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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 22 noiembrie 2017 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1. AUR MARIUS CATALIN
2. BOCA ADRIAN FLORIN
3. BOISTEANU PAUL CORNELIU
4. COTOFAN IOAN ALEXANDRU
5. CRUCIANU TEODOR BOGDAN
6. DORNEAN TUDOR
7. GABURICI VIOLETA ADRIANA
8. HARABAGIU GABRIEL VASILE
9. IGNAT ETIENNE
10. ISTRATE DUMITRU MARCEL
11. JUGRIN LUCIAN
12. NEDELCU VLAD NICOLAE
13. PINTILEI MIHAIL
14. POSTOLACHE ANDREI
15. SANDU VASILE
16. SCRIPCARU CALIN
17. TAUTU IULIANA DANIELA
18. TIMOFCIUC RAZVAN
19. VINTILA IORDAN
Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului
Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, 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. 3786 din data de 20 noiembrie
2017, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 367 din 15 noiembrie 2016 privind aprobarea
Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a bugetului
aferent proiectului „Centrul International de Arta Contemporana: Reabilitarea, consolidarea si refunctionalizarea
cladirii fostei Bai Comunale (Baia Turceasca)”;
2.
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 416/31.10.2017 si
aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 856/8.11.2017 (Acordul de parteneriat necesar pentru
implementarea proiectului ”MOBILIZATRON – Actiune de plantare a aproximativ 9000 de arbori in zona C. A.
Rosetti” intre Municipiul Iasi si Auchan Romania S. A., prin punctul de lucru Auchan City Iasi);
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata doamnelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati fost
convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 3786 din data de 22 noiembrie 2017. Sedinta se desfasoara
legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna Aldea Catalina, domnul Bostan Manuel Ciprian,
domnul Botez Radu, domnul Boz Petru Eduard, domnul Ciobotaru Traian Florentin, domnul Ghizdovat Vlad, domnul
Piftor Daniel, domnul Surdu Gabriel Mihai. Domnule presedinte, aveti cuvantul.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Va multumesc. Buna dimineata. Fiind o sedinta extraordinara, trecem direct la votarea ordinii de zi. Sunt doua
articole pe ordinea de zi.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Va multumim.
Primul proiect de hotarare de pe ordinea de zi.
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 367 din 15 noiembrie 2016 privind aprobarea Documentatiei de
Avizare a Lucrarilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a bugetului aferent proiectului
„Centrul International de Arta Contemporana: Reabilitarea, consolidarea si refunctionalizarea cladirii fostei Bai
Comunale (Baia Turceasca)”;
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Daca sunt discutii? Domnule primar, va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
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Multumesc. Buna dimineata si multumesc ca ati raspuns invitatiei. Nu am sa fiu decat foarte succint in aceasta
prezentare. In principiu este vorba despre cladirea de pe strada Mitropolie, o stie toata lumea, de langa Comisariatul
Militar. O cladire care a functionat ca Baie Comunala o bucata de vreme, dupa care a fost abandonata. A fost
administrata o bucata destul de lunga de timp de catre fostul RAJAC. Intre timp am reusit sa o aducem la Primaria
Municipiului Iasi. Pe parcursul anului 2016 am reusit si sa rascumparam un apartament care fusese dat ca si
locuinta de serviciu in aceeasi cladire si ulterior trecut in proprietatea unui angajat al fostului RAJAC, actuala Apa
Vital. Am reusit deci sa punem proprietate pe toata cladirea. S-a elaborat documentatia tehnica in vederea
interventiei pentru consolidare, restaurare si transformarea intr-un centru de arta contemporana, sa spunem, o
provocare pentru noile realitati din punct de vedere artistic ale Municipiului Iasi. Valoarea totala a proiectului este
de cca. 21,8 milioane lei, din care valoarea nerambursabila de cca. 21,4 milioane lei. Speranta noastra este ca sa
ajungem cat se poate de repede la semnarea cererilor de finantare pentru a putea demara procedurile publice de
licitatie, a contractului de finantare mai bine spus si ulterior sa putem sa il integram in ansamblul monumentelor
arhitecturale si istorice ale Municipiului Iasi. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Multumesc. Daca mai sunt discutii? Daca nu sunt supunem la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 416/31.10.2017 si aprobarea
Actului aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 856/8.11.2017 (Acordul de parteneriat necesar pentru
implementarea proiectului ”MOBILIZATRON – Actiune de plantare a aproximativ 9000 de arbori in zona C. A.
Rosetti” intre Municipiul Iasi si Auchan Romania S. A., prin punctul de lucru Auchan City Iasi);
Domnul consilier local Scripcaru Calin – presedinte de sedinta
Daca sunt discutii? Nu sunt discutii.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.
Va multumim pentru prezenta si pentru eficienta.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier Local
SCRIPCARU CALIN

SECRETAR MUNCIPIUL IASI,
DENISA LILIANA IONASCU
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