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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 29 septembrie 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 TRAIA
9.
COŢOFAN ALEXANDRU CRISTINEL
10.
CRUCIANU TEODOR BOGDAN
11.
DORNEAN TUDOR
12.
GABURICI VIOLETA ADRIANA
13.
GHIZDOVAT VLAD
14.
HARABAGIU GABRIEL VASILE
15.
IGNAT ETIENNE
16.
ISTRATE DUMITRU MARCEL
17.
JUGRIN LUCIAN
18.
NEDELCU VLAD NICOLAE
19.
PIFTOR DANIEL
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, 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 Scripcaru Calin si sunt inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 3508 din data de 25 septembrie
2017 completata prin Dispozitia nr. 3519 dn data de 26 septembrie 2017 avand urmatoarele proiecte inscrise
pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Cristache
Zanoschi;
2.
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ioan
Caproşu;
3.
Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2016 ;
4.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2017 ;
5.
Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat cu “Centrul Județean Pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiționale Iași”, din cadrul Consiliului Județean Iași, pentru organizarea la Iași a Festivalului
“Trandafir de la Moldova”, în perioada 5-7 octombrie 2017, eveniment cu caracter internațional, cu participarea a
16 ansambluri folclorice, formații de dansuri populare, fanfare și grupuri instrumentale din diferite zone folclorice
ale țării, precum și din străinătate;
6.
Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat cu TVR Iași pentru derularea proiectului
transfrontalier „TVR Iași 26 – Televiziunea românilor de pretutindeni” ce implică organizarea la Iași, pe 02 noiembrie
2017, a unui spectacol cu Ansamblul “Ciprian Porumbescu” din Suceava și invitați din România, Republica Moldova
și Ucraina. Evenimentul va fi transmis în direct de TVR Iași și difuzat ulterior pe canalele SRTV (TVR3, TVR
Internațional);
7.
Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române
Iași pentru organizarea Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT – ediția a V-a, în perioada
04-08 octombrie 2017;
8.
Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Consiliului Consultativ pe probleme de Tineret (CCPT) şi aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a CCPT;
9.
Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Iași a ofertei de donație a unui set de 44 lucrări
de artă decorativă (tapiserii) realizate de artista Gabriela Moga Lazăr, proprietatea moștenitorilor acesteia, în
vederea introducerii acestora în patrimoniul muzeal al Muzeului Municipal Iași și a expunerii lor în cadrul unor
evenimente specifice;
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de împrumut a unor bunuri de patrimoniu de
la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași – Muzeul de Istorie Naturală Iași, în vederea organizării unei expoziții
temporare la Muzeul Municipal Iași;
11.
Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Iași si Asociația de
Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun;
12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna octombrie 2017 şi a
Calendarului Sărbătorilor Iaşului;
13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului, a Regulamentului de organizare și funcționare,
a organigramei și a statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi”;
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14.
Proiect de hotărâre privind transformarea unor functii publice și contractuale vacante din Statul de functii
al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi;
15.
Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale
unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2017- 2018;
16.
Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale
unitatilor de invatamant particular pentru invatamantul general obligatoriu din Municipiul Iasi pentru anul scolar
2017- 2018;
17.
Proiect de hotărâre privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatelor
administratorilor provizorii la S.C. ECOPIAȚA S.A. Iași;
18.
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași
nr. 323/29.08.2017 referitoare la actualizarea tarifelor, pentru serviciul public de întreţinere, administrare și
exploatare a piețelor, târgurilor, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal, practicate de către S.C. Ecopiaţa S.A.;
19.
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 210/31.05.2017 privind constituirea comisiilor specifice
activitatii Directiei Fond Locativ ;
20.
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 245/24.06.2002 privind închirierea prin
licitaţie publică deschisă a apartamentelor situate în blocul 1004 CUG;
21.
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului
Iaşi, în suprafaţă de 178,29 mp din Iaşi, str. Zimbrului, fara numar, de pe S.C. IRSIDO S.R.L. pe S.C NEDSTRAK
S.R.L. ;
22.
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei 9 (Unitati de invatamant) a H.C.L. nr.
154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;
23.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS NR. 6,
NUMAR CADASTRAL 154545 întocmit pentru investitia “Demolare constructii existente, construire centru
comercial, amenajare parcare, acces, amplasare mijloace de publicitate, imprejmuire teren privat, organizare de
santier pe teren proprietate privata, persoana juridica”;
24.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BUCOVINEI NR. 7, NUMAR
CADASTRAL 149019, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, pe teren proprietate privata,
persoane fizice;
25.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construită Protejată Iași STRADA
IANCU BACALU NR. 32, NUMAR CADASTRAL 148776 întocmit în vederea extinderii locuinței existente pe teren
proprietate privată, persoane fizice;
26.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Protejata IASI, STRADA SPLAI
BAHLUI MAL STĂNG NR. 35A şi STRADELA SFĂNTUL ANDREI NR. 7 şi 9, NUMERE CADASTRALE 125150,
143481, 143676, 131591, 151091, 150457, întocmit în vederea construirii de locuinte colective prin demolare
constructii existente, pe teren proprietate privata, persoana juridica ;
27.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI (T27) NR.
FN, NUMAR CADASTRAL 153705,întocmit în vederea construirii a doua locuinţe unifamiliale si imprejmuire pe
teren proprietate privata, persoane fizice ;
28.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI nr.177- ZONA
SESUL MIC- DN 28, NUMAR CADASTRAL : (5245-7013-9517)/1-(5245-7013-9517)/2-(1149-1150/11150/2);123319,124425 ;153763,153761, 153756, 153760, 153768, 150787, 153759 întocmit în vederea extindere
complex de birouri si functiuni complementare pe teren proprietate, persoane juridice ;
29.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ELENA DOAMNA NR. 59,
NUMAR CADASTRAL 152180 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si birouri pe teren proprietate
privata, persoana fizica;
30.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA
THEODOR RASCANU nr. 19, NUMERE CADASTRALE 151753 si 151746 , întocmit în vederea construirii unui
imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata, persoane fizice;
31.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CAPRELOR NR. 1, NUMAR
CADASTRAL 150425 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si spatiu comercial, pe teren proprietate
privata, persoana fizica;
32.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM FN, NUMAR
CADASTRAL 123915 Intocmit in vederea modificarii proiectului initial schimbare destinatie din show-room in imobil
locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica;
33.
Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 128 din 29 aprilie 2016 pentru
aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 129129 întocmit în vederea
construirii de locuinţe individuale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica;
34.
Proiect de hotărâre privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 317 din
20 decembrie 2013;
35.
Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de scuar din municipiul Iaşi: “Parcul prieteniei românoamericane Woodrow Wilson”;
36.
Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei alei în municipiul Iaşi: “Aleea Lt. Col. Henry Watkins
Anderson”;
37.
Proiect de hotărâre privind aprobarea revenirii Cinematografului „Republica” la denumirea inițială:
Cinematograful „Trianon”;
Dispozitia nr. 3519/26 septembrie 2017 – completare
C.1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului Dionisie
Vitcu;
C.2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi doamnei Cătălina
Arsenescu Georgescu;
C.3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi Excelenţei Sale,
domnului Miguel Maury Buendia, Nunţiu Apostolic, Ambasadorul Sfântului Scaun în România;
C.4. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii
serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007;
C.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a serviciului de transport public local
nr. 93289/16.09.2016;
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C.6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr.26/28.02.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași;
C.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L nr. 248 / 23 iunie 2017, privind aprobarea Strategiei
Integrate de Dezvoltare Urbană 2015-2030 Iași Zona Metropolitană;
C.8 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei nr. 4 “ Bunuri utilizate de Operator în executarea
Contractului din H.C.L. nr. 169/ 31.05.2017.
Doamna Denisa Liliana Ionascu – secretarul Municipiului Iasi
Buna dimineata, doamnelor și domnilor. Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local la care ați fost
convocati prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași numărul 3508/2017, modificată și completată prin Dispoziția
3519/2017. Ședința se desfășoară legal, absentează motivat următorii consilieri locali: domnul Boișteanu Paul
Corneliu (a intarziat, vine la proiectul nr. 37), domnul Pintilei Mihail, doamna Aldea Catalina întârzie. Vă supun
aprobării Procesul verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local din 29 august 2017 precum și Procesul verbal al
ședinței extraordinare din 08 septembrie 2017. Domnule presedinte, aveti cuvantul.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Buna dimineata! Multumim pentru participare. Vom incepe cu interpelari. Va rog domnule consilier Bostan.
Domnul consilier Manuel Ciprian Bostan
Bună dimineața, eu am trei subiecte vi le spun în ordine. Primul este: dacă puteți sa ne faceti o informare despre
statutul proiectului de achiziții a casei Ghica Callimachi pe care l-am discutat in sedința anterioară. Al doilea, dat
fiind că știm că urmează evenimentul ăsta ”Seara Valorilor” aș fi curios dacă puteti să ne spuneti si nouă o listă cu
numele celor care vor fi premiați la acea seara a valorilor, să cunoaștem și am și o propunere după ce ne spuneți
care este lista respectiva. Și al treilea subiect și cel mai complex la care am sa va rog sa îl discutăm mai pe îndelete
este referitor la problema cu Buciumul. Am văzut și eu din presă, mă rog, ca al treilea Plan propus pentru calitatea
aerului și reducerea poluării a fost respins. La fel, din măsurătorile pe care le-au făcut niște distinsi profesori de la
Universitatea Tehnică am văzut lucrul pe care il stiam nu fusese până la momentul ăsta stabilit exact, dar acum
putem să spunem deschis că zona Bucium apare ca fiind cea mai poluată zonă din oraș, dincolo de faptul că și eu
locuiesc acolo si evident, sunt direct interesat și copiii mei să nu trăiască în cea mai poluată zonă din oraș cred că
ar trebui să ne gândim foarte serios ce facem în continuare.
Daca mergem în ritmul ăsta de emitere autorizații de construire pentru blocuri în tot Buciumul în condiții care nu
avem o soluție de lărgirea a străzii, pe care eu am propus atunci, mi-ati spus că nu se poate, ma rog, să facem o
bandă alternativă, a cincea bandă pe Bulevardul Bucium să rezolvăm ceva cu drumul acela de pe malul râului
Vămășoaia sau, eu știu, să găsim o deschidere spre Strada Trei Fântâni. Orice soluție care se poate face, evident
ca nu mă gândesc că ar trebui să punem vreo frână dezvoltatorilor. Eu sunt antreprenor și înțeleg dar totuși în ritmul
ăsta dacă se vor construi clădiri de locuințe colective pe Bucium riscăm să ne asfixiem. Merg dimineața după ce
imi duc copiii la școală și pe Păcurari și pe Nicolina. Peste tot sunt cozi, e adevărat, nicăieri vă spun sincer, nicăieri
nu este ca in Bucium, dar chiar nicaieri.
Evident că există soluția să mă pot muta de acolo. Asta nu rezolvă problema pentru toți ceilalți care locuiesc în
Bucium. Ca atare, mă gândesc dacă nu găsim o soluție, nu spun ce, pur și simplu prioritatea este să facem
infrastructura. Nu reusim sa facem cu infrastructura, sa amânăm un pic cu proiectele asta de dezvoltare ca până la
urmă nu moare nimeni nu e un capăt de țară toți oamenii care se vor muta acolo în câteva sute de familii, mii de
familii ce vor face ne vor aglomera mai tare. Coada se va muta de la Trei Sarmale până la fostul post de poliție,
după aia până sus la Păun. Întrebarea mea asta este: dacă aveți în plan ceva concret să ne spuneți pentru legea
infrastructurii dacă nu eu propun foarte clar să aprobăm un moratoriu de construire a cladirilor rezidențiale cu mai
multe P+2 pe zona Bucium. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumim. Va rog doamna consilier.
Domana consilier local Violeta Adriana Gaburici
Buna dimineața. La audiențele pe care consilierii Partidului Mișcarea Populară le tin în fiecare săptămână, au venit
niste cetățeni care locuiesc pe strada Sărăriei. Aceștia solicită înființarea unei linii de transport public și v-as ruga
dacă puteti să analizați posibilitatea înființării acestei linii de transport public. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumim. Domnul consilier Ciobotaru.
Domnul consilier local Florentin Traian Ciobotaru
Mulțumesc domnule președinte. Bună dimineața doamnelor și domnilor. În primul rând vreau să mulțumesc celor
din Comisia de circulație pentru faptul că au procedat la reamenajarea trecerilor de pietoni din proximitatea unităților
de învățământ, însă au rămas datori cu o promisiune respectiv la Liceul Waldorf nu a reușit să pună acea, sa
spunem, spinare de măgar cu ghilimele de rigoare în vederea trecerii în siguranță a străzii. Acest aspect mi-a fost
adus la cunoștință de un grup de părinți care în fiecare dimineață au semnalat faptul că se circula cu o viteză foarte
mare în proximitatea unității de învățământ. Și aș mai fi avut o rugăminte către Poliția Locală din Iași având în
vedere faptul că de la începutul lunii septembrie culminând cu data de 1 octombrie Iașul a devenit realmente oraș
universitar prin revenirea studenților la studii sa isi îndrepte atenția către, le spun eu, punctele vulnerabile din oraș
unde tinerii noștri studioși mai petrec nopțile până târziu, deranjand liniștea locuitorilor. Mă refer aici la zona
Agronomie, mă refer la zona Tudor Vladimirescu și chiar în centrul orașului în proximitatea Facultății de Medicină
și Farmacie. Mulțumesc tare mult.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumim. Dacă mai sunt interpelări, vă rog domnule consilier.
Domnul consilier local Daniel Piftor
Bună ziua. Două probleme am pentru astăzi, prima este legată de șarpantele care sunt construite în Iași. L-as ruga
pe domnul primar, executivul primăriei, să faca o inventariere a tuturor șarpantelor care sunt in Iasi și să vedem
dacă respectă proiectele care au fost autorizate ca nu cumva să ne trezim, fereasca Dumnezeu, la un vânt mai
puternic la o furtună cu victime omenești. Asta ar fi prima problemă și a doua problemă este legată de strada Azilului
din Iași sunt o parte din locuitorii ei... strada Azilului din Iași este în zona Galata de la Mănăstirea Galata tot înainte
și undeva în capăt este o construcție care aparține Consiliului Județean este o... centru da și în dreapta este strada.
A fost un caz în care Salvarea n-a putut să ajungă acolo din cauză că strada este foarte deteriorata și a fost dusă
persoana cu, ma rog, transportată. Mulțumesc frumos.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumim. Doamna consilier, va rog.
Doamna consilier local Iuliana Daniela Tautu
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Bună ziua. În ședința de astăzi propun reamenajarea zonei din apropierea Mausoleului Eroilor din Iași dedicat
memoriei Eroilor căzuți în Primul Război Mondial, un caz apărut, de altfel, și în presa locală. Aici sunt îngropați
câteva mii de soldați, iar cimitirul a fost vandalizat, sunt gunoaie, cruci rupte. Cimitirul a fost reamenajat în trecut
dar probabil că ar fi nevoie și de niște camere video și bineînțeles reamenajarea aferentă. Vă mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumim. Domnul consilier Timofciuc.
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
Buna ziua. Vreau sa il intreb pe domnul primar si executivul primariei. Prima intrebare: ce acțiuni a întreprins
dumnealui în calitatea de președinte al Comisiei de circulație pentru fluidizarea traficului, ultimele măsuri în acest
sens și plec de la problema stringentă a poluării în oraș. A doua întrebare, ce acțiune a întreprins pentru ca Iasul o
să aibă o centură ocolitoare pentru că este primar PSD și avem un guvern PSD. Și a treia întrebare e, care este
situația actuală a Planului de Calitate al Aerului, care știu că a fost respins de trei ori de către Agenția pentru
Protecția Mediului și dacă avem premisele ca în viitorul apropiat vom avea la nivelul Municipiului Iași gata acest
Plan de Calitate al Aerului. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumim, dacă mai sunt interpelări, dacă nu aș avea și eu două interpelări. In primul rând aș vrea să mulțumesc
Poliției Locale și Primariei pentru amenajarea și asfaltarea aleii din spatele Policlinicii Mari, alee vitală pentru
accesul la Institutul de Medicină Legală și mai ales vitală pentru cei care vin cu mașini să își ridice persoanele
decedate. Da, s-au demolat niște garaje. Oricum este o soluție foarte bună iar, a a doua interpelare, aș fi vrut să o
fac legat de situația actuală a Spitalului Regional. Alaltăieri, la ședința de comisii au fost discuții ample pe această
temă, motiv pentru care am zis că ar fi cazul să vă informez la zi cu situația aceasta.
Deci, în primul rând, Iasul este primul din cele trei spitale regionale care beneficiază de o Hotărâre de Guvern
privind terenul pe care va fi construit viitorul spital ca apartinând Ministerului Sănătății, iar în prezent se lucrează la
PUZ și la Studiu de Fezabilitate. Fac mențiunea că PUZ-ul a fost împărțit într-un PUZ mai mic pe 12 hectare și
PUZ-ul pentru restul suprafeței pe care se vor lucra simultan. PUZ-ul pentru cele douăsprezece hectare va fi gata
cel mai probabil până la sfârșitul anului.
In acelasi timp, se face si Studiul de Fezabilitate care este atributia Ministerului Sanatatii. In cursul zilei de ieri a
avut loc o sedinta, pe mai multe teme dar incluzand si Spitalul Regional de Urgente, referindu-se la planul de
mobilitate si la alte finantari ce pot fi luate prin POR, iar in cursul saptamanii viitoare va avea loc o intalnire de lucru
cu reprezentantii proiectantului general, intalnire care va avea loc la Bucuresti si care va reuni pe langa
reprezentanti ai Primariei, reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, ai POR-ului si, repet, ai proiectantului general care
se ocupa de avize. Deci situatia este destul de avansata si este sub control, s-a ocupat pana acum Comisia tehnica
privind Spitalul Regional cu o componenta din membri ai Primariei, Consiliului Judetean, Universitatii de Medicina,
SMURD-ului, DSP-ului si Primariei Municipiului Iasi si in cursul lunii urmatoare vom infiinta o Comisie a Consiliului
Local care sa se ocupe tot de aceasta problema. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Da, multumesc pentru sprijin. Am sa continui tot cu Spitalul Regional de Urgente care ramane intr-adevar unul
dintre obiectivele prioritare. Pe langa ce a mentionat colegul nostru, domnul consilier Scripcaru, mai avem de adus
cateva completari, dar am sa mai fac o paranteza, sa ii urez public La multi ani, colegului nostru Dornean Tudor
pentru aniversarea zilei de astazi. Si revenind, s-a discutat foarte mult in cursul zilei de ieri, de asta am avut si
prezenta sefei AM POR din cadrul Ministerului Dezvoltarii privind gasirea unor solutii care sa conecteze sau sa
reconecteze viitorul Spital Regional de Urgenta la caile de comunicatie, la strazile cele mai importante pentru a
putea aduce fluxurile de pacienti spre si dinspre Spitalul Regional pe parcurul exploatarii sale si am trecut in revista
o lista a institutiilor implicate, pentru ca o parte din strazile, drumurile care deservesc viitorul spital apartin Primariei,
alta parte Consiliului Judetean, alta parte Ministerului Transportului, urmand sa facem un protocol comun,
bineinteles pe baza unui studiu pe care il vom intocmi cu Ministerul Sanatatii, astfel incat sa ne rezervam in fiecare
din institutiile implicate si resursele financiare, dar si competentele in ceea ce priveste finantarea acestor cai de
comunicatie.
Un alt subiect a fost legat de posibilitatea de a asigura cu utilitati intreaga zona si nu numai Spitalul Regional de
Urgente si celelalte proiecte care se vor realiza acolo si, sigur ca da, am simtit foarte clar disponibilitatea structurii
AM POR la nivel national de a sprijini acest obiectiv, incat sa devina si functional. UMF Iasi, prezenta si ea la
intalnirea de ieri, a aratat din nou disponibilitatea de a pregati din punct de vedere profesional pe specialitatile
necesare fondului de rezidenti necesar pentru a putea pune in functiune acest obiectiv.
Sigur, nu ne vom rezuma aici, intalnirile sunt periodice, noi ne vom intalni si intr-un cadru restrans motivat de Spitalul
Regional, dar si un cadru mai larg cum a fost si ieri cand am atras si prezenta AM POR.
Revenind la interpelarile pe care le-am primit. Casa Ghica este in analiza Comisiei de negociere si daca doriti putem
afla de la domnul viceprimar Surdu cum decurg aceste lucruri. Seara Valorilor, premiantii, de fapt cred ca conteaza
mai mult, in mare parte sunt cei care ii vedeti pe ordinea de zi pentru premiul de „Cetatean de Onoare” al
Municipiului Iasi. Vom institui, sa spunem, o sectiune noua, se numeste „Sectiunea Centenar” care va pretui pe
persoanele, personalitatile si institutiile care desfasoara pe parcursul anului in curs. Pentru noi este vorba de 2017,
evenimente sau alte actiuni ce pun in valoare statutul nostru de capitala a Romaniei in perioada Primului Razboi
Mondial, iar in acest an avem contributia Garnizoanei, a celor doua Episcopii si Arhiepiscopii, a unor istorici, printre
care il putem nominaliza pe domnul Agrigoroaiei, a unor academicieni, nu fost senator ci domnul profesor Ionel
Agrigoroaei, fostul decan al Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii Cuza și domnul academician Spinei.
Așteptăm nominalizarea Academiei Române pentru Premiul Pogor pentru că de anul trecut am introdus o cutumă
prin care Premiul Pogor se acordă nominalizatului Academiei române Filiala Iași, să vedem pe cine vor gândi
dumnealor și desigur premii de excelență în educație. O să avem și un premiu special pentru românul, ieșeanul
care a făcut acea actiune de curaj în Londra, cam aici ne vom cantona, fără a deveni o ședință foarte lungă și o să
primiți și invitația și desfășurătorul pentru acest eveniment.
Referitor la Bucium, este in atentia noastră Buciumul ca și alte zone, să spunem, periferice ale zonei centrale. Și
aici am in vedere și Galata intr-o manieră similară și atenție și zona Copou mai ales ca și ea va suporta un aflux de
trafic crescut, mai ales prin dezvoltarea unor construcții în regim imobiliar. Împreună cu colegii mei viceprimarii
analizăm în permanență posibilități tehnice de a putea rezolva această problemă. Sigur, nu putem restricționa
dreptul proprietarilor de a construi, putem restricționa dreptul proprietarilor de a face proiecte majore imobiliare și
acesta este și rolul Consiliul Local și aici este și intervenția mea din ultima perioadă când efectiv am stopat și am
redus foarte multe clădiri aducându-le intr-un regim de înălțime redus.
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De asemenea, în perioada următoare o să vedeți o rectificare de buget, vrem să alocam o sumă de bani pentru
Citadin în vederea demararii unor lucrări majore de întreținere pe drumul Trei Fântâni pentru a putea la o măsură
de mărire a traficului greu, să nu mai aglomeram pasarela Socola și desigur încercăm printr-un studiu de trafic, și
nu numai, și de infrastructură să mai găsim o cale paralelă de transfer, de traversare a căii ferate dinspre zona
Bucium spre oraș fără a mai aglomera strada Bucium de Socola, respectiv partea stângă spre Poitiers care si ea
sufera foarte mult din acest punct de vedere. Încercarea noastră este de a ieși mult mai spre dreapta, spre Calea
Chișinăului.
O să venim cu soluție, deja avem câteva propuneri să vedem in ce manieră le putem materializa unele presupun
și sprijinul Regionalei CFR pentru că va trebui să parcurgem și pe terenul din Regionala CFR altele vin doar cu
sprijinul Primăriei municipiului Iași. Este primită și la noi această solicitare pentru înființarea unor trasee de transport
public pe strada Sărărie care din păcate este o stradă destul de ingustă care nu cred că ar putea suporta la orele
de vârf și autobuze. O să încercăm să vedem dacă nu putem înființa o buclă de transport public cu microbuze,
astfel încât să putem, microbuze urbane desigur, să putem să satisfacem și această solicitare.
Mai sunt încă două propuneri legătura Gară-CUG și legătura Păcurari-Copou intr-o maniera în care va fi posibil să
o facem, dar prima oară vrem să instituie acest abonament unic care va permite utilizatorilor, la prețul unui
abonament pe o linie, să schimbe mijloacele de transport fără costuri suplimentare, astfel încât legăturile dintre
colțurile orașului să fie facilitate printr-un singur abonament.
Liceul din zona Caii Chișinăului va primi avizul Poliției Rutiere pentru instalarea acelor bancuri de limitare de viteză,
acesta este rolul lor, după care le vom instala desigur în excepția perioadei de timp friguros. Iar așa cum am spus
există într-adevăr riscul reapariției acelor focare de neliniște, să le spunem, din zona Agronomie, Tudor
Vladimirescu și alte zone datorită prezenței tinerilor, care își mai consumă din energie și în spațiu public. Poliția
probabil ca a înregistrat acest lucru.
S-au inventariat, domnule consilier Piftor, șarpantele și mansardele din Iași, am avut chiar și o ieșire publică pe
tema aceasta. Sunt în jur de 1.100 de unități construite, identificate împreună cu Poliția Locală, dintre care mai
puțin de 200 autorizate am și început cu un compartiment din cadrul Primăriei, este vorba despre Serviciul Asociații
Proprietari o procedură publică prin care să convingem proprietarii, respectiv asociațiile de proprietari să demareze
o procedură de expertizare, respectiv autorizare a lor și, desigur, cu lucrări de intervenții atunci când va fi cazul.
Acum împreună cu Serviciul juridic analizam posibilitatea pe elemente de siguranță publică de data aceasta dacă
nu ar fi oportun ca expertiza acestor lucrări să o facem noi. Analizăm dacă nu este vorba despre încălcarea unei
prevederi legale privind finanțarea mediului privat, dacă reușim pe siguranță, repet, să ajungem acolo, o să facem
o rectificare de buget și o să căutăm o procedură prin care putem să le expertizăm, să prezentăm desigur cu acordul
lor că dacă ei refuză și nu ne lasa sa urc pe alte căi să putem să oferim, să spunem, o soluție tehnică de intrare în
stare de siguranță a acestora și în mod explicit și în autorizare.
Cu strada Azilului, de fapt este o continuare a străzii Mănăstirii, dacă stau bine și mă gândesc o să trimitem o
echipă sa efectueze lucrări de reparații. Mausoleul din Galata despre el este vorba, este dedicat și acesta eroilor
din Primul Război Mondial. O sa cer colegilor de la tehnic să instalăm câteva camere de supraveghere legate în
sistemul public de supraveghere începând de săptămâna viitoare. Noi deja am întocmit două proiecte de reabilitare
a monumentelor istorice din Cimitirul Eternitate care au și trecut prin Consiliul local de luna trecută și vom întocmi
un proiect și pentru reabilitarea Mausoleului Galata.
I-am răspuns domnului Timofciuc. Si mulțumesc domnului Scripcaru pentru intervenția pentru Spitalul Regional de
Urgență, nu este un proiect politic, repet, nu a fost niciodată un proiect politici și vă rog să-l analizati ca atare. Motiv
pentru care o să cerem de fiecare dată sprijinul consiliul local în vederea susținerii acestuia și în rectificarea de
buget din această ședință de consiliu una dintre sume este dedicată susținerii elaborării documentațiilor tehnice și
de urbanism pentru Spitalul Regional de Urgențe.
Chiar am discutat destul de aplecat cu comisia, colectivul de lucru sa-l numesc. Din partea Ministerului Sănătății
prezenta ieri la Iași, dacă ministerul se va incurca, intr-un fel sau altul, prin lipsa unei finanțări sau altui motiv de
natură procedurală sau juridică sau tehnică si nu va reuși să depășească un impediment, am spus că vom fi
principalul partener al lor ca să depășim noi acel impediment. Nu ne vom aduce sarcini mai mari și mai multe decât
prevede legea, nu o să construim noi ceea ce trebuie să construiască alții, nu o să cheltuim noi ceea ce trebuie să
cheltuiască alții pentru că nu va deservi doar municipiul Iași, va deservi întreaga regiune de Nord-Est și atunci
efortul va trebui să fie unul de natură națională și trebuie să și le asume fiecare instituție a statului exact în maniera
în care trebuie să își susțină acest obiectiv.
Motiv pentru care l-am spus și noi, ce ține de Municipiul Iași este sarcina noastră, ce ține de drumurile naționale
este sarcina acestora, ce ține de Consiliul Județean este sarcina acestora. Impreună putem identifica problema și
rezolvarea ei, dar fiecare sa își puncteze rolul pe care îl poate juca în acest obiectiv important pentru orașul nostru
și pentru toată regiunea de Nord-Est, repet. Mulțumesc foarte mult.
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
Daca imi permiteti…
Domnul primar Mihai Chirica
Am spus ca lasam Comisia de negociere să vorbească despre…
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Da, vă rog, domnule Boz.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Legat de interpelarile care au fost făcute, solicit punctual câteva clarificări și sugestii în același timp. In momentul
în care am votat achiziția acestei case am votat și o comisie de negociere. Am dori ca această comisie de negociere
să fie în contact permanent cu departamentele tehnice din primărie implicate, astfel încât să fie informate din timp
de absolut, în vederea negocierii, achiziției și nu doar să li se prezinte un raport final pe care nu îl mai pot, eu știu,
contesta, îndrepta nu mai pot veni cu sugestii și să fim puși în fața faptului împlinit. Tot legat de această casa să
știți că noi am solicitat ca ea să aibă un obiectiv anume. Bănuiesc că discuțiile vor dura și Centenarul se apropie și
mă tem că nu vom reuși să deschidem acest Muzeu al Centenarului până la data la care noi vom începe efectiv
sărbătorile prilejuite de acest eveniment.
Noi, Partidul Național Liberal, avem un proiect de suflet, în sensul de a se face un muzeu interactiv dedicat
Centenarului. Având în vedere că și astăzi pe ordinea de zi avem de votat o serie de propuneri legate de dotarea
Muzeului Municipal, vă solicităm cât se poate de respectuos ca să aveți în vedere în incinta Muzeului Municipal să
inaugurăm o expoziție dedicată vieții din Primul Război Mondial, a greutăților prin care au trecut ieșenii în acea
perioadă, astfel încât în momentul în care vom fi achiziționat această casă doar să facem un transfer către acest
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imobil și să, dar în același timp să sărbătorim asa cum se cuvine eforturile pe care le-au făcut Iașul în perioada
respectivă.
Iar în privința solicitărilor făcute de colegul meu Răzvan Timofciuc, vă rugăm foarte clar să ne spuneți de ce a fost
respins Proiectul privind calitatea aerului și a treia oară și care sunt măsurile pe care le aveți în vedere să le
întreprindem pentru a trece acest plan.
Domnul primar Mihai Chirica
Mulțumesc. Să mă întorc un pic la Muzeul Municipal. El îmbracă în momentul de față, să spunem, o formă de
colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Muzeul de Științe Naturale, care din motive de siguranță nu
mai poate primi vizitatori și ar fi fost păcat să rămână conservate acele, să spunem, exponate care trebuie să fi
vizionate de cei care sunt interesați. Referitor la Casa Ghica eu zic că niciodată nu va reuși o comisie externă
comisiei să impună un punct de vedere fără ca dumneavoastră să îl filtrati și, desigur, să il propuneți in varianta
optimă pentru Municipiul și nici nu mă îndoiesc că nu se va întâmpla așa. Iar față de Planul de calitate al aerului nu
știu care sunt sursele dumneavoastra de informare, dar pot să vă anunț că sunt surse de dezinformare și despre
calitatea celor care vă informează indiferent că o fac în mod direct sau folosesc anumite căi publice eu vă spun că
este subiectiv, prost intenționat și neprofesionist. De asta nici nu comentez un asemenea subiect, doar pot să vă
informez că Planul de calitate al aerului nu a fost respins, el este în momentul de față în curs de elaborare finală,
mai întârzie un pic datorită faptului ca, din nefericire, consultantul șef de proiect a decedat și acum trebuie să
aducem alta persoana care să il finalizeze, după care, desigur, va sta în analiza domniilor voastre, urmând să il
amnedam, sa il schimbăm, sa il rostogolim, dar nicidecum să mă apuc să comentez niște dezinformări care apar
în spațiul public și care sunt prezentate incompetent ca niște adevăruri. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumim, domnul consilier
Domnul consilier local Gabriel Mihai Surdu
Referitor la achiziția imobilului, aș vrea să fac câteva precizări și anume executivul a făcut o evaluare care a
prezentat-o comisiei, comisia a avut deja o rundă de negocieri privind stabilirea unui preț cu vânzătorul. Întrucât
dumnealui nu a precizat și nu era încă lămurit dacă este sau nu plătitor de TVA, Comisia a hotărât ca luni să aibă
încă un moment de întâlnire cu dumnealui pentru a negocia finalul prețului și acest imobil va intra în patrimoniul
primăriei. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumim, domnul consilier Boca.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
…(neinteligibil) despre faptul că împreună cu domnul Surdu, cu domnul Etienne si cu domnul Postolache ne-am
întâlnit deja pentru a discuta cu proprietarul imobilului în vederea achiziționării lui. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Nemaifiind alte solicitări trecem la ordinea de zi. Votăm ordinea de zi din ședința de astăzi 29 septembrie 2017, ah
da, vă rog,
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Bună dimineața. Eu vroiam să anunț că la proiectul 26 de pe ordinea de zi de care facem vorbire nu voi participa la
vot.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumim. Și eu vroiam să anunț că de pe ordinea de zi s-a scos proiectul numărul 30. Deci vom vota ordinea de
zi fără proiectului nr. 30.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri? Nu sunt.
Mulțumesc.
Proiectul nr. 1
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Cristache
Zanoschi
Dacă sunt discuții? Vă rog domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Am sa-mi permit eu, domnul profesor doctor este aici. Domnul Zanoschi este ieșean, am avut ocazia personal să-i
cunosc activitatea acolo unde o desfășoară. În momentul de față este unul dintre iesenii noștri cu cele mai multe
titluri și brevete de invenție din ceea ce am putut cunoaște eu și am luat legătura și cu asociațiile de inventică din
Iași. Dumnealui este și realizatorul acestui Atlas de anatomie umană care vă este dăruit și o să o facem imediat.
Am ales legatura și cu profesori colegi ai dumnealui și am spus că este un moment de a pretui ieșenii care chiar
salvează vieți prin toată activitatea lor indiferent ca vorbim de aceea profesorală, academică sau ulterioară. Este
proprietarul unei fabrici de medicamente din Iași despre care am aflat cu mândrie, pot spune, că este realizatorul
unor medicamente unice la nivel mondial și cu, să spunem, rezultate deosebite si mulțumim că ati venit astăzi.
Dacă doriți să ne adresați un cuvant, vă stăm la dispoziție aici la microfon și ne onorează. Mulțumim tare mult.
Domnul doctor Cristache Zanoschi
Ce să spun, eu și colegii mei am fost pur și simplu copleșiți de onoarea care ne-a făcut-o domnul primar de a ne fi
vizitat unitatea in urmă cu o săptămână-două și acuma la fel sunt foarte emoționat pentru că iată dumneavoastră,
o instituție publică de primă mărime, v-ati aplecat asupra muncii mele și a colegilor mei și mai ales a rezultatelor pe
care noi le-am obtinut. Desigur că lucrul asta trebuia să îl facă o instituție abilitată, dar mi-au pus jucăriile in mână
și zice „Du-te domnule si te plimba de aici”. Asa am si facut. Acum, lasand la o parte aspectul acesta, eu voiam să
vă prezint la început două lucrări ale noastre. Acum eu nu știu cât timp am sa vorbeasc câteva minute 3 minute?
Am pregatit asa un moment științific de vreo jumate de oră. Uitati-va o lucrare Tratat de anatomie ginecologică
redactată de subsemnatul, singura în țară, un material excepțional poate să spuneți că mă laud. Da, așa este, dar
am cu ce. Aici este o scrisoare de apreciere de la regretatul academician Nicolae Angelescu care spune la un
moment dat: „Va felicit pentru Tratatul de anatomie ginecologică ce umple un gol în literatura de specialitate. Este
o realizare capitală intr-o formă editorială de excepție”. A doua lucrare…(neinteligibil) cunoscător care eu am rugat
colegii ca să împartă la colegii domnului primar dar numai din prima masă că pe dumneavoastră nu știu așa că…
Este un atlas de anatomie umană volumul 1 urmează încă patru-cinci după acesta.
Este o realizare extraordinara care poate fi pusă alături de orice carte mare din lume. Ea a fost prefatată de domnul
academician Nicolae Constantinescu de la Facultatea de Medicina din Bucuresti. In rest ce sa va spun, noi toate
produsele pe care le facem acolo la firma sunt acoperite de brevete, sunt niste produse, asa le spun si sunt,
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exceptionale, iar medicamentul Cervugid este cel mai activ inflamator pentru infectiile genitale la femeie si cu
actiune sigura profilactica pentru starile precanceroase, nu pentru cancer, pentru starile precanceroase ale colului
uterin. Si acum mai am o lucrarre exceptionala care este gata, numai o jumatate de minut.
Eu am fost ginecolog 35 de ani si am asistat mii si mii de nasteri direct sau supravegheat, este acelasi lucru. In a
treia perioada a nasterii cand capul fetal iese din filiera genitala femeia este obosita si are mare nevoie de ajutor
de asa zisul instrument medical de degajare al capului fetal la nastere. Pana acum s-au folosit forcepsurile care
sunt extrem de traumatizante si nu le mai foloseste aproape nimeni si o ventuza metalica cu care se facea extractia,
ventuza de extractie a capului fetal. Eu am imaginat o (neinteligibil) care a constituit teza mea de doctorat si care a
fost girata si de marele inventator Belousov. Si el zice, domnule aici sunt 3 brevete de inventie. Ce-am facut eu?
Am inlocuit suprafata cuvei respective a cupei metalice cu acest dispozitiv. S-a muncit vreo 2-3 ani ca sa găsim
formula ideală de plastice care să le asociem și care să facă, asta-i un mulaj adevarat al capului fetal de când
lucram la maternitate și care sa faca priza așa.
Și am reușit acest lucru și să tragi am făcut încercări dinamometrice cum se zice 13-14 kg trebuie să tragi cu el.
Indicația este că foarte mulți care asista nașteri pune femeia să facă eforturi expulzive când îi fătul sus in filiera
genitală, asta trebuie facut când iese... Deci este o realizare zic eu foarte buna, foarte mare și alta noi am cumpărat
mașină de injectat…
Domnul primar Mihai Chirica
Puțină liniște, vă rog. Mai aproape de microfon domnule profesor că nu se aude
Domnul doctor Cristache Zanoschi
Deci am cumpărat și mai aproape de asta. Așa. Și ăsta este produs la firma noastră, am realizat fluxul tehnologic
fiindcă nu e ușor, trebuie făcut pentru spațiu curat, clasificat, toată documentația săptămânile astea urmează ca să
ne ducem sa obtinem autorizația de punere pe piață, de funcționare si asa mai departe. După aceea, am mai
făcut…. (neinteligibil) sunt plansele respective care se numește periuța hidraulica. Noi ne trezim cu insuficiență
renală, cu hipertensiune arterială, cu boli de inimă, cu boli vasculare, dar nu tratăm infecția de focar dentară și oricât
te-ai scobi cu o scobitoare sau altceva ceva rămâne între dinți. Așa că eu am făcut un dispozitiv, este aproape gata
cu care bagam o presiune de câteva, una-două atmosfere să vedem cât și se realizează curățarea spațiilor
interdentare.
Și a mai făcut o apă de gură care se numeste Doradent, care are intr-insa o compoziție și care duce, cum se
cheamă, tartrul dentar. Este excepțională, halena asta fetida la persoanele care, oricat te-ai spala, este o placă
microbiană și cu această apă de gură Doradent se duce tot. Este excepțională. Vă mulțumesc foarte mult și mai
am multe de povestit, da…
Domnul primar Mihai Chirica
Mulțumim foarte mult și…(nu se vorbeste la microfon)
Domnul consilier local Manuel Ciprian Bostan
Dumneavoastra sunteți un doctor inginer așa spunand la câte lucruri ati realizat. Zic, dumneavoastra sunteți un
medic-inginer asa vad, asa
Domnul doctor Cristache Zanoschi
Domnule, eu am facut constructii, am facut o, deci tot ce am facut am facut o treime din munca finala fizica. Stiu sa
fac de toate. Le-am facut cu muncitorii. Daca nu lucrezi cu ei stau si atunci…
Domnul primar Mihai Chirica
Multumim, domnule profesor. Nu există o limita a stiinței, știu ti-a fost medic la naștere, vrei sa spui asta?
Domnul consilier local Vlad Nicolae Nedelcu
Ma bucur ca m-am nascut mai devreme si nu m-a extras cu forcepsul.
Domnul primar Mihai Chirica
Da, multumim, este o…
Domnul doctor Cristache Zanoschi
Si domnii consilieri, la urma puteti sa luati cate un exemplar si va multumesc foarte mult pentru onoarea pe care
mi-ati facut-o, atentia care mi-ati dat-o.
Domnul primar Mihai Chirica
Pe noi ne onoreaza, domnule profesor. Intentia de fapt este de a incerca sa redescoperim valorile Iasului, cele care
de cele mai multe ori raman uitate prin sertare sau abandonate de comunitate din diverse motive. Motiv pentru care
ii multumim pentru faptul ca a acceptat, ne onoreaza, si-i dorim succes in activitate si in continuare. O sa rog colegii
nostri să împărțiți Atlasul de anatomie către colegii consilieri.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Nu am putut sa il intrerup pe domnul Zanoschi pentru ca mi-a fost și profesor la Anatomie în anul întâi. Și vrandnevrand ati fost beneficiarii unui curs de ginecologie anatomică util sau mai puțin util și stomatologie, da.
Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 1.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abțineți? Nu sunt.
Mulțumim.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Iași domnului Ioan
Caproșu
Dacă sunt discuții? Vă rog domnule consilier
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin
Da, mulțumesc frumos. În primul rând doresc să felicit inițiatorul acestui proiect pentru că, in opinia mea, a produs
o reparație istorică. Distinsul profesor universitar Ioan Caproșu trebuia să primească in opinia mea subiectivă cel
puțin de mult timp acest titlu onorant, nu vreau sa fac un laudatio, dar este una dintre cele mai competente
personalități ale istoriei orașului nostru, un deschizător de școală nouă de după căderea regimului totalitar comunist
și, dacă vreți, într-o foarte scurtă paranteză, dacă la comisiile reunite mai existau voci care nu vorbeau în cunoștință
de cauză de ce facem personalitățile orașului nostru cetățeni de onoare, iată că răspunsul a venit, fie prin
intermediul vocii domnului primar, fie prin intermediul distinsului medic care ne-a vorbit înainte, domnul Zanoschi.
În acest context, domnule primar, chiar dacă v-ati gândit să il premiați pe un alt reputat istoric iesean, pe profesorul
Ion Agrigoroaiei în decursul lunii octombrie v-as propune, în măsura în care considerați că este oportună
propunerea mea, ca în anul Centenarului Marii Uniri sa-i acordăm același titlu și domnului Ion Agrigoroaiei pentru
că, de pildă, din ceea ce imi amintesc eu, aproape întreaga operă a domniei sale se circumscrie evenimentelor din
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perioada interbelică și în mod deosebit a celor care au marcat capitala României de atunci, orașul nostru. Vă
mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Multumim, dacă mai sunt alte puncte de vedere?
Nu sunt.
Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 2.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri? Nu sunt.
Mulțumesc.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2016
Discuții? Vă rog, domnule consilier.
Domnul consilier local Dornean Tudor
Buna ziua. Multumesc domnule presedinte. Mă uit un pic pe redistribuirea excedentului și văd aici la pagina 3 o
sumă de 800.000 de lei pentru achiziție parcometre. As vrea sa va intreb domnule primar care mai este stadiul
procedurilor de achiziție, dacă ne puteți da un timp estimativ când o să se monteze parcometrele, numărul lor,
strazile, multumesc.
Domnul primar Mihai Chirica
Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dacă îmi permiteți foarte pe scurt să nu ne întârziem. Suma nu este,
să spunem, o ajustare bugetară ci un transfer din sursa excedent sau din sursa venituri proprii în sursa excedent
atat. Procedura este în derulare în momentul de față așteptăm depunere de oferte pe parcursul lunii octombrie și
cred că nu mă înșel. Gabriela ar putea să mă contrazică dacă este octombrie sau început de noiembrie Deci în
octombrie o să fie propusă procedura publică. Intenția noastră este de a achiziționa un număr de aproximativ 80
de parcometre pe care le vom instala pe străzile și parcările din municipiul Iași. Desigur avem în vedere și câteva
echipamente de tip bariera acolo unde configurația permite instalarea unui asemenea …(neinteligibil) curtea
noastră.
Domnul consilier local Dornean Tudor
Ma rog, inca o intrebare. Uitasem. Aceste parcometre, ar putea fi făcută plata prin SMS?
Domnul primar Mihai Chirica
Și plată online și plată prin SMS, mai avem în vedere introducerea unor sisteme de parcare electronică de tip
cameră de supraveghere și altele, pentru că sunt mult mai multe locații decât cele 80 de parcometre așa cum bine
ați intuit.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mai sunt discuții? Dacă nu mai sunt supunem la vot proiectul nr. 3
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Dacă îmi permiteți domnule președinte de ședință. In discuția în comisiile reunite ni s-a clarificat faptul că anul
acesta nu se mai poate face nimic pentru Palatul Braunstein. Practic, prin votul nostru asupra proiectelor 3 și 4
consfintim un eșec care s-a înregistrat anul acesta și pentru acest motiv, deși în aceste liste de investiții sunt și
propuneri binevenite, noi ne vom abține pentru că dorim in acest fel se trage un semnal de alarmă asupra modului
în care au fost gestionate fondurile publice anul acesta.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Va rog, domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Sigur, nu se poate Consiliul Local și fără puțină politică și e normal să se întâmple și lucrul acesta. De asta nici nu
voi încerca să fiu foarte acid. Nu ati citit proiectul de hotărâre. Îmi pare foarte rău. Palatul Braunstein rămâne în
continuare cu alocație bugetară pentru anul în curs în vederea derulării procedurilor de achiziție publică pentru
lucrări și asta înseamnă exact promisiunea pe care am făcut-o de la începutul anului. Dacă nu vom primi finanțare
din fonduri europene vom demara cu finanțare prin fonduri locale și o vom face cu finanțare din fonduri locale pentru
că fondurile europene sunt deja epuizate noi deja pe Iasi avem două proiecte finanțate, desigur acumulează
aproape 10 milioane de euro numai pe Municipiu.
Suma alocată pentru intreaga regiune a fost de 57 de milioane de euro, în jur de. Ganditi-va că aproape 20% vine
doar în Iași nu mai este de unde deja sunt 280% cereri de finanțare pe patrimoniul cultural la nivelul regiunii de
Nord-Est. Deci în momentul de față nu mai este de unde în proporție de peste 200% sumă este depășită.
Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții supunem la vot proiectul nr. 3.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri?
Deci proiectul a fost votat cu 4…cate? Mai ridicați o dată dacă vreți mana pentru abțineri. 8 abtineri.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2017
Dacă sunt discuții, vă rog.
Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian
Da, mulțumesc. Nu aș fi vrut să intervin, însă colegul meu de scaun m-a provocat. Mă uit unde mă pricep la
proiectul numărul 4 la rectificarea bugetului si as afirma că executivul primăriei da dovadă de consecvență si nu
de un esec, de pildă la capitolul 60.50.2 Învățământ se continua linia investițiilor în infrastructura școlară, ba mai
mult decât atât anul acesta un mare colegiu, colegiul de tradiție, în speță Colegiul sau fosta Școala normală Vasile
Lupu din Iași beneficiază în final de ceea ce ar fi trebuit să beneficieze de acum aproximativ 20 de ani. Nu vreau
să dezvolt ceea ce face Primăria Iași, însă nicidecum nu aș fi de acord cu această afirmație că proiectele 3 si 4
reprezintă un eșec. În acest context, domnule primar, pentru a nu mai vorbi în continuare despre esec aș dori să
vă adresez o întrebare punctuală. Apreciați că cel puțin în mandatul pe care l-ați câștigat veți reuși să finalizați
proiectul legat de Școala normală Vasile Lupu? Dacă da, v-ati gândit la o proiecție în perspectivă, cum vedeți
finalizarea acestui demers? Mulțumesc.
Domnul primar Mihai Chirica
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Daca imi permiteti, Scoala normală Vasile Lupu, nu mai discutăm importanța acesteia, prima școală de institutori
din România, una dintre puținele școli de învățători din România care si-a pastrat profilul și, desigur, o mare pierdere
pentru țară faptul că s-au desființat școlile de învățător. Deci deprofesionalizarea acestei meserii a avut un impact
extraordinar de mare pentru scoala primară românească. Interesul este de a o activa exact în formatul, să spunem,
celei de acum, ca și școală de învățători. Sumele necesare pentru a putea finanța această școală sunt destul de
mari, depășesc 12 milioane de euro. Noi am încercat să avansăm ca principal proiecte finanțare europeană. Nu
are în momentul de față posibilitatea pentru că axa 5 nu prevede de asemenea finanțării acolo se finanțează spații
muzeale de regulă și nu e cazul acestei școli. Nu s-a lansat încă finanțarea pe POR Axa 10 care era prioritară
pentru noi pentru a putea ajuta această școală.
O să căutăm soluții pe parcursul anilor care vor veni astfel încât să determinăm Ministerul Dezvoltării ca parte din
rezervele bugetare pe care le vor aloca prin redistribuirea fondurilor neutilizate sa ducă în patrimoniul istoric și
cultural dedicat susținerii actului de educație, ca să poți îmbrăca deodată cele două aspecte, pe de o parte refaci
un moment istoric de patrimoniu național, pe de altă parte sustii și actul de educatie si in momentul de față este
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Corpul A care mai mare nevoie de aproximativ 60 de milioane de euro și care
l-am prins în Strategia noastră de dezvoltare urbană, este vorba despre Școala normală Vasile Lupu cu o sumă
destul de mare și acolo de peste 12 milioane de euro, mai sunt câteva construcții, să spunem, care pot fi atașate
universităților și este vorba despre spațiu pentru Filarmonica, pe care dacă se distribuie sumele spre acest capitol
bugetar atunci va fi atașat de Universitatea „George Enescu” și Corpul Filarmonicii și alte edificii pe care le putem
enunța.
Ca și calendar, am structurat acest proiect în trei părți: prima parte se referă la asigurarea spațiilor de cazare pentru
că față de alte colegii și licee acolo ajung cam cele mai multe probleme sociale, este cel mai mare cămin din Iași
peste 400 de locuri unde sperăm să aducem cât mai mulți absolvenți, am exclus de la început conducerii școlii
cazarea altor categorii decât elevi care sunt și elevi ai Școlii normale. Apoi este vorba despre asigurarea posibilității
de a desfășura o viață normală prin cantină, prin serviciile de cantină și alimentație. Este printre puținele școli din
Iași cărora le finanțăm și activitatea de cantină prin asigurarea resurselor de alimente și desigur a treia componentă
este școala ca atare unde s-a început un program de investiții pe corp A, nu s-a mai finalizat acum am reluat toate
procedurile tehnice de reproiectare în vederea finalizării de data aceasta acestui edificiu. După ce terminăm toată
procedura de reproiectare pentru că au trecut aproximativ 12-15 ani de zile de când s-au întrerupt lucrarile acolo.
O să intrăm în Consiliul Local, o să actualizăm indicatorii tehnico-economici și împreună să facem în calendarul
până la finalizarea acestui edificiu. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumim supunem la vot proiectul de hotărâre numărul patru.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri? Tot 8.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat cu „Centrul Județean pentru conservarea
și promovarea culturii tradiționale Iași” din cadrul Consiliului Județean Iași pentru organizarea la Iași a
Festivalului „Trandafir de la Moldova” în perioada 5 - 7 octombrie 2017, eveniment cu caracter internațional,
cu participarea a 16 ansambluri folclorice, formații de dansuri populare, fanfare și grupuri instrumentale
din diferite zone folclorice ale țării precum și din străinătate
Dacă sunt discuții? Nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri?
Proiectul a fost votat în unanimitate.
Proiect nr. 6
Proiect de hotarare privind încheierea unui acord de parteneriat cu TVR Iași pentru derularea proiectului
transfrontalier „TVR Iași 26-televiziunea românilor de pretutindeni” ce implică organizarea la Iași, pe 2
noiembrie 2017, a unui spectacol cu Ansamblul „Ciprian Porumbescu” din Suceava și invitați din România,
Republica Moldova și Ucraina. Evenimentul va fi transmis în direct de TVR Iași și difuzat ulterior pe canalele
SRTV (TVR 3, TVR Internațional)
Dacă sunt discuții? Nu sunt. Supunem la vot.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat în unanimitate.
Proiect nr. 7
Proiect de hotarare privind încheierea unui acord de parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române
Iași pentru organizarea Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași-FILIT- ediția a V-a, în
perioada 4-8 octombrie 2017
Dacă sunt discuții? Vă rog domnule Timofciuc.
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
Aici am eu o întrebare, cumva tangentiala cu proiectul de hotarare. Am citit intr-un interviu al directorului Muzeului
Literaturii Romane despre nevoia ca la un moment dat să se înființeze acea fundație prin care să realizeze toate
festivalurile de cultură mari și ar trebui să existe un parteneriat între Consiliul Județean și Primărie în acest sens.
S-a mai concretizat ceva în această direcție pentru că organizatorii tot timpul spun că sunt mari probleme în
organizarea festivalului prin instituția publică Muzeul Literaturii Române.
Domnul primar Mihai Chirica
Da, sigur, probabil că această fundație trebuie să devină, să spunem, ca o structură care sa adune la un loc toata
agenda culturala a Iașului. Noi suntem principalul finanțator sau unul dintre finanțatorii consecvenți tuturor
festivalurilor culturale cele care, desigur, au și rezonanța, mai ales rezonanta la nivel național și internațional, alături
de FILIT știți foarte bine avem și Festivalul Internațional de Educatie al nostru plus Festivalul pentru Publicul Tânăr
de Teatru. Există într-adevăr intenția noastră. Cel mai greu este să scoți bolovanul din apă după ce cineva l-a
aruncat si acum ne chinuim foarte mult prin instanțe să terminăm odată cu Fundația Culturală Europeană, după
care vom înființa și o Fundație Culturală Iași, așa cum i-am spus în care să adunăm toți partenerii culturali ai Iașului
pentru a putea să asigurăm un cadru comun de finanțare. Până atunci am spus că ii lasam pe fiecare, sprijinindu-i
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desigur, să își facă agenda culturala astfel încât ea să fie oarecum unitară în ansamblul intregului oraș. De asta ati
și văzut. Nu s-a mai suprapus FILIT cu FIE. Încercăm să le punem într-o agenda încât ele să își găsească nivelul
de atenție cuvenit pentru fiecare manifestare culturală în parte și nu este un impediment în momentul de față lipsa
acestei fundației culturale.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumim dacă mai sunt discuții? Nu sunt.
Supunem la vot proiectul nr. 7.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat în unanimitate.
Proiect nr. 8
Proiect de hotarare privind înființarea Consiliului Consultativ pe probleme de Tineret (CCPT) si aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a CCPT
Dacă sunt discuții? Vă rog domnule consilier.
Domnul consilier local Bogdan Crucianu
Eu aș vrea să mulțumesc executivului Primăriei Municipiului Iași pentru faptul că a pus acest proiect pe ordinea de
zi și bineînțeles că s-a procedat la parcurgerea fiecarei etape din punct de vedere legal și aici ma refer inclusiv la
dezbaterea cu organizațiile studențești. Totodată, aș veni în completare, cu rugămintea către fiecare consilier local
de a susține proiectul Capitala Tineretului din România, ar fi un punct forte pentru candidatura noastră ca fiecare
consilier în parte să își manifeste dorința de a se alătura acestui proiect. Vă mulțumesc frumos.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la vot.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat în unanimitate.
Proiect nr. 9
Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Iași a ofertei de donație a unui set de 44 lucrări
de artă decorativă (tapiserii) realizate de artista Gabriela Moga Lazăr, proprietatea moștenitorilor acesteia,
în vederea introducerii acestora în patrimoniul muzeal al Muzeului Municipal Iași si a expunerii lor în cadrul
unor evenimente specifice
Dacă sunt discuții? Vă rog…
Domnul primar Mihai Chirica
Aici as vrea să mulțumesc familiei moștenitoare a celebrei artist tapiser. Este primul act de donatie in favoarea
Municipiului Iași in vederea inițierii unui patrimoniu propriu acestui muzeu. Cu siguranță sunt foarte multe idei despre
ceea ce se dorește de la Muzeul Municipal Iași, dar principala componentă care îi dă și statutul de instituție muzeală
este crearea unui patrimoniu, după care poți obține intr-adevar și autorizația de muzeu din, să spunem, toata pleiada
de muzee pe care Iasul o are în momentul de față, motiv pentru care multumesc familiei donatoare și sperăm să
fie un demers de bun augur care să inițieze și pe alții astfel încât să putem să facem un patrimoniu cât mai amplu.
Mulțumesc foarte mult.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Multumesc și eu. Dacă nu mai sunt discuții supunem la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abțineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat în unanimitate.
Proiectul nr. 10
Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii contractului de împrumut al unor bunuri de patrimoniu de
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi-Muzeul de Istorie Naturala Iasi, in vederea organizarii unei
expozitii temporare la Muzeul Municipal Iasi
Dacă sunt discuții? Nu sunt. Supunem la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abțineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat în unanimitate.
Proiect nr. 11
Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Iași si Asociația
de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun
Sunt discuții? Da?
Domnul primar Mihai Chirica
Da, as avea eu o interventie. De asemenea aceleași mulțumiri sincere și pentru Asociația de Sprijin Comunitar
pentru Viitor mai Bun. Intenția acestei asociații este de a cumpăra de la un celebru sculptor român care a mai donat
și pentru orașul Timișoara și București statui dintr-o, să spunem, o succesiune pe o temă „Mama și copilul” iar
intenția noastră este de a duce această statuie în apropierea Policlinicii de Stomatologie Infantilă pe strada
Lăpușneanu, bineînțeles într-o zona studiată de către artiști plastici, în special, astfel încât ea să fie sau să rezoneze
cât mai atent și cu, eu știu, formatul acelei instituții de sănătate. Mulțumim foarte mult.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții? Nu mai sunt.
Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 11.
Cine este pentru?
Împotrivă?
Abțineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat în unanimitate.
Proiect nr. 12
Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna octombrie 2017 și a
Calendarului Sărbătorilor Iașului
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Cu două amendamente pe care le aveți la mapă. Vă rog, doamna doamna consilier.
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici
Partidul Miscarea Populara sustine acest proiect. Vreau sa apreciez public faptul ca bugetul s-a redus la jumtatate
anul acesta si de asemenea Calendarul evenimentelor mi se pare mult mai clar și coerent, însă, în viziunea mea
ca om de afaceri, consider că aceste sărbători ar trebui să se autofinanțeaze intr-o proporție cât mai mare. In acest
sens, vă întreb domnule primar dacă puteți să îmi spuneți care au fost veniturile generate anul trecut cu ocazia
Sărbătorilor și dacă s-au atras sponsori pentru evenimentele care au fost în listă, dacă nu, dacă aveți în vedere
anul acesta. Și de asemenea dacă ați luat măsuri suplimentare pentru fluidizarea traficului pentru că știm că
întotdeauna sunt probleme cu traficul, avand in vedere că sunt foarte multe străzi închise și creează un foarte mare
disconfort în special agenților economici. Mulțumesc.
Domnul primar Mihai Chirica
Mulțumesc. Sigur, Sărbătorile Iașului din a acest an nu vor fi de o amploare mai mică, dar vor fi mai exigente în
ceea ce privește, să spunem, șirul de evenimente și costurile acestora. Sunt într-adevăr și două amendamente. Aș
vrea să fac în primul rând aici o apreciere. Pe amendamentul numărul 1 să spunem la acest proiect de hotărâre
sau al doilea de fapt. Pe Codecamp cred că am propus. Pentru că există o solicitare a Asociațiilor IT- stilor din Iași
de a-și face un eveniment pe 27- 28 octombrie, dar renunțăm la susținerea suplimentară pentru plantarea Teiului
de la Viena pentru ca am luat legătura cu Consiliul Județean Suceava, în cursul zilei de ieri, și vor asigura dumnealor
deplasarea și onorariile pentru Ansamblul „Ciprian Porumbescu”. Tot revenim la Ciprian Porumbescu, l-am atasat
oarecum si la evenimetnul cu Teiul de la Viena dar și de evenimentul sustinut de TVR Iași datorită faptului că se
face o cifră rotundă de la data la care a fost compusa această operă, „Ciocârlia” lui Ciprian Porumbescu.
Revenind la proiectul de hotărâre, vom avea măsuri suplimentare în ceea ce privește traseul pelerinilor în special,
al locurilor de parcare pentru aceștia și, desigur, a condițiilor de siguranță și sănătate publică pe traseul pelerinilor.
Nu vom scăpa din vedere nici celelalte locuri în care asigurăm desfășurarea unor evenimente cum ar fi Târgul de
blănuri din zona Hala Centrală și de vinuri, precum și târgurile tradiționale care nu vor mai ocupa nicio arteră de
circulație, ci se vor concentra pe zone pietonale, respectiv Ștefan cel Mare, Piața Unirii și Parcul Expoziției.
Nu vom mai accepta închiderea unor străzi majore, cum ar fi strada Sarmisegetuza pentru acel, să spunem, bâlci,
eu l-am numit in cele din urmă bâlci, pentru care l-am și închis și vom căuta să găsim alte forme de expresie a unor
zone de distracție decât cele care s-au întâmplat până acum. Referitor la sponsori, și în acest an avem sponsori,
sponsori dintre cei principali sunt Vodafone care chiar ne virează o sumă de peste 5.000 de euro în conturile
Primăriei, iar veniturile totale de anul trecut au fost în jur de un milion de lei. Alături de sponsorul Vodafone mai vine
Coca-Cola, mai sunt producători Vel-Pitar, Panifcom, care vin alături de noi, pe parcursul susținerii unor activități
în special în ceea ce privește pelerinii. O parte dintre sponsori sunt cei care susțin Masa Pelerinilor, imi suflă ca la
școală și îmi deranjează gândurile ca am alta ordine și, desigur, incercăm să atragem tot mai mult mediul de afaceri
local pentru a putea să, sa ii coalizam.
Sărbătorile Iașului nu sunt sărbătorile Primăriei, nu sunt nici sărbătorile Mitropoliei, sunt sărbătorile Iașului, așa cum
și la Festivalul Internațional de Educație pentru prima oară, de când știu eu, am avut aportul unor societăți
comerciale, ieșeni care au venit alături de noi, aș putea să le și amintesc: Construcții Unu Iași, Conest Iași, Iasicon,
la fel Velpitar, Selgros și Carrefour care sunt și în acest an și care au asigurat pachete pentru voluntari și altele.
Mulțumesc foarte mult.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumim, dacă mai sunt si alte discuții? Domnule Boz.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Stimati colegi, Partidul Național Liberal nu va susține acest proiect. Discuțiile în privința Calendarului de evenimente
au arătat fața reală a domnului primar și a atitudinii dumnealui față de acest consiliu, și anume faptul că este plictisit
de dezbaterile privind transparența organizării acestor sărbători și că desconsideră în totalitate consiliul local. În
momentul în care am adresat întrebări cu privire la acest Calendar al evenimentelor acesta a fost răspunsul ca
aceste discuții il plictisește și domnul primar prefera să se retragă și este bine să știe toată lumea cum a fost abordat
acest subiect în Comisiile reunite. Vreau să atrag atenția asupra urmatoarelor aspecte: în proiectul care îl avem
supus dezbaterii avem, de exemplu, Calendarul evenimentelor din luna octombrie Sărbătorile Iașului prima poziție:
Ghidul pentru pelerini care este o tipăritură. Cred că putem estima nu doar de acum chiar pe baza datelor de anul
trecut, câte astfel de ghiduri trebuie să fie printate și care ar fi bugetul pentru aceste ghiduri, mai ales că la ultima
poziție, poziția 13, mai ales că (nu se vorbeste la microfon) deci, domnule primar, vă rog să corectați după ce termin,
la poziția 13 „Alte cheltuieli” avem din nou materiale promovare tipărituri logistica. Da? După care nu înțeleg de ce
nu avem un buget pentru spectacolul folcloric din cartierul Nicolina sau pentru Spectacolul Folcloric din cartierul
Alexandru cel Bun ca banuiesc ca un minim de date în privința artiștilor pe care i-am invitat și costul de scenă și de
organizare a acestor evenimente ar trebui să le cunoaștem.
De ce spun acest lucru? Veti primi cu siguranță răspunsul că s-a votat deja bugetul Iașului și că Sărbătorile Iașului
au în buget alocat de la începutul anului mult mai mare, este adevărat, însă, în momentul în care ni se propune un
calendar de evenimente decizia noastră trebuie să fie una de oportunitate și in analiza de oportunitate trebuie să
avem în vedere și aspectul costurilor. Nu avem astfel de elemente și, cu siguranță, la fel cum s-a întâmplat în toți
anii precedenți după ce vom fi aprobat calendarul de evenimente, ni se va pune în față un cost pe care noi nu îl
putem verifica și în privința căruia nu mai putem să facem absolut nimic. Motiv pentru care votul nostru de astăzi
este împotriva.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Multumim, domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Sigur, nu surprinde cu nimic felul în care veți acționa în momentul în care vom supune la vot acest proiect de
hotărâre, la fel ca și rectificarea bugetară, care printre altele include o sumă de aproximativ 8 milioane de lei care
vizează educația. 8 milioane lei, deci două milioane de euro care sunt repartizați din suma rectificată direct pentru
educație, dar nu este nicio surpriză să nu susțineti Spitalul Regional de Urgență, cumpărarea de autobuze noi și
rectificările bugetare pentru educație. Am făcut această glumă, ghidul, când dumneavoastra ati vorbit, și ghidul șia căpătat forma singulară, dacă vreți să vorbiți despre numărul de exemplare este total altceva. Plictisit nu sunt, nu
am fost și nu voi fi, pot fi doar eventual ușor, nu neapărat supărat, dar nu reușesc să înțeleg de ce sunteți de fiecare
dată împotriva proiectelor importante ale Iașului și cred că reușiti să plictisiți cu asta, dar o să încerc să aduc un
argument forte: deci deschiderea față de posibilitatea de a aduce la cunoștința publică toate evenimentele a fost
întotdeauna unul dintre principalele motive pentru care am și expus în spațiul public toate gândurile pe care le avem
și despre achiziții și despre spectacole și despre evenimente și despre faptul că toată gama de evenimente publice
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pe care o propunem în Municipiul Iași o facem prin aprobare în consiliul local, care nu este nici pe departe de fiecare
dată o obligație, ci pur și simplu pentru a atrage, să spunem, și analiza a domniilor voastre aici, inclusiv a Partidului
Național Liberal, iar sumele pe care le dedic sunt exact cele pe care le-am propus.
Am făcut un buget pentru activitățile de la Sărbătorile Iașului și am făcut-o clar într-o listă de evenimente pe care le
estimăm dar nu putem să le punem ca și proiecte de buget pentru că nu au la bază un studiu fezabilitate că nu
există nicăieri în lumea așa ceva și v-am si explicat în comisiile reunite la care am participat, de la care nu am plecat
plictisit , pentru că nu mă plictisesc foarte greu. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Domnul consilier
Domnul consilier local Traian Florentin Ciobotaru
Mulțumesc frumos. Domnule primar pentru a spulbera temerile colegilor liberali, cât estimați că o să coste primul
ajutor la pelerinajul Sfânta Parascheva sau câte victime credeți că vor fi acolo? Întrebarea este retorică, fireste, și
doi, mulțumesc pentru cele două amendamente.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Domnule primar…
Domnul primar Mihai Chirica
Da, sigur, asa a fost și structurat răspunsul de la comisiile reunite pentru că nu știm în momentul de față câti pelerini
vor fi ca să putem vorbi despre ceaiurile pelerinilor. De regulă noi pregăteam în jur de 40.000 de ceaiuri, dar dacă
vor veni 60.000 sau dacă vor veni 20.000 de solicitanți? Dacă vor leșina doar trei și nu lesina 7 și tot așa. Deci noi
avem un buchet pe care pune la dispoziția acestui eveniment major, desigur, controlat în ceea ce privește cheltuirea
sa și mai mult decât atât, niciodată nu l-am depășit, ceea ce nu se va întâmpla nici în acest an, dimpotrivă și-a creat
și o rezervă, astfel încât intenția mea, vă spun sincer, este de a face în cele din urmă, pe cât posibil, un echilibru
între venituri și cheltuieli pentru a putea să îl susținem cu ușurință de către bugetul local.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc. Domnul consilier Cruceanu..
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Un drept la replică vă rog să îmi permiteți pentru ca…
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Vi-l permit, dar domnul consilier așteaptă demult ordinea.
Domnul consilier local Bogdan Crucianu
Un singur lucru aș vrea să punctez. Am rugămintea ca în procesul verbal să fie trecut faptul că nu voi participa la
vot .
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc.
Domnul primar Mihai Chirica
Dar nu pentru că nu îl susțineti ci pentru că unul din evenimente este dedicat Casei Studentilor.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc, domnul Boz
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Stimați colegi, din toate cele 13 evenimente enumerate în al doilea tabel, doar Ceaiul pelerinilor poate suporta
anumite variații față de, eu stiu, o estimare care s-a făcut de către executiv pentru că, în rest, de exemplu competiția
„Iași marchează”, costurile pentru o astfel de competiție nu pot decât să bănuiesc, pentru că nu am primit explicații
suplimentare, costurile pentru astfel de competiții se fac în funcție de cei care si-au anunțat deja participarea,
colaborarea. Târgul de toamnă de la Hala Centrală, pe agenți economici încă de anul trecut unii au formulat cereri
că doresc să participe și anul acesta. Cu siguranță ca noi în momentul de față pe final de luna septembrie știm cine
a depus cereri că dorește să participe la Târgul de toamnă și știm deja și cum îi organizăm, cine vine cu produse
alimentare, cine vine cu produse cu îmbrăcăminte, încălțăminte și așa mai departe. Și nu avem niciun cost pus aici.
Spectacolele care sunt derulate, costurile pentru aceste spectacole sunt generate de prezența artiștilor și de
organizarea scenei, nu de numărul de participanți.
Da? Deci totul putea să fie prevăzut, totul putea să ne fie expus intr-un mod transparent doar elementul numărul
12 din tabel, Ceaiul Pelerinilor, este într-adevăr un eveniment care variază ca și cost în funcție de participanți și,
evident, și masa organizată pentru pelerini. În rest, toate celelalte puteau să fie bugetate și să ne fie prezentate.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumim. S-a uitat menționarea unui sponsor important, și anume, Combinatul de la Cotnari în organizarea Zilelor
Iașului. Supunem la vot. Da, domnul Timoficiuc, vă rog.
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
Noi putem avea discuții pe conținutul acestui proiect de hotărâre, dar cred că este clar pentru toată lumea că forma
acestui proiect de hotarare este o bătaie de joc la adresa banilor publici, pentru că nu există pentru niciun proiect,
nicio activitate din cele prezentate o fișă minimală de prezentare a activităților, din minte reproduc acum 1 octombrie
„Ziua pensionarului” este trecut doar atât si faptul că 1,4 milioane de lei se votează de către consilieri locali fără o
prezentare minimală a activităților care urmează a fi bugetate din banii publici arată o formă de dispreț față de
activitatea și abordarea pe care o are primarul cu privire la Consiliul Local. Dacă cineva ar fi venit la primărie și ar
fi cerut 1,4 miliarde de lei sub această formă, în această prezentare, eu cred că cu toții am fi fost de acord că ne-ar
fi luat in ras, dar primarul vine și cu acest proiect de hotărâre redactat în bătaie de joc, ne prezintă ca și cum totul
este prezentat transparent și se așteaptă ca noi să votăm acest lucru. Din punctul meu de vedere cine gireaza
acest proiect de hotarare in aceasta formula gireaza o bătaie de joc la adresa banilor publici.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Ati repetat de trei ori termenul de bătaie de joc. Nu mi se pare un termen prea elegant pentru o ședință de Consiliu
local, în fine. Asta e situația. Domnul consilier Nedelcu
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicoale
Bună ziua. Aș avea o rugămint,e la colegul consilier domnul Timofciuc să ne spună care anume punct de aici legat
de pensionari este o bătaie de joc? Cred că dumneavoastră luați în râs această categorie de ieșeni și pur și simplu
nu vă gândiți că poate aveți un bunic sau oameni în vârstă în familia dumneavoastră sau profesorii care v-au educat
sau, nu știu, deci trebuie să spuneți punctual cu ce sunteți împotriva pensionarilor și denigrati acest proiect care le
este dedicat? Mulțumesc.
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
Foarte inteligenta remarcă.
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Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, domnul Surdu..
Domnul consilier local Mihai Gabriel Surdu
Nu am vrut sa particip la polemică, dar am ascultat o pledoarie a domnului avocat consilier care este membru al
consiliului nostru în care ne bagă pe toți într-o oala așa și ne forfotește că domnul primar ar desconsidera acest
consiliu și ne-ar face în permanență numai un obiect de vot. Aș vrea să rețineți că aceste cheltuieli care s-au
înjumătățit pentru Sărbătorile Iașului bănuiesc că înjumătățirea a fost făcută după un studiu temeinic al executivului
și anume ce s-a cheltuit și ce nu s-a cheltuit. Estimările care s-au făcut sunt corecte pentru că, nu numai Ceaiul
Pelerinilor, dumneavoastră trebuie să fiți conștienți că ce costă azi un preț mâine poate costa alt preț, iar noi dacă
vom aproba o sumă fixă pentru desfășurarea acelui eveniment există câteva instituții ale statului care te vor întreba
imediat după aceea, de ce ai depășit bugetul aprobat de consiliul local și bineînțeles dacă faci economii te vor
felicita pentru că toate instituțiile care controlează primăria și executivul primăriei nu se uită la depășiri, adică se
uită la depășiri și mai puțin acolo unde au fost făcute economii justificate bineînțeles prin contracte.
Deci, aș vrea să vă spun că aceste variații de preț sunt temeinic analizate și eu m-am uitat prin documentele care
au stat la baza justificării cheltuielilor din anul trecut și sunt justificări corecte care au apărut în urma unor negocieri,
atât cu artiști cât și cu cei care asigură serviciile pe parcursul acestui eveniment care aduce un milion de lei
municipalității Iași si care mai aduce, de asemenea, un prestigiu Iasului prin organizarea acestui eveniment.
Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc. Domnul consilier Boca
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Bună ziua. Sunt siderat și eu de atitudinea colegului meu și a colegilor mei în general, am crezut că renunțăm la,
eu știu, parada asta de circ și renunțăm si discutăm lucruri serioase. Eu o singura întrebare aș avea pentru domnul
consilier Timofciuc. Domnule, de unde ardoarea asta pentru, eu știu, transparență în ceea ce privește cheltuielile
pentru Sărbătorile Iașului? Dumneavoastra, sa inteleg, în calitate de fost consilier al președintelui Consiliul
Județean, eu cred că acolo au fost niște probleme chiar dovedite de autorități, or noi aici în cadrul Consiliul Local
nu putem vorbi de bătaie de joc si nu putem arunca astfel de termeni. Din câte știu eu, primăria nu a avut nicio
problema niciodată în ceea ce privește cheltuirea banului public până in momentul de față pe evenimentele de la
Sărbătorile Iașului. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc și eu. Supunem la vot.. Da, vă rog domnule primar
Domnul primar Mihai Chirica
Eu n-aș mai nominaliza pe nimeni, dar n-as face un element de egalitate între lipsa capacității intelectuale de a
înțelege un lucru și bătaie de joc, este o mare diferență.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Supunem la vot proiectul nr. 12.
Cine este pentru? Cu amendamentele respective. Mulțumesc.
Împotrivă? Deci 8.
Abțineri? Nu sunt.
Proiectul a fost aprobat cu 8 voturi împotrivă.
Proiect nr. 13
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Statutului, a Regulamentului de organizare și funcționare,
a organigramei și a statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”
Daca sunt discutii? Nu sunt.
Împotriva?
Abțineri?
Proiectul a fost votat în unanimitate de voturi.
Domnii consilieri locali Jugrin Lucian si Vlad Nicolae Nedelcu ies din sala de sedinta.
Proiect nr. 14
Proiect privind transformarea unor funcții publice și contractuale vacante din Statul de funcții al aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Iași
Dacă sunt discuții? Nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat în unanimitate.
Proiect nr. 15
Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație
ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Iași pentru anul școlar 2017-2018
Dacă sunt discuții? Domnule viceprimar, va rog…
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Aș face mențiunea că votam anexa cea pe care ați primit-o astazi la mapa nu pe cea pe care am discutat-o la
ședința de comisii. Da? Cea cu modificările și completările făcute de comun…
Domnul consilier Ciprian Manuel Bostan iese din sala de sedinta
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc. Vă rog, domnul Boz…
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Noi, Partidul Național Liberal, mai avem o serie de modificări pe locurile pe care le aveam noi în funcție de algoritmul
politic. La poziția 16 din tabel Grădinița cu program prelungit „Cuvioasa Parascheva” Iași se înlocuiește domnul
Ciobanu Gheorghe cu domnul Huțuleac Mihai.
Domnul consilier local Razvan Timofciuc iese din sala de sedinta
La Liceul cu Program Sportiv Iași se înlocuiește domnul Nepotul Grigore cu domnul Soroceanu Marius.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin iese din sala de sedinta
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Ce poziție este să dacă vreți ?...
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
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34. La poziția 39 cred că este o eroare domnul Fronea Dorin este membru PNL nu este independent, dacă este
într-adevăr persoana pe care noi o avem în vedere, o înlocuim cu domnul Halip Laurențiu. Am înțeles. Daca dorește
să fie independent să fie pe cont propriu in altă parte. Se inlocuiește această persoană cu Halep Laurențiu poziția
39. Da? Si la Liceul Teoretic „Miron Costin” se înlocuiește domnul Ungureanu Emilian, reprezentantul PNL, cu
domnul Eugen Cava, poziția 41 și am înțeles că la poziția 53 nu mai avem noi nominalizare. La Școala Gimnazială
„Titu Maiorescu”, poziția 64 în loc de doamna Bobu Mihaela Anca voi fi subsemnatul, Boz Petru Eduard și atât.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumim. Dacă mai sunt alte discuții? Nu sunt.
Supunem la vot.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri. Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 16
Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație
ale unităților de învățământ particular pentru invatamantul general obligatoriu din Municipiul Iași pentru
anul școlar 2017-2018;
Domnul viceprimar, va rog.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Cu aceeasi mentiune ca la punctul anterior, asteptam propunerile colegilor de la PNL.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Domnul Boz…
Domnii consilieri locali Boca Adrian Florin, Nedelcu Vlad Nicolae si Jugrin Lucian intra in sala de sedinta.
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Pentru pozitia 3 din tabel, Scoala Gimnaziala Internationala Spectrum Iasi, doamna Carmen Grigoras, pozitia 8
Scoala Primara Lorelay Iasi, domnul Andrei Chirila, pozitia 10 Scoala Primara FEG Iasi, domnul Razvan Timofciuc,
pentru pozitia 13 Scoala Primara Atelier nr. 1, domnul Etienne Ignat. Multumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Multumim. Daca nu mai sunt discutii supunem la vot.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri. Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Domnii consilieri locali Razvan Timofciuc si Manuel Ciprian Bostan intra in sala de sdinte
Proiect nr. 17
Proiect de hotărâre privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatelor
administratorilor provizorii la S.C. ECOPIAȚA S.A. Iași
Dacă sunt discuții, nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri. Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 18
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Iași nr. 323/29.08.2017 referitoare la actualizarea tarifelor, pentru serviciul public de întreţinere,
administrare și exploatare a piețelor, târgurilor, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal, practicate de
către S.C. Ecopiaţa S.A.;
Dacă sunt discuții, nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva? Un vot impotriva.
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat.
Domnul consilier local Postolache Andrei iese din sala de sedinte
Proiect nr. 19
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 210/31.05.2017 privind constituirea comisiilor
specifice activitatii Directiei Fond Locativ
Dacă sunt discuții, nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri. Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 20
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 245/24.06.2002 privind închirierea
prin licitaţie publică deschisă a apartamentelor situate în blocul 1004 CUG
Dacă sunt discuții, nu sunt.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
Ma scuzati, domnule presedinte, la articolul 3 la componenta comisiilor, daca doriti partidele politice sa faca
nominalizari.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Deci daca partidele nu fac nominalizari se stabilesc prin dispozitia primarului. Deci supunem la vot.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri. Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 21
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Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului
Iaşi, în suprafaţă de 178,29 mp din Iaşi, str. Zimbrului, fara numar, de pe S.C. IRSIDO S.R.L. pe S.C
NEDSTRAK S.R.L.
Dacă sunt discuții? Nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri. Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 22
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei 9 (Unitati de invatamant) a H.C.L. nr.
154/2017 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi
Dacă sunt discuții, nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri. Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 23
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS NR.
6, NUMAR CADASTRAL 154545 întocmit pentru investitia “Demolare constructii existente, construire
centru comercial, amenajare parcare, acces, amplasare mijloace de publicitate, imprejmuire teren privat,
organizare de santier pe teren proprietate privata, persoana juridica”
Dacă sunt discuții, nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri. Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 24
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BUCOVINEI NR. 7,
NUMAR CADASTRAL 149019, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, pe teren proprietate
privata, persoane fizice
Domnul consilier local Postolache Andrei intra in sala de sedinta.
Dacă sunt discuții, nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri. Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 25
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construită Protejată Iași
STRADA IANCU BACALU NR. 32, NUMAR CADASTRAL 148776 întocmit în vederea extinderii locuinței
existente pe teren proprietate privată, persoane fizice;
Dacă sunt discuții, nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri. Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 26
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Protejata IASI, STRADA
SPLAI BAHLUI MAL STĂNG NR. 35A şi STRADELA SFANTUL ANDREI NR. 7 şi 9, NUMERE CADASTRALE
125150, 143481, 143676, 131591, 151091, 150457, întocmit în vederea construirii de locuinte colective prin
demolare constructii existente, pe teren proprietate privata, persoana juridica
Va rog, domnule Boca.
Domnul consilier local Adrian Florin Boca
Așa cum am anunțat și la ordinea de zi eu vreau să afirm faptul că nu particip la votul pentru acest proiect.
Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Am înțeles. Mulțumim dacă sunt alte discuții, dacă nu.
Cine este pentru?
Împotriva? Unul impotriva.
Abtineri? Doua abtineri.
Proiectul a fost aprobat.
Proiect nr. 27
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI (T27)
NR. FN, NUMAR CADASTRAL 153705, întocmit în vederea construirii a doua locuinţe unifamiliale si
imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice
Dacă sunt discuții, nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 28
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI nr. 177ZONA SESUL MIC- DN 28, NUMAR CADASTRAL:(5245-7013-9517)/1-(5245-7013-9517)/2-(1149-1150/11150/2);123319,124425; 153763, 153761, 153756, 153760, 153768, 150787, 153759 întocmit în vederea
extindere complex de birouri si functiuni complementare pe teren proprietate, persoane juridice
Dacă sunt discuții, nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
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Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 29
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ELENA DOAMNA NR. 59,
NUMAR CADASTRAL 152180 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si birouri pe teren
proprietate privata, persoana fizica
Dacă sunt discuții, nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 30
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA
THEODOR RASCANU nr. 19, NUMERE CADASTRALE 151753 si 151746 , întocmit în vederea construirii unui
imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata, persoane fizice
Da, e scos.
Proiect nr. 31
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CAPRELOR NR. 1,
NUMAR CADASTRAL 150425 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si spatiu comercial, pe
teren proprietate privata, persoana fizica
Dacă sunt discuții? Nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 32
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM FN,
NUMAR CADASTRAL 123915 Intocmit in vederea modificarii proiectului initial schimbare destinatie din
show-room in imobil locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
Dacă sunt discuții? Nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 33
Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 128 din 29 aprilie 2016 pentru
aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 129129 întocmit în vederea
construirii de locuinţe individuale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica
Dacă sunt discuții? Nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 34
Proiect de hotărâre privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 317 din
20 decembrie 2013
Dacă sunt discuții? Nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 35
Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de scuar din municipiul Iaşi: “Parcul prieteniei românoamericane Woodrow Wilson”
Daca sunt discutii? Va rog, domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
As vrea sa aduc cateva informații suplimentare, probabil și in ideea unor dezbateri ulterioare pe care le puteti avea
domniile voastre. Acest parc al prieteniei româno-americane face parte din programul Centenar și vine să puncteze
începutul misiuni americane în Primul Război Mondial. După cum bine știți, cu siguranță, contribuția statului
american pentru victoria din Primul Război Mondial a fost esențială într-un moment de criză pentru armata română
alături de misiunea militară franceză și am spus că este o motivație în plus să ne amintim de fiecare dată de acest
lucru. Parcul este situat în zona de vis-a-vis de Curtea de Apel Iași de pe strada Elena Doamna și va puncta desigur
și o alee dedicată conducătorului armatei americane care a avut misiunea militară în România. Acest parc nu va
însemna o construcție deosebită va fi o zonă pe care vom arbora pe 4 catarge steagul României, al Statelor Unite,
al Uniunii Europene și steagul NATO și, desigur, cu denumirile noi pe care le va obține acest scuar.
Vom incerca pe parcursul programului Centenar să celebrăm pe toți cei care au avut o contribuție evidentă în Primul
Război Mondial. Anul viitor va fi un an dedicat aproape în întregime misiunii militare franceze conduse de generalul
Berthelot, care, desigur, a început, putem spune, de ieri odată cu vizita excelenței sale, ambasadoarei Franței în
România. Motiv pentru care am propus si acest proiect de hotărâre. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții? Vă rog, domnule Timofciuc.
Domnul consilier local Razvan Timofciuc
As vrea sa il întreb pe domnul primar, noi am depus un proiect de hotărâre pentru reabilitarea Casei Berthelot dacă
executivul municipalității ia în calcul aceasta investitie.
Domnul primar Mihai Chirica
Da, face parte din programul Centenar și Casa Berthelot. Din nefericire, în momentul de față acolo mai sunt două
familii care locuiesc de ani de zile, chiar, o să încercăm pe măsură ce construim cele două blocuri noi, să mutăm
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persoanele respective, astfel încât să le găsim condiții de locuire cât se poate de rezonabile. Și Casa Berthelot, așa
cum o știți, și în programul Centenar pe care de altfel l-am făcut public va fi unul dintre obiectivele dedicate
momentului Centenar, desigur, și pentru întreaga misiune franceză. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc. Domnule Boz…
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Dacă imi permiteti. Legat de aceste familii. Casa General Berthelot nu a aparținut de fapt, el a fost invitat de către
o familie din Iași să locuiască în acea casă. Familiile care locuiesc acum sunt descendenți cumva? Au vreun drept?
Domnul primar Mihai Chirica
Nu. Succesoral nu. Sunt doar familii care au primit acea locuință sub statutul de locuință socială, alături de multe
alte discuții care le-am avut și pe casa Braunstein si pe alte zone de monumente. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat în unanimitate.
Proiect nr. 36
Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei alei în municipiul Iași: „Aleea Locotenent Colonel
Henry Watkins Anderson”
Dacă sunt discuții?
Nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat în unanimitate.
Proiect nr. 37
Proiect de hotărâre privind aprobarea revenirii Cinematografului „Republica” la denumirea inițială:
Cinematograful „Trianon”
Discuții? Nu sunt.
Cine este pentru?
Domnul primar Mihai Chirica
Pot sa votez si eu? Am să vreau doar două vorbe despre Cinematograful Trianon. Putem să-l numim de astăzi în
felul acesta. Nu este un atac sub nici o formă la istoria recentă a României prin care am căpătat statutul de republică.
Sub nicio formă. Toți recunoaștem prin Constituția României că suntem republică, dar acea construcție, actualul
cinematograf, care a fost construit în perioada interbelica in 1930 a funcționat sub denumirea de Cinematograful
Trianon. Știți foarte bine și nu vreau să conturez mai mult această discuție cât de mult a insemnat pentru România
Tratatul de la Trianon, cât de mult și cât de puternic ravaseste astăzi acest Tratat de pace de la Trianon. De ce este
necesar sa ne fundamentam intreaga noastra agenda pe anul Centenar si pe Tratatul de pace de la Trianon. Motiv
pentru care merita sa revenim la denumirea initiala. A fost atributul Partidului Comunist la acea vreme sa-si stearga
Romaniei tocmai pentru a ascunde adevaruri care tin de evenimentul Romaniei Mari. Nici cladirea nu mai e cea
care a fost.
A fost partial transformata tot pe principii socialiste, dandui-se jos exact configuratia de cladire neo-gotica, ferestrele
au fost zidite, transformate in structuri rectangulare. O sa incercam, dupa finalizarea expertizei, sa elaboram un
proiect de executie prin care sa redefinim arhitectura acelei cladiri, asa cum a fost ea construita in 1930, sa spunem.
De altfel, au mai fost cateva gafe care s-au intamplat de-a lungul timpului, inclusiv alocarea acelui spatiu comercial
langa Cinematograful fost Republica, care nu ne da voie sa refacem parcul, sa spunem, care imprejmuia,
Cinematograful Trianon al acelor vremuri. Am gasit si actele de expropriere, foarte important. Am gasit actele de
expropriere din 1932, prin care suprafetele de teren din jurul cinematografului au intrat in proprietatea publica a
Orasului Iasi la acea data. Motiv pentru care am propus acest proiect de hotarare.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu intra in sala de sedinta
Multumim domnule profesor.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Multumesc.
Domnul primar Mihai Chirica
Ati ajuns intr-un moment crucial.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Supunem la vot.
Cine este pentru?
(nu se vorbeste la microfon-neinteligibil)Nu voteaza la punctul asta ca de-abia a venit. Poate? Trianon. Deci pentru.
Cine este impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Mulțumesc.
Trecem la completări. Deci domnul profesor Boișteanu a venit în ședință, pentru cei care nu l-au observat, și
continuă să voteze de acum încolo.
Proiect C1
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Dionisie
Vitcu
Dacă sunt discuții? Cine este pentru? Da, vă rog domnul…
Domnul consilier local Ciprian Manuel Bostan
Eu vreau doar sa întreb cum a fost domnul profesor care ne-a plăcut, e un tip pe langa competent si savuros dacă
din ceilalți propusi sunt în sală? Ar fi interesant sa-i ascultăm 2-3 minute.
Domnul consilier local Gabriel Mihail Surdu
Eu cred că pe domnul Dionisie Vitcu l-ati ascultat de foarte, foarte multe ori, dacă ați mers la teatru îl vedeati, iar la
recitalurile de poezie pe care primăria le-a organizat, a fost de nenumărate ori și este și un poet al iesenilor cu care
noi ne mândrim. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Domnule primar, va rog.
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Domnul primar Mihai Chirica
Aș vrea, cu ingaduinta dumneavoastră, să nu îl transformăm pe maestrul Dionisie Vitcu intr-un element de dispută.
Nu este. Este un bun aproape de patrimoniu al Iașului prin cariera sa artistică. Din nefericire starea de sănătate nul prea ajută in momentul de față să facă foarte multe deplasări. Inițiativa aparține Colectivului de actori ai Teatrului
Național din Iași împreună cu domnul director Hadji-Culea care ne-a rugat să îl avem în vedere. Este un punct de
referință pentru Școala de actorie ieșeană. Este, să spunem, predat în școală în momentul de față și adus mereu
în atenția tinerei generații de actori, atat pe cea pe care o creem la Universitatea „George Enescu” din Iași precum
și la alte școli de actorie din România. Motiv pentru care am considerat oportună propunerea Teatrului Național Iași
și am adus o în ordinea de zi. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumim.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri?
Proiectul a fost aprobat în unanimitate.
Proiect C2
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași doamnei Cătălina
Arsenescu Georgescu
Discuții?
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri? Nu sunt.
Proiectul a fost aprobat în unanimitate.
Proiect C3
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași Excelenței Sale,
Domnului Miguel Maury Buendia, Nunțiu Apostolic, Ambasadorul Sfantului Scaun in România
Dacă sunt discuții?
Nu sunt.
Cine este pentru?
Impotriva?
Domnul primar ne spune două cuvinte.
Domnul primar Mihai Chirica
O să permit să intervin aducându-va mulțumirile personale pentru ca ati acceptat ca și Excelența Sa să devină
Cetățean de Onoare a Municipiului Iași din două considerente. Vorbim despre o personalitate, să spunem, de
rezonanță europeană și mondială și al doilea motiv este că avem o comunitate romano-catolică puternică la Iași.
Ce trebuie să știți este că undeva în apropiere de localitatea Cotnari am avut una dintre primele școli cu predare în
limba latină din România care a funcționat acum aproximativ 400 de ani. Am găzduit Congresul Național al
Episcopilor al episcopilor catolici incluzând ambele confesiuni catolice zilele trecute la Iași și atenția nunțiului
apostolic care are si rang de Ambasador pentru România și Republica Moldova este mereu îndreptată într-o formă
de congruență creștină, ca să spun așa, ceea ce ne-a determinat să-i cerem acceptul pentru a deveni Cetățean de
Onoare al Municipiului Iași. Ceea ce s-a și întâmplat printr-o scrisoare de acceptanta pe care dumnealui a transmiso zilele trecute. Vă mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc.
Proiectul a fost votat în unanimitate.
Proiect C4
Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune prin încredințare directă a gestiunii
serviciului de salubrizare al Municipiului Iași numărul 90979/05.12.2007
Dacă sunt discuții? Nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri?
Proiectul a fost votat în unanimitate.
Proiect C5
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de delegare a serviciului de transport public
local numărul 93289/16 septembrie 2016
Dacă sunt discuții?
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri?
Proiectul a fost votat în unanimitate.
Proiect C6
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 28 februarie 2017 privind
aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Iași
Discuții? Vă rog domnule Boz.
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Domnule primar și stimați colegi, noi am aprobat chiar anul acesta atât Planul de Mobilitate urbană cât și Strategia
Integrata de Dezvoltare Urbană 2015-2030. Având în vedere dezvoltarea accelerată a Aeroportului Iași, vă rugăm
să avem în vedere o prioritizare, înainte de termenele stabilite de noi în hotărârile anterioare, a unei noi căi de
acces către Aeroportul Iași. Cea care o avem în momentul de față este deja insuficientă și practic riscăm ca
Aeroportul Iași să fie victima propriei dezvoltări și să își atingă deja maximul privind capacitatea de procesare a
pasagerilor. Din acest punct de vedere, este o prioritate să intervenim și să facilităm accesul pasagerilor către
Aeroport, iar în al doilea rând facem apel către domnul primar și către dumneavoastră, stimați colegi, în continuare
considerăm că alocarea unui buget însemnat doar pentru schimbarea liniei de tramvai către Dancu este o cheltuială
mult prea mare. Iașul are multe alte investiții de finalizat și noi considerăm că acolo ar trebui să fie pur și simplu
asfalt, circulație auto cu două benzi pe sens, astfel încât să fie facil și pentru mijloacele de transport în comun,
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pentru a asigura conectivitatea acestei zone. Investiția în înlocuirea liniilor de tramvai este una mult prea scumpă
față de nevoile pe care le avem noi în municipiul nostru.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc. Domnule primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Sigur, toate investițiile în infrastructură sunt foarte scumpe, mai mult sau mai puțin scumpe decât alte investiții
desigur, dar ceea ce viața ne învață și experiența oamenilor care le fac este că orice investiții în infrastructură atrage
creștere economică. Pentru mine ca primar și probabil și în strategia noastră de dezvoltarea transportului pe cale
este una dintre cele mai importante modalități de a facilita transportul public privind: siguranța, viteza de transport
și prioritățile in intersectii. Obiectiv vorbind, localitatea cea mai importantă deservită este Holboca, cu siguranță,
Dancu. Noi nu ascundem lucrul acesta, dar cred că infrastructura ar trebui modernizata în ansamblul său că îi vine
rândul ca proiect prioritar începând, nici nu s-au finalizat, de altfel, dezbaterile de pe linia de finanțare POR Axa 4.
Așteptăm să vedem ce modificări… În discuția de ieri cu directoarea AM POR înțeleg că vor mai fi câteva modificări
pe POR axa 4 și există posibilitatea să mai intervenim odată inclusiv pe PMUD și SIDU, dar asta la timpul potrivit.
Toate au prioritate, sincer, dar trebuie să alegem și o linie directoare iar transportul ecologic este una dintre priorități.
Veți spune, de ce nu și cu autobuze electrice și noi vom spune sigur și cu autobuze electrice și cu o trama stradală
suficient de larga dar în special cu acele mijloace de transport care s-au dovedit a fi eficiente prin exploatarea lor,
în special în statele dezvoltate și capitalele, să spunem, cu o populație crescută. Motiv pentru care cred că este
oportun să avem în vedere chiar dezvoltarea rețelei de linii de tramvai, iar următorul proiect va fi cu extinderea
rețelei de linii de tramvai spre Tomești până la calea ferată, pentru a putea deservi cu fluxuri de călători majore
exact societățile comerciale care au început să se dezvolte de o parte și pe cealaltă spre Tomești. Prin urmare,
cred că este oportună și această investiție și vroiam doar să precizez că aceste modificări, să le spunem, actualizări,
s-au făcut pentru a putea corespunde ultimelor, să spunem, cerințe ale Planului de Dezvoltare ale Planului de
finanțare pe POR axa 4 și vrem să fim unul dintre primele orașe care depune pachetul de finanțare odată cu
lansarea Ghidului.
Proiectele noastre sunt finalizate în cea mai mare parte dintre ele. Am și discutat acest lucru ieri și cu colectivul de
la ADR NORD-EST. Intenția noastră este de a face un proiect integrat de mobilitate, unde, desigur, linia de tramvai,
mijlocul de transport care lucrează, ticketing-ul cu posibilitatea de informare in stațiile de transport public și
promovarea și altor modalități de deplasare în afara celor clasice de tip tramvai, autobuz, troleibuz să vină și prin
completarea cu un proiect dedicat mersului pe bicicletă sau utilizarea bicicletei nu ca formă de agrement, ci ca
modalitate de deplasare curentă. Motiv pentru care pachetul de proiecte va fi depus. El permite posibilitatea
accesării într-o proporție de plus 50% față de maximul dedicat POR axa 4 și vom încerca să prioritizam și intr-o
maniera rezonabila, astfel încât să putem să menținem cât se poate de clară linia noastră privind mobilitatea în
regim ecologic și durabil în același timp. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc. Dacă nu mai sunt discutii, supun…pardon, domnul Etienne
Domnul consilier local Etienne Ignat
Buna ziua. Avand in vedere că în acest an a fost aprobat Regulamentul pentru ridicarea mașinilor, am citit și PMUD,
la implementarea unei politici de parcare eficiente și integrate, am văzut pentru perioada 2016-2018 nu este
bugetată nicio sumă pentru realizarea de parcări. Consider că ar fi necesar să facem demersurile, chiar începând
de anul acesta, pentru realizarea locurilor de parcare în oraș, dacă tot avem un Regulament care ridică mașinile.
Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Mulțumesc. Domnul primar..
Domnul primar Mihai Chirica
Unde ați văzut? Pai uitati-va în Programul de investiții pe anul în curs. Mulțumesc.
Domnul consilier local Calin Scripcaru – presedinte de sedinta
Supunem la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abțineri?
Proiectul a fost votat în unanimitate.
Proiect C7
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HotărâriI Consiliul Local nr. 248 din 23 iunie 2017 privind
aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2015-2030 Iași Zona Metropolitană
Dacă sunt discuții? Nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri? Nu sunt.
Proiectul a fost aprobat în unanimitate.
Proiect C8
Proiect de hotarare privind aprobarea completării anexei nr. 4 Bunuri utilizate de Operator în executarea
Contractului din Hotărârea de Consiliu local numărul 169 din 31 mai 2016
Dacă sunt discuții? Nu sunt.
Cine este pentru?
Împotriva?
Abțineri?
Proiectul a fost votat unanimitate.
Vă mulțumim pentru participare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local Calin SCRIPCARU
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