficul prin parcari in diverse zone este foarte constient de ceea ce face. Nu este o intamplare
sau un caz fortuit. Vezi masini in statia de pe independentei, vizavi este parcarea care este goala, pentru ca e greu sa se duca
sa dea un rond giratoriu si sa duca masina in parcare. Haideti sa ne gandim la fluenta si la bunastarea, confortul de a trai si de
a lucra in acest oras, sa lasam faptul ca suntem soferi si ne convine sa ne lasam oriunde masina fara sa avem nici un fel de
restrictii. Cum spunea si colegul consilier Bostan este ca nu agreez intrarea platita in oras, dar nu inseamna ca nu putem lasa
masina undeva intr-un spatiu adiacent centrului si sa folosim mijloacele de transport in comun, respectand si acest regulament
pe care il discutam astazi sa vina sa ajute la fluenta circulatiei in municipiu. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim. Domule Surdu.
Domnul consilier local Mihai Gabriel Surdu
Buna ziua, cred ca ar trebui mai intai sa ne gandim la modul de abordare al problemei in consiliul local. In istorie, dumneavoastra
consilierii sunteti mai tineri si nu stiti ca in consiliul local s-a dat un vot impotriva si s-a criticat foarte mult ideea de a se face o
parcare in parcul de la teatru, subteran, care ar fi refacut parcul de deasupra in conditiile unei civilizatii moderne pe care ne-o
dorim in orasul nostru. S-a mai discutat despre o parcare la Guliver, in spate, daca stiti in spate la parcul respectiv care sunt
locuri publice ale Iasului si care in subteran mentinandu-se parcul de deasupra cum se fac in toate orasele aceste parcari in
Europa, vreau sa va spun ca intr-o vizita foarte actuala pe care am facut-o intr-un oras european respecatat si respectabil exista
o cladire simbol care este Domul din Viena, sub Domul din Viena astazi exista o mare parcare. Se intra la 5 metri de Dom in
aceasta parcare si nu s-a intamplat nimic. Nici nu a sarit nimeni ca se strica cladirea, sub Domul din Köln exista o parcare de 8
etaje subterane. Noi trebuie sa privim altfel aceasta abordare in momentul in care primaria propune si consilierii aproba o parcare
subterana in zona centrala. Acest lucru va rezolva parcarile din zona centrala. Nu avem un spatiu pe care sa il destinam la ora
actuala din ce stiu eu, nu se poate darma nimic in centrul orasului ca sa facem o parcare care sa indestuleze acest impediment
pe care il au iesenii in momentul in care vin in centru si nu au unde parca. Trebuie sa ne deschidem si sa intelegem ca orice
parc, orice lucru care exista se poate reface, iar dedesupt sa poata exista locuri suficiente de parcare pentru autovehiculele care
vin in centru care vin sa viziteze sau care efectiv locuiesc in centru si nu au unde parca la ora asta. De aceea cred si sunt
convins ca se vor relua in discutie aceste modalitati de a rezolva locurile de parcare din centrul orasului si nu numai pentru ca
si in cartiere este o problema mare cu parcare de a se face parcari subterane cat si parcari supraterane. Este o problema cu
POT-ul si CUT-ul acolo unde exista terenuri pe care cei care sunt dispusi sa faca asemenea parcari le-ar face si acest lucru sta
la dispozitia consiliului local spre aprobare. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, domnul Postolache urma.
Domnul consilier local Andrei Postolache
Multumesc, eu dupa cum spun de fiecare data cand apare subiectul acesta sunt foarte mare adeptul al ideii de centru cu cat
mai putine masini, cat mai pietonal, cat mai accesibil si nu numai centru, dar incepem cu centru. Pentru a dezvolta lucrul asta in
Iasi avem nevoie sa incurajam oamenii sa foloseasca cat mai putin masina pentru asta ei trebuie sa aibe incredere in transportul
in comun, nu prea pot avea incredere in transportul in comun cand autobuzul nu prea poate sa traga in alveola pentru ca sunt
parcate masini acolo, nu prea pot avea incredere in transportul in comun cand din ce stiu din discutiile cu cei de la CTP zilnic
aproape se blocheaza cate un tramvai in fata palatului ca a parcat unul prea aproape de linia de tramvai, deci trebuie sa rezolvam
cumva chestiunea aceasta si aici sunt de acord cu colegul meu, ca nu e doar o problema de asta ca nu avem parcari, e o
problema de comportament care o vedem in aproape toate orasele Romanie, o fi Sighisoara sau ceva prin Centrul Vechi unde
s-a rezolvat chestiunea asta, ideea asta ca te duci cu masina si o parchezi jumatate pe trotua,r jumatate pe sosea in fata
magazinului fix unde ai treaba. Trebuie sa incepem sa schimbam lucrul asta si nu avem altfel al schimba decat impunand aceste
reguli. Eu as vrea sa incurajez foarte mult sa nu ne concentram in aplicarea acestui regulament doar pe eliberarea strazilor cat
si pe eliberarea trotuarelor pentru ca pietonii merita si ei respectul asta si de foarte multe ori mergi pe trotuar si nu ai pe unde
sa treci ca e unu parcat de latul trotuarului, deci as vrea foarte mult, incurajez, va cer sa va ganditi si la aspectul asta si ca Politia
Locala sa dea prioritate si pietonului nu numai celorlalti participanti la trafic. Multumesc.
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Domnul consilier local Alexandru Cotofan
O alta solutie care cred ca ar putea (fara microfon - neinteligibil)... tine si de comisia de circulatie, avem foarte multe artere cu 6
benzi, prima banda ar putea fi utilizata la fel ca in toate orasele occidentului cu marcaje si parcometre, in toate orasele din
occident se utilizeaza aceasta forma si este o sursa financiara foarte buna pentru buget prin ceea ce se incaseaza si costurile
sa stiti sunt rezonabile pentru buget. Nu ma refer la cel care face parcarea. Cred ca ar trebui luate in discutie mai multe variante
pentru a descongestiona problema parcarilor din Iasi. Este evident ca parcarile subterane sunt un vis de nerealizat deocamdata
pentru Iasi, din foarte multe motive si din motive de spatiu si din motive de fundatii si de stabilitatea terenului si din motive de
bani si de investitori si asa mai departe si cine le exploateaza. Dar avem solutii alternative care cred ca ar trebui sa fie luate in
calcul si opinia mea personala este ca nu ar trebui sa punem mana pe topor acum si sa incepem sa taiem capete in stanga si
in dreapta pentru ca nu vom rezolva abosolut nimic. Nici nu vom reusi sa ridicam masinile toate care ne incurca circulatia, vom
crea o nemultumire generala si taxele propuse sunt foarte mari, cred ca ar trebui luate in discutie toate variantele posibile pentru
ca sa putem sa rezolvam problema iesenilor. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, mai sunt interventii? Domnule Boca va rog.
Domnul consilier local Adrian Florin Boca
Da, multumesc domnule presedinte, in primul rand voiam sa ii raspund colegului meu care m-a mentionat adineauri
intr-o interventie, nu, in nici un caz nu am propus acest amendament pentru incalcarea vreunei norme legale. Intr-adevar asa
cum si dumnealui a intuit ulterior eu am propus ca aceste doua saptamani sa aibe un rol practic de informare si atentionare a
tuturor cetatenilor ca acest regulament a fost aprobat si din momentul intrarii in vigoare va functiona in forma in care a fost
aprobat. Pe de alta parte observ discutii vizavi de tarifele prevazute in acest regulament, daca studiem la nivel national problema
putem vedea ca spre deosebire la Sibiu costa 600 de lei, bine defalcat, este acolo trecut un cost de ridicare, un cost de transport
si prima zi de depozitare care intra indiferent ca ajungi dupa un minut sau 10 minute iti este incasata toata, la fel este si in
Bucuresti, la fel este si in Cluj si eu sunt de parere ca nu ar trebui, ar trebui sa avem cat mai putine, m-as bucura sa avem cat
mai putine astfel de amenzi date si cat mai putine astfel de masuri dispuse, dar cred ca este o metoda prin care putem incerca
sa deblocam si sa fluidizam traficul pentru ca multi dintre noi s-au lovit cu aceasta problema datorita indisciplinei si lipsei de
responsabilitate a unor soferi dintre noi. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, mai sunt interventii? Daca nu sunt... domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Da, multumesc ca mi-ati dat cuvantul domnule presedinte, am asteptat sa se consume acest, sa spunem, proces
absolut democratic de dezbatere a unui proiect care vizeaza intr-adevat comunitatea si care este deosebit de important. La fel
de important atat legislativ cat si pentru executiv. Nimeni nu pune la indoiala faptul ca dorinta dumneavoastra este de a nu avea
masuri punitive foarte agresive, ca nu acesta este rolul administratiei, nimeni nu pune la indoiala ca toti ne dorim locuri de
parcare mai ales pe zona centrala care sa fie poate si excedentara decat necesarul pe care l-ar putea inghiti, nimeni nu pune la
indoiala faptul ca buna credinta vizeaza atat pietonul cat si conducatorul auto, cat si organul abilitat prin lege sa aplice sanctiuni
sau administratia publica. Dar haideti sa ne intoarcem inapoi la bazele acestui proiect. In ptimul rand noi trebuie sa ducem la
indeplinire o hotarare de guvern care a fost emisa pe 15 decembrie anul trecut prin care Politia Local impreuna cu Politia
Municipiului Iasi poate aplica ca si masura complementara ridicarea vehiculului de pe amplasamentul in care el a oprit sau
parcat in mod neregulamentar. Lucru care pana la aparitia acestei hotarari de guvern nu existat si care practic te punea in
imposibilitatea de a lua o masura. Masini parcate pe trecerile de pietoni, in portile unor cetateni, in zone nepermise si cu
ingreunarea evidenta a fluidizarii traficului si multe alte lucruri. Pana acum, sau pana astazi, a functionat blocarea si a functionat
tot in temeiul legii pe care l-am practicat pentru vehiculele care nu erau oprite in partea carosabila, Politia Locala aplica masura
complementara pentru deblocarea vehiculului cu taxa de deblocare, lucru care ne-a permis sa mai eliberam din agresiunea pe
care vehiculele o aveau fata de trotuare in special. Prin acest regulament, deci, in primul rand ducem la indeplinire o lege,
hotararea de guvern, este un instrument de lucru care nu apartine Primariei Municipiului Iasi ci organelor de politie care pot
interveni atunci cand considera competent acest lucru prin aplicarea masurii complementare de ridicare a autovehiculului de pe
locul pe care el il considera ocupat si care deranjeaza intr-un mod vizibil. Sunt parcari pe zona centrala, daca ne ridicam acum
si facem o inventariere o sa vedeti cam cate sute de locuri de parcare sunt libere pe zona centrala si cate sute de masini
parcheaza pe zone cu oprire cu zone interzisa deranjand traficul in intersectii intens circulate. Parcarea de pe Costache Negri,
parcarea de la Palas, parcarea de Unirea care este de fiecare data libera si la fiecare eveniment al starii civile adica in mod
continuu strada Vasile Alecsandri este ocupata. Preocuparea mea si a colegilor mei a fost dezvoltarea acestor sa spunem locuri
de parcare, de la inceputul mandatului avem peste 1200 locuri de parcare nou infiintate si modernizate in zonele de cartier,
proces care continua si la data la care vorbim si va continua. Iasul este cel mai agresat oras din punct de vedere al parcului
auto, dupa Bucuresti. Am depasit daca putem sa privim ca pe un lucru pozitiv si Timisoara si Clujul in sensul ca eliminarea taxei
de mediu care mie mi se pare mai mult sau mai putin potrivita ramane sa analizam impreuna si toate celelalte facilitati de import
de vehicule vechi nu a facut decat sa umple orasul de aceste autoturisme. Rugamintea mea este ar fi sa mergeti pe timp de
seara in special dupa orele 18:00 prin cartierele iesene mai ales cele intens populate Nicolina, Alexandru, Dacia, partial si
Pacurariul sa vedeti ca sunt asezate pe doua siruri si tot nu incap toate, tot o sa mai gasim doua trei care deja au intrat intr-un
spatiu verde. Deci, vehicule exista, noi avem o initiativa pe care am propus-o Ministerului Mediului pentru a aplica niste masuri
care sa descurajeze cumpararea excesiva a autovehiculelor doar pentru a avea o masina sub geam, pentru ca va fac aceasi
invitatie, mergem la ora 12:00 cand presupunem ca lumea este deja intr-o activitate si o sa vedeti ca parcul miscat, parcul activ
nu este mai mult de 30%, 70% dintre masini stau in continuare in fata blocului si se deplaseaza ocazional. Celelalte 30% dintre
masini circula in mod activ si multe dintre ele au nevoie sa ajunga in zona centrala. Acest lucru face ca aglomeratia sa creasca
desigur si imposibilitatea de a se adapta la orasele mari ale unora care sunt in tranzit duce si la accentuarea acestui lucru. In
ceea ce priveste tarifele propuse nu suntem nici ultimii din lista, nici primii din lista ca si marime a acestor tarife, daca vreti dau
cateva exemple: Cluj Napoca 547 lei, Timisoara 450, Sibiu 650, Alba Iulia 380, Sectorul 3 Bucuresti 500 lei, Buzau municiupiu
600 lei, Oradea 300 lei si lucrurile pot continua ca exemplificare. Eu am incercat, sa spunem si provocat de comisiile reunite de
ieri sa vedem care ar fi elementele de tarif care pot fi imbunatatite fara a face din aceasta activitate o activitate pe pierdere, ar fi
anormal intr-o masura punitiva sa plateasca tot orasul pentru cei care nu respect o regula si am luat fiecare element de tarif
incercand sa il adaptez exact la conditiile firesti in ceea ce priveste aplicarea acestui tarif avand in vedere costurile reale pe care
un operator le-ar putea avea cu desfasurarea acestei activitati. Astfel ca pentru tariful de depozitare am scazut, sa spun, tariful
orar de la 13, 55 lei cum era fundamentarea si l-am dus la 10, 2 lei cum este tariful pe care il practicam in momentul de fata cu
SPI Iasi pentru 24 de ore si tariful poate scadea de la 60 lei la 45 de lei pe 24 de ore prin aplicarea celorlalte cote aplicabile sunt:
CAS-urile toate ajutoarele de somaj costurile de sectie pe care le are operatorul nostru in momentul de fata si celelalte costuri
cu intretinerea locurilor pe care vom parca acele vehicule, unde vor fi depozitate. Deci a iesit un tarif de 45 lei prin schimbarea
tarifului orar de la 13,55 la 10,2 lei care inseamna de fapt o medie apropiata de salariul minim pe economie si asta e foarte bine.
Pentru tariful de ridicare, norma aplicata, am renuntat la casier si am pus reprezentantul de la Servicii Publice Iasi care se va
deplasa la fata locului pentru a intocmi procesul verbal si documentatia in fata asiguratorului sa fie si casier si am enumerat un
om, fapt care a dus la scaderea tarifului de la 330 la 290 de lei pentru toata activitatea de ridicare pana la urcarea vehiculului
pe platforma cu tot ce inseamna stationarea acelui vehicul, inchirierea lui si timpul necesar pentru a putea face acest lucru, sa
nu uitam ca ridicarea nu se face de la sine sunt operatorii care se prezinta acolo care stau in permanenta in masina care ridica
si care au si ei salarii si trebuie platite. Pentru ridicare si transport in depozitul pe care l-am pus la dispozitie prin aplicarea
aceleiasi logici, eliminand paznicul pe perioada depozitarii pentru ca paznicul oricum exista aici si eliminand casierul pentru ca

CIC PO 03/F3

este chiar reprezentantul care se prezinta impreuna cu echipa care a facut ridicarea, tariful poate scadea de la 450 la 430 de lei
pe cotele de timp aplicate la formula de calcul pe care ati adus-o in atentia noastra, deci repetam, 430 in loc de 450, 290 in loc
de 330 si 45 de lei in loc de 60 de lei prin ajustarea unor consumuri materiale si de forta de munca pentru aceasta activitate.
Asta a fost toata analiza pe care am putut sa o fac, rezumand, este temeiul legii trebuie sa o aplicam, planul de modernizare a
orasului cu deschiderea de noi locuri de parcare este in derulare am si raspuns unei initiative private pentru parcarea SRI care
a si fost concesionata in vederea construirii unei parcari subterane pe trei nivele, incercam sa stimulam initiativa privata pentru
a putea sa aducem cat mai multe masini in locuri de parcare bine organizate dar fara astfel de masuri in care masina sa fie
ridicata ei nu intra, lasa masina si blocheaza 35 de minute in fata Palatului Culturii cum am avut si saptamana trecuta cu o
masina de Neamt, in loc sa intre sa plateasca 3 lei in parcarea subterana de la Palas, nu este normal sa fie asa. Prin urmare
este nevoie de un astfel de regulament este un instrument de lucru care permite Politiei Locale, singura noastra, sa spunem,
obligatie este sa nu devina abuziva, sa nu devina o vantoare de masini asa cum s-a mai speculat dar niciodata nu am gasit
acest lucru si desigur sa incercam cu ratiune si cu profesionalism impreuna cu Politia Locala sa aplice aceasta masura
complementara acolo unde este imperios necesar. Dar daca regula exista, daca stie fiecare conducator auto ca este posibil sa
primeasca si o asemena sanctiune cu siguranta va fi mult mai atent asupra modului unde isi lasa masina pe partea carosabila
si numai cum spunea si domnul Postolache. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, supunem la vot acest proiect de hotarare cu amendamentele...
Domnul primar Mihai Chirica
Trebuie enumerate cele trei propuneri.
Domnul Consilier Local Petru Eduard Boz
Aici este o discutie, avem amendamente contradictorii, noi am propus o serie de tarife, dumneavoastra ati venit cu
altele trebuie sa supunem la vot in ordinea in care au fost propuse amendamentele. (nu se vorbeste la microfon - neinteligibil)
Eu inteleg ca s-au facut o serie de calcule, nu suntem de acord cu acest amendament dintr-un motiv foarte simplu,
trebuie sa ii creezi cetateanului cadru pentru a respecta legea si ulterior sa intervii cu sanctiuni.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Ok, le supunem separat in aceste conditii...
Domnul Consilier Local Petru Eduard Boz
Supuneti-le in ordinea in care au fost propuse.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Bun, primul amendament facut de dumneavoastra se refera la capitolul 2 articolul 5, se poate, da? Domnule presedinte
supuneti-l la vot.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate amendamentul a fost aprobat.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Al doilea amendament domnule presedinte, este cel facut de domnul consilier Boca Florin legat de acea perioada de gratie de
15 zile pentru a putea face o informare corecta a cetatenilor.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate amendamentul a fost aprobat.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Al treilea amendament este... tarifele propuse spre aprobarea noastra a colegilor de la grupul PNL.
Domnul Consilier Local Petru Eduard Boz
Da, 100 de lei respectiv 250 de lei.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Amendamentul a fost respins.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Celalalt amendament se refera la tarifele propuse de executivul Primariei municipiului Iasi.
Domnul Consilier Local Petru Eduard Boz
Din nou avem aceeasi discutie domnule primar ca acest amendament a fost formulat de dumneavoastra, ar fi trebuit sa fie
propus eu stiu de unul dintre colegii...
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
L-am facut tocmai eu in calitate de consilier.
Domnul consilier local Dumitru Marcel istrate
Va rog sa imi permiteti, cred ca ar trebui sa incercam sa votam cam forma initiala. 150 de lei acesta nu mai inta in discutie?
Domnul Consilier Local Petru Eduard Boz
Intai se discuta amendamentele si ulterior daca se resping toate amendamentele...
Domnul primar Mihai Chirirca
Ma iertati ca intervin, datorita discutiilor din comisiile reunite dar in principiu Comisia economica a avizat aceasta discutie,
incepand de ieri si astazi am reusit sa aducem in discutie acel calcul asa cum a fost el fundamentat si cum a fost propus pentru
proiectul de hotarare initial si impreuna cu colegii nostri viceprimari am gasit cateva resurse unde putem sa mai diminuam
propunerile de costuri astfel incat sa le aducem oarecum in nivelul de sustenabilitate incat aceasta activitate sa se poata face.
In caz contrar toti banii care se vor cheltui suplimentar cu aceasta activitate de ridicare si depozitare va trebuie sa ii suportam
din bugetul local ceea ce nu cred ca este logic si firesc sa fim platitori de astfel de masuri punitive din bugetul de venituri a
intregului oras.
Domnul viceprimar Radu Boter
Da, deci atunci exista aceasta ultima propunere de modificare in loc de 60 de lei stationarea, 45 de lei, in loc de 450 de lei 430
lei ridicarea si transportul si in loc de 330, 290 numai ridicarea pe platforma fara transport.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Amendamentul a fost adoptat.
Si acum supunem la vot proiectul de hotarare cu amendamentele aprobate.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 10
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparații
ansambluri comemorative eroi și amenajare alei în incintă”;
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Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii?
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
(domnul consilier local Mihail Pintilei a iesit din sala de sedinte)
Proiectul nr. 11
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Asigurare
utilități și sistematizare verticală pentru construire locuințe destinate tinerilor specialiști din sănătate”;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii?
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 12
Proiect privind incetarea dreptului de folosinta exercitat de catre SC SERVICII PUBLCE IASI SA asupra unui numar de
6 autovehicule;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii?
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
(domnul consilier local Manuel Ciprian Bostan a iesit din sala de sedinte)
Proiectul nr. 13
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de concesiune prin încredințare directa a serviciului de
salubrizare nr. 90979/05.12.2007, respectiv completarea anexei nr. 1 – bunuri de retur, cu 250 buc., dale de beton scoase din
uz;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii?
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind respectarea condiţiilor de protecţia mediului în timpul
executării lucrărilor de construcţii în Municipiul Iaşi;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Domnule consilier Boz.
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Vreau sa multumesc pentru faptul ca o serie de sugestii si propuneri formulate de catre grupul de consilieri liberali au fost
acceptate de catre municipalitate si munca in special a colegului meu Etienne Ignat se regaseste in proiectele 14 si 15 de pe
ordinea de zi, din cate cunosc cel putin in elaborarea regulamentului SC ECOPIATA, Etienne Ignat a facut foarte multe propuneri
constructive si de asemnea si in ceea ce priveste regulamentul privind constructiile si protectia mediului in municipiul Iasi.
Speram domnule primar ca veti analiza si va veti apleca si asupra celorlalte 10 propuneri/proiecte ramase prin sertare pe aici
pe la primaria municipiului si veti aprecia ca toate sunt oportune pentru municipalitate.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule primar aveti cuvantul.
Domnul primar Mihai Chirirca
Da, eu nu pot decat sa apreciez atunci cand cineva vine constructiv intr-o, sa spunem, propunere a primariei municipiului Iasi
stiu ca exista un obicei pe care eu il repet de fiecare data in comunicate de presa sau conferinte referitor la anumete stari ale
plagiatului.
Aceasta propunere este o propunere tehnica venita de la departamentul de protectie a mediului, colegii mei sunt aici, impreuna
cu mine, eu vreau sa apreciez aplecarea pe care a avut-o domnul consilier Etienne in dezbaterile publice care au fost la primaria
municipiului Iasi si cateva dintre observatiile care s-au facut, lucru care este absolut firesc si normal a se intample atunci cand
exista preocupare. Sigur acest regulament vine sa completeze un concept mai larg la care a achiesat municipiul Iasi si ma refer
la oras 0 deseuri. A fost initiat programul 0 deseuri acum ceva vreme am inceput sa avem actiuni de informare publica in scolile
din Iasi, am devenit primul depozit municipal de recuperarea tuturor bunurilor care pot fi refolosite pe parcursul duratelor de
viata, este vorba despre depozitul din Tatarasi pe care l-am facut impreuna cu Asociatia ECOTIC, vom continua acest demers
si cu celelalte asociatii reprezentative astfel incat sa putem aduce acest concept de 0 deseuri intr-o forma cat mai vizibila la nivel
national. Acest regulament vine tocmai ca o consecinta a imbunatatirii relatiilor dintre administratia publica si constructori sau
investitori una dintre masurile pe care le va rezolva aceste regulamente este, eu stiu, de a rasplati munca pe care un constructor
sau investitor o duce in santier astfel incat sa rcupereze cat mai mult din materialele pe care le foloseste sub forma de ambalaj
sau nu pe parcursul elaborarii acelei investitii.
Acesta este principalul motiv pe care vrem sa il controlam apoi este vorba despre incercarea de a nu prejudicia starea de mediu
prin interventiile pe care le faci pe parcursul evolutiei unei investitii si desigur incercarea de a crea o stare de mediu cat mai
buna in municipiul Iasi pe fundamentul pe care il stie cu toata lumea si Iasul si Brasovul si Bucurestiul si Timisoara mai nou am
inteles si Clujul sunt orase in dezvoltare si care desigur nu poti sa construiesti fara sa nu ai si elemente care iti altereaza starea
de mediu e nevoie sa avem un control din ce in ce mai activ asupra acestui lucru. Urmatorul regulament, o ultima paranteza, va
fi cel referitor la incurajarea construirii de cladiri verzi, la care lucram in momentul de fata este tot o masura care vine in ideea
protectiei mediului si pentru a incuraja dzvoltarea unor investitii care conteaza pe termen lung si nu doar oportunitatile de afaceri
ale unor investitori care vin, vand si pleaca sau vin, inchiriaza si ii intereseaza mai putin ce se intampla acolo. Multumesc.
(Domnul consilier local Manuel Ciprian Bostan a intrat in sala de sedinte. Domnul consilier local Petru Eduard Boz a iesit din
sala de sedinte. Domnul consilier local Mihail Pintilei a intrat in sala de sedinte. Domnul consilier local Jugrin Lucian a intrat in
sala de sedinte )
Domnul consilier local Manuel Ciprian Bostan
Evident ca suntem cu totii de acord cu acest proiect ca ne va ajuta sa respiram un aer mai curat, noi am avea si un amendament
vi-l propun la capiolul contraventii dat fiindca marii polatori vor fi siturile cu risc mediu si cel crescut, consider ca nu este necesar
o discriminare intre investitori persoane fizice si juridice, cumva regulamentul ar trebui sa fie acelasi pentru ca persoanele fizice
care dezvolta pe persoana fizica un sit mediu sau mare pot plati cu siguranta aceiasi amenda daca polueaza la fel ca si
dezvoltatorul persoana juridica deci cred ca discriminarea asta a pozitiei de persoana fizica nu se justifica. Deci as propune sa
modificam acelasi cuantum de amenda. Multumesc. Si pentru persoane fizice la fel ca pentru persoane juridice. Pentru ca pana
la urma marimea investitiei este aceiasi, deci daca ei creiaza un prejudiciu cominitatii trebuie sa plateasca la fel ca si persoane
juridice.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
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Ok, cu acest amendament supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 15
Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentelor de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, târgurilor,
bazarului și talciocului administrate de către S.C. ECOPIAŢA S.A.;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Domnule Timofciuc.
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
Si la acest proiect de hotarare as vrea sa subliniez aportul adus de catre aportul consilierilor locali PNL... nu spun...
(se vorbeste fara microfon - neinteligibil)
(domnul consilier local Andrei Postolache a iesit din sala de sedinte)
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Daca nu ati fost atent domnule consilier...
(se vorbeste fara microfon - neinteligibil)
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
Discutam la proiectul de hotarare cu... domnule Hrabagiu lasati-ma sa termin ce aveam de spus... si totusi sa aduc in atentia
publicului faptul ca acest regulament este taraganat de 6-7 ani cum pana in acest moment pietele au functionat ca intr-o
haiducie, nu a existat nici un regulament care sa statueze foarte clar modul cum comerciantii ar trebui sa isi desfasoare
activitatea in pietele publice din Iasi si ne pune speranta ca odata votat acest regulament unde contributia colegului meu Etienne
Ignat a fost una insemnata se vor rezolva mare parte din problemele pietelor iesene mai ales cele care privesc asa zisii samsari
care isi gasesc loc prin piata in locul producatorilor locali autohtoni. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule Surdu va rog.
Domnul consilier local Gabriel Mihai Surdu
Propun sa destinam un loc pentru un grup statuar pentru consilierii PNL pentru a avea posibilitatea sa admiram in permanenta
atat starea de creativitate cat si faptul ca se afla printre noi.
(domnul consilier local Petru Eduard Boz a intrat in sala de sedinte)
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule Ignat.
Domnul consilier local Etienne Ignat
Domnule Surdu eu as propune sa cante de fiecare data oda partidului comunist cand aud atatea multumiri si laude din partea
unor colegi.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Colegi PNL sau... domnule viceprimar va rog.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Da, as dori sa fac acea completare pe care am discutat-o cu totii la comisiile reunite ieri ca sa dam un caracter mai general al
acestui regulament sa ne oprim la ”si talciocului.” Deci fara ”administrate de catre SC ECOPIATA SA” in titlul acestui regulament
si in continutul hotararii de consiliu local.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Supunem la vot proiectul de hotarare cu acest amendament evident.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 16
Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru serviciul public de întreținere, administrare și exploatare a
piețelor, târgurilor, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal, practicate de către S.C. ECOPIAŢA S.A.;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Va rog domnule Ignat.
Domnul consilier local Etienne Ignat
Stimati colegi consilieri nu pot fi de acord cu marirea preturilor in special avem preturi de mall in pietele iesene nici o investitie
majora de la infiintarea SC ECOPIATA SA pana in prezent, cel mai multe declaratii date de administratori sunt ca se face specula
in pietele Iesene (domnul consilier local Andrei Postolache intr in sala de sedinte) sau... in fine. In principiu nu suntem de acord
si vom vota impotriva acestui proiect.
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Este daca doriti acelasi...
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Nu v-am dat cuvantul domnule lider, asteptati.
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Va rog sa imi dati cuvantul domnule presedinte.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Da, va rog.
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Multumsc, ca si in privinta parcarilor, trebuie mai intai sa venim cu o investitie sa cream un cadru civilizat pentru un astfel de
comert si ulterior evident ca putem creste tarifele, dar in momentul in care crestem tarifele dar asa cum s-a exprimat si domnul
Starica si ieri in sedinta de comisii, investitii nu s-au mai facut consideram ca din nou punem caruta inaintea cailor ca sa nu
spun...
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 17
Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurilor pentru ocuparea si eliberarea din functia de administrator
public, precum si atributiile specifice functiei de administrator public al Municipiului Iasi;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Domnule Istrate va rog.
Domnul consilier local Marcel Istrate
Revin cu o observatie pe care am facut-o si ieri in ceea ce priveste crieriile de eligibilitate in selectia candidatilor, (domnii consilieri
locail Adrian Florin Boca si Paul Corneli Boisteanu ies din sala de sedinta) pot intra aici si absolventii de studii Bologna, imediat
inainte de a face referire la experienta sa trecem este absolvent de asemenea cu diploma a unor studii de master in domeniu si
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asa mai departe ori cei care au studii de lunga durata in mod implicit au master si atunci lucrurile se rezolva daca trecem corect
aceste denumiri si nu va fi nici discriminatoriu. Multumesc mult.
Domnul primar Mihai Chirica
Daca imi permiteti, eu l-as face si mai concludent, as lasa studii de lunga durata si/sau sistem Bologna si se subintelege ca e
revenirea la sau in fine aucerea in discutie si a celuilalt sistem de invatamant dupa inlocuirea celui de lunga durata asa cum il
stie toata lumea, pentru ca poate sa aibe si studii de lunga durata si studii Bologna se vor folosi si ca, sa spunem specializare
pe cele care ii sunt favorabile, si/sau Bologna. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc, supunem la vot... domnul Bostan va rog.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Eu am vrut la fel cum si ieri in comisii am spus ca ma intereseaza dincolo de utilitatea postului ca managerul/city managerul si
administratorul intregului oras sa fie intr-adevar persoana competenta si utila noua. Am inteles ca nu este posibilitatea de al
remunera suplimentar pentru performantele pe care ni le dorim sa le faca dar vreau sa vedem in primul rand daca procesul de
recrutare interna sau externa, daca va fi externa va trebui sa face apel la o agentie de head-hanting pentru asta, astfel incat intradevar sa aduca candidati si din zona privata si din administratia publica pe cei mai buni si doi chiar ar fi important si necesar
sa stim care vor fi criteriile de performanta stabilite de executiv pentru acest administrator public. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc frumos, mai sunt discutii? Domnule Timofciuc.
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
Eu voiam doar sa subliniez ca aceste conditii trecute aici sunt foarte, foarte laxe, domnul Bostan vorbea de competente in
conditiile in care se cere doar un an vechime banuiesc ca nu se asteapta o mare experienta de la viitorul administrator public si
la cum arata acum aceste criterii specificate aici pare un post cu dedicatie. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc, mai sunt discutii?
Domnul primar Mihai Chirica
Nu am inteles domnule consilier Timofciuc.
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
La cum arata acest proiect de hotarare pare un post dat cu dedicatie si as trece ca cel care participa la concurs sa nu fie membru
de partid daca sunteti de acord... a nici unui partid politic.
(domnul consilier local Paul Corneliu Boisteanu a intrat in sala de sedinte)
Domnul primar Mihai Chirica
Daca imi permiteti, calitatea de membru de partid este o ingradire constitutionala daca tot o aduceti in discutie, pentru ocuparea
unei functii publice si noi nu vrem sa incalcam constitutia. Prima chestiune, a doua chestiune, orice dedicatie ar fi nu vi se
adreseaza dumneavoastra si o sa facem dedicatii la televizor la radio ca toata lumea sa vada acest proiect si sa participe la
concurs sa invete sa ia bibliografia sa o cunoasca si sa participe dedicandu-se nevoilor si grijilor acestui oras. Cred ca s-a inteles
si lucrul asta. Pe de alta parte mai uitativa si in continutul legii care sunt atributiile administratorului public ca sa nu existe nici
aici o interpretare gresita si care este relatia dintre el si primarul localitatii respective dupa care sa lasam sa judecam omul atunci
cand va fi cazul si sa nu ii rupem picioarele inainte de al cunoaste. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim domnule primar, domnule consilier Postolache va rog.
(domnul consilier local Adrian Florin Boca a intrat in sala de sedinte)
Domnul consilier local Andrei Postolache
Multumesc, citind proiectul si actele aferente, contextul legal este foarte permisiv si lista posibilelor responsabilitati pe care lear putea avea acest om este foarte mare, dar concret pe ce se va concentra depinde foarte mult de contractul de management
pe care il va incheia si de ce ii delegati dumneavoastra si intrebarea mea este daca aveti deja o viziune, aveti anumite zone,
credeti ca il veti folosi mai mult decat in altele, perspectiva de management nu perspectiva legala, cam ce vreti sa faceti cu si
ce sperati sa imbunatatiti in activitatea primariei sa obtineti.
Domnul primar Mihai Chirica
Sigur, nu cred ca acest regulament devine ca si o iminenta imediata, inca ma simt in stare si energie si timp disponibil si
capacitate de abordare diplomatica a acestui oras ca sa nu apara neaprat o stare de urgenta referitor la ocuparea acestui post.
Avem o echipa care lucreaza pe toate compartimentele, departamentele pe care le coordonam impreuna cu domnii viceprimari
si sincer le si multumesc pentru aplecarea pe care o au asupra activitatilor care le sunt delegate. E o procedura legala de avizare
a acestui post, alta decat pentru celelalte posturi de conducere din cadrul Primariei Municipiului Iasi asa cum a fost daca va
amintiti si pentru Autoritatea Urbana care a primit o lege speciala in ceea ce priveste implementarea pe fonduri europene, am
trecut si noi prin acest proces, sigur un an de zile am lasat-o sa fie cat mai permisiv cu siguranta li se poate adresa consilierilor
locali prezenti aici de aceea am spus ca nu poate fi dedicata colegului nostru pentru ca este incompatibila cu starea de consilier
local, dar nu si de membru de partit, poate sa fie si membru de partid in Germania sau in Austria sau unde vrea el, prin urmare
nu as vrea sa amestecam lucrurile si sa lasam lucrurile sa se intample la momentul portivit.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Mai sunt discutii pe acest subiect?
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
Noi avem un amendament, grupul de consilieri PNL. (se vorbeste fara microfon - neinteligibil). Domnule Harabagiu, va incadrati
sau de fapt cu amendamentul nostru nu stiu daca va incadrati la concurs, noi propunem ca experienta sa fie de 3 ani de zile la
cel care va fi administrator public, daca sunteti de acord.
Domnul primar Mihai Chirica
Pai, ii dati peste mana domnului Boz, care adusese in discutie si posibilitatea sa vina si din mediul privat, nu va sfatuiti catusi de
putin, de ce trebuie sa fie neaparat din administratie sau dintr-un partid politic sau dintr-o functie pe care a mai avut-o in
administratie la un miment dat.
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Domnule primar....
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule Boz, asteptati va rog...
(se vorbeste fara microfon - neinteligbil)
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Va rog domnule presedinte...
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Va rog domnule Boz...
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Da, multumesc, sunt onorat, cred ca o experienta de 3 ani pe pozitii de management/conducere, la acest lucru ne referim, trei
ani in administratie publica daca a fost doar la nivelul de referent, consilier nu este relevant, dar 3 ani in pozitie de conducere in
privat sau in administratie publica cred ca est un criteriu... puteti propune si 5, noi am considerat ca aceasta conditie nu trebuie
sa fie nici prea restrictiva si nici prea relaxata ca sa... avem totusi un set de cerinte un minim de cerinte in privinta persoanei
care va ocupa aceasta pozitie.
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Domnul primar Mihai Chirica
Sa stiti ca geniile nu au nevoie de 3 ani ca sa se manifeste, geniile se manifesta de la inceputul carierei lor sau de cand
s-au nascut, pin urmare daca vreti sa o facem din ce in ce mai restrictiva pe modele mai vechi, haideti sa nu aduc in discutie
doar o formatiune politica ca nu as fi corect fata de propria mea formatiune politica, deci eu zic ca atunci cand propunem un
regulament care este mai permisiv aducand in discutie vechimea si nu calitatea omului inseamna ca nu suntem obiectivi cu
propriile noastre principii. Eu nu cred ca are 5, ca are 15, ca poti sa ai si 100, daca nu ai creat performanta in primul an, dupa
urmatorii esti praf mai ales in management, prin urmare lasatil asa cum a fost propus de catre mine si voi fi cel mai raspunzator
fata de calitatea omului cu care voi conlucra pentru ca pana la urma de e bine sau e rau tot eu voi suferi alaturi de ceea ce am
propus la un moment dat. Multumesc.
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
O scurta interventie, de e bine sau e rau noi toti suferim toti iesenii domnule primar deci nu dumneavoastra, poate
dumneavoastra din punct de vedere al imaginii, doi, cu o scurta activitate de un an de zile, o persoana nici macar nu stim prin
ce evaluari a trecut a performantelor, de aceea un minim de 3 ani cred ca este in regula pentru ca in momentul in care se
prezinta un candidat sa putem sa vedem ce raporteaza el ca a facut el in trei ani pe o pozitie unde a mai fost, intr-un an de zile
nu are ce sa raporteze, eventual scuze ca nu a putut sa faca, pentru ca a fost imiedicat de nu stiu ce, de nu stiu cine, de anumite
conditii, de aceea 3 ani consideram ca este o perioada relevanta si nu este nici foarte restrictiva.
Domnul consilier Adrian Florin Boca
Am putea vorbi si despre sa aiba, sa fie de rasa caucaziana, sa vorbeasca spaniola, chiar ajungem sa facem niste propuneri...
Domnul primar Mihai Chirica
Problema nu este legata de vechimea in sine, problema este legata de posibilitatea de a lasa un gand de selectie cat mai mare
deci nu conteaza pentru mine si ma iertati domnule presedinte ca sa putem incheia subiectul, poate sa fie si 3, poate sa fie si 5,
poate sa fie si 10, dar incep din nou sa restrang campul de selectie astfel incat usor, usor ajung sa il elimin, nu asta este intentia
pe care am avut-o atunci cand am propus acest proiect de hotarare. Vreti 3, puneti 3, vreti 5 puneti 5 si sector privat si public si
adunate si scazute si impartit la doi cum doriti, important e ca tot la primar va ajunge evaluarea acelei persoane, cum doriti.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Da, deci domnule Ignat va rog frumos sa nu facem jicniri ca nu sunteti aici pe maidan sau in alta parte, da? Va rog un pic de
respect fata de oamenii din aceasta sala si de locul in care va aflati. Domnul consilier Pintilei, va rog.
Domnul consilier local Mihail Pintilei
Observ un lucru foarte ciudat, in general la incadrari ne luptam din toate puterile sa dam drumul la tineri si acolo unde te duci,
domnule nu are vechime nu are 3 ani, nu are 5 ani, nu are nu stiu ce. (domnul consilier Razvan Timofciuc iese din sala de
sedinte)Titulatura aceasta adresata de domnul Etienne, tanarului nostru presedinte de... cum ia-ti spus ca nu am... asa, denota
ca el e cu denumirea si dumneavoastra sunteti cu principiile acelui partid. Nu se poate, domnule Boz haideti cu ce va deranjeaza
un an, adica credeti ca daca are vechime de 3 ani ii mai buna decat daca are vechime de un an? Eu as recomanda din tot
sufletul un tanar cu gandire liberala si cu comportament economic social democrat.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Haideti sa respectam statutul de consilier local si sa nu luam in derizoriu aceste chestiuni, cu acest amendament de minim 5 ani
in mediul privat sau in administratie supunem la vot...
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
3 ani am propus domnule presedinte...
Domnul consilier Adrian Florin Boca
5 ani am propus eu domnule consilier....
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Supuneti la vot in ordinea...
Domnul consilier Adrian Florin Boca
Cred ca nu ati fost atent, eu am propus 5 ani.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Ok si cel legat de sistemul Bologna cu cele doua amendamente supunem proiectul de hotarare la vot.
Cine este pentru?
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Domnule presedinte de sedinta nici nu stiti ce supuneti la vot, supuneti la vot fiecare amendament, avem un amendament
formulat de domnul consilier Istrate legat de studii completat de catre domnul primar, puteti sa ii gasiti o formulare comuna si a
doua sectiune este cea legata de vechime unde s-au formulat doua amendamente.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Supunem fiecare amendament in parte la vot, deci primul amendament cu/si Bologna.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate amendamentul a fost aprobat.
Supunem la vot amendamentul cel cu 3 ani.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Amendamentul a fost respins.
Supun la vot amendamentul cu minim 5 ani vechime in mediul privat sau administratie.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Amendamentul a fost aprobat.
Si supunem la vot acum proiectul cu amendamentele aprobate.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 18
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii
114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 79793/10.08.2017;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 19
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Iaşi nr. 79/25.02.2002 privind constituirea
Comisiei sociale de analiză a solicitarilor locative in condiţiile Legii 114/1996 si a Legii 152/1998.,stabilirea condiţiilor minimale
si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuinţelor sociale.,stabilirea condiţiilor minimale si criteriilor de prioritate pentru
repartizarea locuinţelor din fondul de stat şi din proprietatea Consiliului Local.;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
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Sunt discutii? Domnule Ciobotaru.
Domnul consilier local Florentin Traian Ciobotaru
Da, o scurta interventie. Am studiat foarte bine expunerea de motive la acest proiect de hotarare, o felicit pe doamna director
Albisteanu, acest proiect este sinonim cu dreptatea sociala. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier. Mai sunt interventii? Daca nu sunt domnul viceprimar are un amendament.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
La articolul 2 primul paragraf propun modificarea de la 10 la 20 de puncte pentru ficare copil minor aflat in intretinerea titularului.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, cu acest amendament supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
(domnul consilier local Vlad Ghizvovat a iesit din sala de sedinte)
Proiectul nr. 20
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al
Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 102 mp, situat în Iaşi, Strada Nicolae Costin nr. 13-15, precum si aprobarea vânzării
terenului prin licitatie publica;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 21
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al
Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 140 mp, situat in Iasi, Strada Pacurari nr.124, langa bloc 583, precum si aprobarea
vânzării prin licitaţie publică a acestuia;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Spuneti domnule Bostan.
Domnul consiler local Manuel Ciprian Bostan
Voiam doar sa spun ca m-am uitat ieri pe planul de situatii si el se concesioneaza si intr-adevar vine pe domeniul public, se
aliniaza cu blocul de alaturi, dar blocul de alaturi este cel mai iesit, ca sa spun asa, este excentric fata de celalalt, adica nu mai
respecta aliniamentul cu celelalte, ar trebui analizata oportunitatea ulterioara pentru construire. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim, oricum explicatiile au fost date oricum la comisii. Va multumim pentru interventie.
(domnul consilier local Lucian Jugrin si domnul consilier local Petru Eduar Boz ies din sala de sedinte)
Proiectul nr. 22
Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 320 mp situat in Iasi,
strada Mocanului nr.24, avand nr.cadastral 156921, inscris in cartea funciara nr. 156921;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
(domnul consilier local Razvan Timofciuc a intrat in sala de sedinte)
Proiectul nr. 23
Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Iași a terenurilor în suprafață de 1989 mp și
respectiv 1317 mp, înscrise în CF nr. 141330 și CF nr. 146909, situate în Iași, Zona Galata;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 24
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iași, Zona Galata, T 44, N.C. 129077 întocmit în
vederea construirii unei locuințe colectivă mică pe teren proprietate privată persoane fizice;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 25
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, soseaua Nicolina nr. 175, N.C. 136694 întocmit în
vederea construirii de locuințe colective pe teren proprietate, persoană juridică;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 26
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată Iași, str. Alba nr. 10,
număr cadastral 140315, CF 140315 întocmit pentru construire locuințe colective pe teren proprietate;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 27
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Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, zona Bucium, T165, N.C. 129211 și 147862
întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iași pentru construire locuințe colective mici, pe teren proprietate privată,
persoane fizice;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 28
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, str. Răchiți, nr. 4, N.C. 153011 întocmit în vederea
construirii unui bloc de locuințe colective, pe teren proprietate privată, persoane fizice;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 29
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Zona Viticultori SC 62, N.C. 143756, întocmit în
vederea construirii unui ansamblu de locuințe individuale și dotări aferente funcțiunii de locuire, pe teren proprietate privată,
persoană fizică;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 30
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADELA UZINEI
NR. 6, NUMAR CADASTRAL 139997, întocmit în vederea consolidarii, reparatiei si extinderii locuintei existente pe teren
proprietate privata, persoane fizice;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 31
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU nr. 9 D, NUMAR
CADASTRAL 149212 întocmit în vederea construirii unei locuinte semicolectiva, pe teren proprietate privata, persoane fizice;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 32
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA TITU
MAIORESCU NR. 15, NUMAR CADASTRAL 152354 (152354-C8) intocmit in vederea consolidarii si extinderii cu doua niveluri
a salii de sport a Facultatii de Educatie Fizica si Sport a Universitatii Alexandru Ioan Cuza pe teren proprietate privata persoana
juridica ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 33
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA GEORGE PALADE NR. 23, NUMAR
CADASTRAL 145688, întocmit în vederea executarii de reparatii capitale si mansardare locuinţa individuala existenta pe teren
proprietate privată persoana fizica ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 34
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T149, NUMERE CADASTRALE
150449, 150450, 150318,150853, 150854 si 149441 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire
locuinte individuale pe teren proprietate privata, persoana juridica;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
(domnul consilier local Vlad Ghizdovat a intrat in sala de sedinte)
Proiectul nr. 35
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Iasi, str.Strămoşilor nr.49A, numar cadastral 144493
pentru investitia “Construire locuinte colective mici pe teren proprietate”;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
(domnul consilier local Lucian Jugrin a intrat in sala de sedinte)
Proiectul nr. 36
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr.13, nr.cad./CF 145646
pentru investiţia “Construire clădire de birouri şi sediu de firmă, demolare construcţii existente pe teren proprietate”;
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Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 37
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- IASI, Bulevardul Poitiers nr.16, NUMĂR CADASTRAL
124826 întocmit pentru investitia CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI, SERVICII SI LOCUINŢE COLECTIVE PE TEREN
PRIVAT, PERSOANE FIZICE ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 38
Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 122 din 31 marte 2017 pentru aprobarea Planului
Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T174, NUMERE CADASTRALE 12934/3, 12934/2, 12935/2/3, 130426, 130427, 12935/1,
întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi, construire locuinţe individuale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate
privata, persoane fizice;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 39
Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL nr. 153/2017,
cu terenul in suprafata de 553 mp (compus din Lot 2=323 mp si Lot 3=230 mp) situat in str. Sf. Lazar nr. 23 si atribuirea acestuia
in folosinta gratuita catre Asociatia Religioasa ” Biserica Ortodoxa de stil vechi din Romania” pentru ” Sf. Cuvioasa Parascheva
pe Stil Vechi” ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
(domnul consilier local Petru Eduard Boz a intrat in sala de sedinte)
Proiectul nr. 40
Proiect de hotarare privind incheierea Acordului de parteneriat privind organizarea evenimentului ”Magia Serii in sunet
si lumina”, pe data de 17 septembrie 2017, intre Opera Nationala Romana Iasi si Municipiul Iasi ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? In unanimitate proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 41
Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna septembrie 2017 ;
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Cu amendamentul Festivalului Angela Moldovan. Sunt discutii? Domnule Timofciuc.
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
Legat de raliul Iasului, in sedinta de ieri domnul primar a spus ca de partea sportiva se ocupa organizatorii si de partea artistica
se ocupa primaria cu acest buget de 67 mii lei daca nu ma insel, nu am in fata detalierea proiectului. Intrebarea mea este cat
este bugetul total al acestui proiect, al acestui eveniment, aceasta suma de 60 si ceva de mii de lei cat inseamna din bugetul
local al intregului eveniment? Adica cu ce vin organizatorii pe langa partea sportiva?
Domnul viceprimar Radu Botez
Da, sigur, in primul rand exista o serie de sponsori pentru aceasta manifestare care dupa cum stim cu totii este traditionala, sunt
atatia ani. Exista unele modificari fata de anul trecut in ceea ce priveste modul de desfasurare si de asemenea modificarile sunt
si pe partea acestui spectacol, spectacol la care exista contributia primariei. In momentul in care vom avea o lista finala de
sponsori pentru partea sportiva in principal, vom putea sti si valoare respectiva.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Cu mentiunea ca eu nu particip la vot pentru ca sunt vicepresedinte al Cenaclului de Pictura si Literatura ”Ocav Bancila” din
cadrul Cercului Militar Iasi. Supun la vot proiectul de hotarare cu acest amendament.
(se vorbeste fara microfon - neinteligibil)
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Proiectul a fost aprobat.
Proiectul nr. 42
Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședința al Consiliului Local al Municipiului Iasi.
Domnul consilier local Gabriel Mihai Surdu
Va propun pentru viitoarea presedintie a Consiliului Local Iasi pe colegul nostru domnul consilier profesorul Scripcariu
Catalin. Calin, scuze... un mistret am sa ii fac cadou.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Daca nu sunt si alte propuneri supun la vot propunerea domnului Gabriel Surdu.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Proiectul a fost aprobat.
Si referitor la Casa Calimah-Ghika as vrea sa ii dau cuvantul domnului primar.
Completare - Dispozitia nr. 3367 /25.08.2017
Solicitare privind aprobarea exercitarii dreptului de preemtiune de catre Municipiul Iasi cu privire la imobilul situat in
Iasi, str. Cuza Voda, nr. 41, proprietatea domnului Crisu Ciocinta Catalin – Gheorghe ;
Domnul primar Mihai Chirica
Asa este. Ori instalatia de sonorizare domnule Tudor are ceva, ori noi vrem sa o mai exploatam cum se cuvine ca sa
ne si auzim. Asa este, la inceputul sedintei s-a aprobat o ordine suplimentara cu aceasta... Casa de pe Cuza Voda... Noi am
facut o prezentare in cursul sedintelor reunite de ieri. Am rugat colegii mei sa aduca si informatii suplimentare catre colegii
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consilieri. In principiu eu am propus-o ca pe o oportunitate, o oportunitate pe care o las la indemana dumneavoastra sa o
exploatati ca atare chiar ca si destinatie credem ca fata de cei care vor veni dupa noi. Nimeni nu este nemuritor pe aceste functii,
trebuie sa le lasam si lucruri palpabile de care sa se bucure. E adevarat asa cum discutam si ieri cu colegii consileri PNL nu
putem sa apreciem in momentul de fata o eficienta economica, este adevarat si recunosc ca asa este. Nu putem spune ca
aceasta casa dupa ce o cumparam o exploatam intr-un fel care sa ne aduca din nou sume de bani prin care sa putem, eu stiu,
compensa valoarea pe care o dam. Dar pentru faptul ca suntem cea mai importanta institutie publica din Iasi pentru faptul ca
rolul nostru fata de toata comunitatea ca vorbim de cea academica, culturala, ca vorbim de tineri sau mai putin tineri este si sa
le lasam ceva din urma noastra cred ca este un fapt de mandrie personala pentru fiecare dintre domniile voastre sa putem sa
punctam la sfarsitul mandatului ca uitati nu am cheltuit tot, nu am facut doar elemente care au un impact electoral evident si
toata lumea stie despre ce vorbesc, uitati ca am mai lasat si un edificiu pe care il puteti exploata peste ani si ani. Motiv pentru
care am propus spre analiza dumneavoastra aceasta oportunitate, ea trebuie sa imbrace din punct de vedere administrativ mai
multe elemente procedurale. Trebuie sa numim si o comisie care sa inceapa procedurile de negociere cu vanzatorul in vederea
achizitionarii si propunerea ar fi sa fie si din partea consiliului local, componenti ai partidelor politice care reprezenta consiliul
local in momentul de fata si desigur din partea executivului astfel incat intr-o perioada rezonabila vreau sa amintesc ca avem
sumele de bani, nu presupune nici o rectificare bugetara o astfel de abordare, sumele sunt cuprinse in programul de investitii a
anului in curs si putem sa asiguram finantarea obiectiv daca dumneavoastra sunteti de acord. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule Boz va rog.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Multumesc, cateva discutii, proiectul cred ca ar trebui sa sune in sensul ca astazi aprobam exercitarea dreptului de
preemtiune al municipiului Iasi pentru achizitionarea acestei case, deoarece noi avem o adresa, o informare, s-a discutat dar
lucrurile nu sunt structurate intr-un proiect. Cred, intuiesc ca asta este propunerea concreta care a venit din partea executivului
si noi grupul consilierilor liberali vom putea fi de acord cu o astfel de propunere cu doua conditii. Unu, destinatia, sa aprobam in
cadrul acestui proiect inclusiv destinatia acestui obiectiv si anume muzeu dedicat sarbatoririi Centenarului. Al doilea
amendament este... de fapt a fost anticipat de domnul primar ca din comisia de negociere sa faca parte reprezentanti ai fiecarui
partid politic in acest sens am pregatit evident si domnul consilier independent daca doreste. Consideram ca se mai poate
discuta in privinta pretului, discutam totusi de un monument istoric si aici mingea este in terenul nostru in sensul ca proprietarul
acestei cladiri este constrans, este limitat de lege in privinta utilitatii, in privinta eventualelor modificari aduse acestei cladiri, lucru
pe care il putem exploata si de acea avem nevoie de acea comisie de negociere. Daca sunteti de acord sa luam aceasta cladire
cu destinatie precisa vom fi de acord cu acest proiect, in caz contrar, sa luam o cladire si sa ne gandim pe urma daca facem
ceva cu ea si sa o lasam sa se degradeze , cred ca mai degraba lasam un investitor privat ca stie el mai bine ce are de facut,
deci vom fi de acord cu acest proiect doar cu aceste doua conditii, cu aceste doua amendamente.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule Istrate, va rog.
Domnul consilier local Dumitru Marcel istrate
Va multumesc foarte mult, ma bucur foarte mult sa vad o astfel de atitudine din partea consilierilor liberali, eu as felicita
echipa care a negociat aceasta atitudine. Imi pare foarte rau ca nu s-a pus problema in aceiasi termeni si la Casa Racovita,
doar atat. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Multumim domnule Istrate, domnule Pintilei va rog.
Domnul consilier local Mihail Pintilei
Sigur, legat de aceste cladiri de patrimoniu, au fost, sunt si vor fi discutii, dar din punctul meu de vedere trebuie sa ne
gandim la rezonanta istorica a acestor cladiri pentru c ele sunt bogatia noastra a municipiului Iasi si prin ele am putea sa
demonstram in timp ceea ce am fost, ceea ce suntem si ceea ce vom fi. Sigur ca s-a produs o schimbare in abordarea unor
proiecte, chiar ii faceam un compliment domnului Boz ca e prima data cand il vad zambind angelic, intr-o sedinta de consiliu si
acuma stateam si ma gandeam, zic domnule s-au produs ceva restructurari in interiorul fiintei lui sau i se datoreaza numirii
domnului Iordan. Se bucura ca a primit un om cu experienta, asta am vrut sa zic, corect nu?
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule Postolache va rog.
Domnul consilier local Andrei Postolache
La mine lucrurile sunt cumva un pic mai simple, eu am un principiu liberal sa ii zic spre deosebire de multele pareri de
pana acum eu nu consider neaparat un lucru buna sau oportun ca primaria sa cumpere repede tot ce poate cumpara, chiar la
un pret bun, chiar intr-o zona buna. Nu cred intr-un centru de oras in care primaria are foarte multe cladiri si este implicata in
foarte multe activitati e un semn al succesului unui oras si poate dimpotriva. Prefer sa las piata libera sa functioneze cand poate
functiona si in cazul asta clar functioneaza pentru ca proprietarul actual a gasit se pare bani sa o renoveze si a gasit si un
cumparator nu e nevoie sa salvam, deci intentia mea de ieri dupa discutiile de ieri, intentia mea era sa votez contra dar similar
cu ce a spus colegul meu domnul Boz daca ii gasim un scop precis acestei case si il agream astazi, scopul propus de colegul
meu este foarte bun, voi vota pentru acest proiect.
Domnul primar Mihai Chirica
Inainte de a da curs celorlalte interventii si a interpelarilor care trebuie facute pentru ajustarea acestei decizii, sigur
scopul este esential si eu cred ca este cea mai buna abordare chiar incepand de la acest moment, ca am trecut si cu
cinematografele, vom discuta foarte exact si pe deasupra acestui imobil si deja i-am conturat o destinatie. Este bine si este
regula pe care vreau sa o aplic asa cum spuneam si in sedinta de ieri, nu acumulam patrimoniu ca sa avem pe ce cheltui, trebuie
sa acumulam un patrimoniu pe care sa il punem in slujba comunitatii, nu neaparat comercial dar de fiecare data fara a elimina
aspectul eficientei economice. Sper ca timpul ne va da, sa spunem, raspunsul corect fata de decizia de astazi eu nu pot decat
sa va multumesc tuturor celor care v-ati asezat pozitiv fata de acest proiect si sper ca impreuna o sa reusim sa conturam si mai
bine contributia Iasului la momentul Centenar pentru ca asa i-am obisnuit noi pe toti, Iasul sa cumpere pentru Centenar, Iasul
sa cedeze pentru binele tarii si de data aceasta cred ca este primul gest pe care un oras din Romania il face in momentul
Centenar palpabil, viabil si care poate contura politica noastra pentru anul viitor. Nu am decat sa va multumesc.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
O scurta completare daca imi mai permiteti, stiti ca noi Partidul National Liberal am avut si un proiect concret in privinta
organizarii unui muzeu care sa descrie sa elogieze viata iesenilor acum 100 de ani in Primul Razboi Mondial. Este dificil acum
sa cuprindem in cadrul acestui proiect propunerea noastra concreta pe care am facut-o dar ma astept la cuvantul dumneavoastra
domnule primar si faptul ca ati fost deschis fata de propunerea noastra ca acest muzeu dedicat Centenarului sa nu se refere
doar la, eu stiu, la anumite exponate care nu prezinta o imagine sensibila a ceea ce s-a prezentat, s-a intamplat in Primul
Razboi Mondial, ne dorim un muzeu cat mai interactiv prin care toata tara sa stie ca in acest oras s-au facut sacrificii enorme in
momentul in care toata administratia s-a mutat in oras.
Domnul consilier local Mihai Gabriel Surdu
Voiam sa spun ca intampin cu un salut acesta decizie pe care au luat-o si colegii liberali, ma raliez domnului profesor
Istrate care regreta si eu regret ca municipalitatea nu a cumparat si cladirea in care functiona Centru Cultural Francez. Astazi
cineva vorbea de socialism si de raul pe care l-a facut in centrul Iasului, ce cladiri au fost demolate din centrul Iasului, eu as
aminti Academia Mihaileana si poate acea cladire din Copou i-am fi spus Academia Tineretului si am fi facut o cladie asa cum
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spunea primarul ieri, destinata activitatilor de tineret pentru ca este in zona universitara, este in zona elitista a orasului si ar fi
fost cazul ca aceasta cladire sa ramana patrimoniul municipiului Iasi. Multumesc.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Domnule Harabagiu va rog.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Daca imi permiteti, sunt o serie de date tehnice ca sa putem completa acest proiect de hotarare. Taxele notariale vor
fi achitate platite in mod egale de cele doua parti, o comisie de negociere, propunerile sunt, domnul Surdu Gabriel, domnul
Postolache Andrei, Boca Florin, domnul Piftor, domnul Vintila si colegii de la PNL daca ne puteti...
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Colegul Etienne Ignat.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Ok, un prag... membrii din cadrul consiliului local urmand sa fie completati cu membrii din executivul Primariei
Municipiului Iasi, doamna Letitia Palaga. De specificat pretul... nu contine TVA si pragul maxim de negociere pe care ii
imputernicim pe colegii din comisie, 3.750.000, deci am rotunjit suma de 3. 741.988 cu specificatia ca pretul nu contine TVA,
acesta este pragul maxim pe care comisia, imputernicim comisia sa poata negocia fara TVA. La fel articol, primarul municipiului
Iasi este imputernicit sa semneze contractul in cazul in care comisia isi finalizeaza negocierea, la fel avem nevoie de un raport
semnat din partea Comisiei economice si doamna secretar daca mai e nevoie si de alte completari.
Doamna secretar a municipiului Iasi Denisa Liliana Ionascu
Pentru a respecta articolul 44 din Legea 215 rog compartimentele de specialitate precum si comisiile de specialitate sa
redacteze raport, respectiv aviz favorabil pentru sustinerea acestui proiect de hotarare. Mai vreau sa fac si eu o observatie
analizand putin documentatia rezulta ca imobilul este afectat de 3 ipoteci la o valoare de peste 1 milion de euro, valoare propusa
in oferta este cam 700 de mii de euro asa incat va propun sa ne luam o marja de siguranta si consiliul sa aprobe aceasta
achizitie cu conditia ca imobilul sa fie transmis in patrimoniul municipiului Iasi liber de sarcini si neafectat de orice
dezmembramant sau drept real. Multumesc.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Cand facem referire la imobil in totalitatea lui, ne gandim si la casa si la terenul aferent constructiei si cel din jurul
constructiei.
Doamna secretar a municipiului Iasi Denisa Liliana Ionascu
E fara TVA propunerea, cu siguranta ca este persoana fizica.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae – presedinte de sedinta
Supun la vot cu aceste amendamente.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva? In unanimitate proiectul a fost adoptat. Felicitari.
Consideram lucrarile inchise. Va multumesc mult pentru mandat. O zi buna.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier Local
NEDELCU VLAD NICOLAE

SECRETAR MUNCIPIUL IASI,
DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3

