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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 29 noiembrie 2017 în cadrul ședinței ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iași
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Sunt prezenti urmatorii consilieri:
ALDEA CATALINA
AUR MARIUS – CATALIN
BOCA ADRIAN FLORIN
BOISTEANU PAUL CORNELIU
BOTEZ RADU
BOZ PETRU EDUARD
CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA
COŢOFAN ALEXANDRU CRISTINEL
CRUCIANU TEODOR BOGDAN
DORNEAN TUDOR
GABURICI VIOLETA ADRIANA
GHIZDOVAT VLAD
HARABAGIU GABRIEL VASILE
IGNAT ETIENNE
ISTRATE DUMITRU MARCEL
JUGRIN LUCIAN
NEDELCU VLAD NICOLAE
PIFTOR DANIEL
PINTILEI MIHAIL
POSTOLACHE ANDREI
SANDU VASILE
SCRIPCARU CALIN
SURDU GABRIEL MIHAI
TAUTU IULIANA DANIELA
TIMOFCIUC RAZVAN
VINTILA IORDAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi, domnul
Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa
Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti
invitati.
Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Scripcaru Calin si sunt inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 3835 din data de 24 noiembrie 2017 avand
urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017 ;
2.
Proiect de hotărâre privind procedura de acordare a eșalonărilor la plată pentru obligațiile de plată restante la bugetul
local;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ al Societății Compania de Transport
Public S.A Iași și a estimărilor pentru anii 2018 - 2019;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului evenimentelor lunii decembrie 2017 și a Sărbătorilor de iarnă ale
Iașului 2017 – 2018;
5.
Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de organizare si
funcționare pentru Direcției Creșe;
7.
Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Iași;
8.
Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la S.C. Ecopiața S.A;
9.
Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 222/23.06.2017 (privind
aprobarea constituirii comisiilor specifice activității Direcției Exploatare Patrimoniu);
10.
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 374/29.09.2017, (privind
nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din
Municipiul Iași pentru anul școlar 2017- 2018);
11.
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr.
154/24.04.2017, și anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în
Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;
12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționarii de către Municipiul Iași a imobilului – teren, in suprafata de 761,27
mp, situat in Iasi, str. Stejar nr. 34, proprietatea Farmexpert DCI SRL;
13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 6,60 mp din Iaşi, strada Bucium,
nr.4, având nr. cadastral 135541 înscris în cartea funciară 135541 Iaşi;
14.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 10,72 mp din Iaşi, strada Pacurari,
nr. 128-130, bl.586, sc.B, parter, având nr. cadastral 124844, înscris în cartea funciară 124844 Iaşi, catre Blanda Maria si Blanda
Dan Frant;
15.
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial (construcţie şi teren
aferent), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, Şos. Păcurari nr. 87, bloc 475, sc. B, parter ;
16.
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 19 mp din Iaşi, strada Vitejilor, nr.
13, bl.SD-8, parter, având nr. cadastral 18907,înscris în cartea funciară 157050 Iaşi, in cote indivize egale de 9,5 mp
reprezentand ½ din suprafata totala de 19 mp catre Isoveanu Irina si catre Isoveanu(Talpau) Dailla Caterina ;
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17.
Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului de teren situat in Iasi, Trup Ticau - Bojdeuca, sector cadastral
89, parcela PD 3385, proprietatea Municipiului Iasi, inscrisa in CF 125623, in 3 loturi;
18.
Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a doua incaperi, in suprafata de 183 mp, situate la demisolul
cladirii principale a Centrului Expozitional Moldova către Parchetul de pe langă Curtea de Apel Iasi ;
19.
Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul
domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 98 mp, situat în Iaşi, Strada Hatman Sendrea, nr.7, precum si
aprobarea vânzării acestuia prin licitatie publica ;
20.
Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul
domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 58 mp, situat în Iaşi, Strada Eternitate, nr. 21 precum si aprobarea
vânzării acestuia prin licitatie publică ;
21.
Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 98 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul
domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 98 mp, situat în Iaşi, Strada Petre Ispirescu nr. 1, precum si
aprobarea vânzării acestuia prin licitatie publica ;
22.
Proiect de hotarare privind transmiterea în folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară a spaţiului
comercial din Iaşi. Şos. Nicolina nr. 40, bloc 967, parter, aflat în administrarea Municipiului Iaşi, în vederea continuării activităţii
în cadrul Proiectului POSDRU ” Vast –Vulnerabil dar activ social ca tine”;
23.
Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a Hotărârii Consiliului Local
nr. 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;
24.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/31.07.2014 privind completarea inventarului
domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin Hotărarea Consiliului Local nr. 57/2014, cu bunurile cuprinse in Anexa nr.1;
25.
Proiect de hotărâre privind indreptarea erorii materiale și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 24 aprilie
2017 ;
26.
Proiect de hotarare privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin
Hotărârea Consiliului Local nr.153 /2017; (Str. Bucium, Aleea Neculai, Str. Semanatorului, Cismeaua lui Butuc, Str. Bas Ceaus,
Str. Spinti, Bld. Chimiei, Str. Capitan Protopopescu, Str. Pacii, Str. Cazarmilor, Str. Bârnova, Str. Nicolina, Str. Sfantul Lazăr);
27.
Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public şi privat al Municipiului Iasi, insusit prin
Hotărarea Consiliului Local nr. 154 din 24 aprilie 2017 (modificare Anexa 3.2. Străzi Municipale);
28.
Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului la folosinţă exercitat de către S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A. asupra
autovehiculului „ Autoutilitara DACIA DOKKER VAN BASIC 1.5”;
29.
Proiect de hotărâre privind valorificarea masei lemnoase rezultate din administrarea fondului forestier, proprietatea
Municipiului Iasi;
30.
Proiect de hotărâre privind încheierea Contractului de dare în administrare în regim silvic, intre Regia Nationala a
Padurilor – Romsilva Directia Silvica Iasi – Ocolul Silvic Iasi si Municipiul Iasi , având ca obiect fondul forestier proprietate a
Municipiului Iasi ;
31.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL
154893 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privată, persoane
fizice;
32.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 109, NUMAR
CADASTRAL 149910, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinta individuala, anexa,
garaj si imprejmuire, pe teren proprietate privata persoane fizice;
33.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AEROPORTULUI NR.13C, NUMAR
CADASTRAL 150314 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, pe teren proprietate privata, persoana fizica;
34.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI (T27) FN, NUMAR
CADASTRAL 148278, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, anexe, si imprejmuire pe teren proprietate private,
persoane fizice;
35.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COPOU T61, NUMERE CADASTRALE
10442, 10444, 146753 si 146754, intocmit in vederea construirii a trei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate
private, persoane fizice;
36.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T136, NUMERE CADASTRALE
140633 si 140634, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţă individuală pe teren
proprietate private, persoane fizice;
37.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL BUCIUM NR. 6B, NUMAR
CADASTRAL 142082 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire teren proprietate, persoana fizica ;
38.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T165, NUMAR CADASTRAL
130113, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţa individuala si imprejmuire, pe teren
proprietate private, persoane fizice;
39.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FAGULUI NR. 43A, NUMAR
CADASTRAL 154464, întocmit în vederea construirii unei locuinţe unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana
fizica ;
40.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MARTA NR.2A, NUMAR
CADASTRAL 147617, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoana fizica;
41.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI T60, NUMAR CADASTRAL
129028 întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;
42.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic ZonalIAȘI, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMĂR
CADASTRAL 153921, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţe colective, amenajare
incintă, parcări subterane și supraterane și împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice;
43.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OANCEA NR.20, NUMAR
CADASTRAL 129011 , intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte colective pe teren proprietate private, persoana fizica;
44.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 12
NUMERE CADASTRALE 139214, 139215, 139216, 139218, 139219, 139220, intocmit in vederea construirii locuinte colective
cu spatii comerciale la parter pe teren proprietate privata persoane fizice;
45.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T144, NUMERE
CADASTRALE 150176 si 144681 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinte si anexe pe
teren proprietate privata, persoane fizice;
46.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CARTIER BEJAN, NUMAR CADASTRAL
152378 întocmit în vederea construirii unei hale service auto si spalatorie auto, pe teren proprietate privata, persoane fizice;
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47.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI - TOMESTI, NUMAR
CADASTRAL 142910,întocmit în vederea construirii unei hale pe teren proprietate, persoana fizica ;
48.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA PĂCURARI
NR. 31-31A, NUMAR CADASTRAL 152925 Intocmit in vederea construirii unui imobil locuinte colective, pe teren proprietate
private, persoane fizice ;
49.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ABATOR NR. 4, NUMAR
CADASTRAL 152954 întocmit în vederea construirii de locuinte colective,pe teren proprietate privata, persoane fizice;
50.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TOPIRCEANU NR. 19, NUMAR
CADASTRAL 145599, întocmit în vederea extinderii si supraetajarii constructiei existente C1, pe teren proprietate privata,
persoana juridica;
51.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FERICIRII NR. 2, NUMĂR
CADASTRAL 149625,întocmit în vederea construirii de locuinţe colective pe teren proprietate privata, persoana juridica;
52.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL D. MANGERON nr. 49 NUMAR
CADASTRAL 142469, 142471, 142465, 142468, 142466, 142467, 142470, 155385, întocmit în vederea construirii de locuinte
colective pentru tineri cu spatii comerciale la parter si mezanin pe teren proprietate, persoana juridica;
53.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 120, NUMAR
CADASTRAL 148954, 9519 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si parcari subterane pe teren
proprietate, persoana juridica;
54.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 128A, NUMAR
CADASTRAL 131964 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, prin desfiintare constructii existente, pe teren
proprietate, persoana juridica;
55.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 54, NUMAR
CADASTRAL 128740, 146070 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren
proprietate, persoana juridica;
56.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMERE
CADASTRALE : 125864, 149142, 141221, 126793,întocmit în vederea extinderii halei existente, construire corp de legatura
intre hale existente si amenajari spatii de productie, depozitare si birouri in hale existente, persoana juridica ;
57.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 2, NUMAR
CADASTRAL 139161, 150352, întocmit în vederea modificarii PUZ-urilor aprobate prin HCL nr. 88/2016 si 237/2016 in vederea
realizarii unui ansamblu unitar de cladiri de locuinte colective si functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii
etc.), parcaj subteran, amenajari exterioare, persoana juridica ;
58.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ZIMBRU NR.15, STRADA ZIMBRU
NR.17, STRADA MALU NR. 18+20, STRADA ADUNATI NR.12, STRADA ZIMBRULUI NR. 21, STRADA GEORGE EMIL
PALADE 20A, STRADA GEORGE EMIL PALADE NR. 36A, STRADA MALU FN NUMAR CADASTRAL, 154166, 143160,
155751, 155744, 155749, 154303, 153991, 153992 întocmit în vederea construirii locuinte colective, spatii comerciale si birouri
pe teren proprietate, persoana juridica;
59.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 114-116A,
NUMERE CADASTRALE : 14183, 11251, 14184, 3001,întocmit în vederea construirii unui imobil cu functiuni mixte (spatii
comerciale, birouri, locuinte colective) pe teren proprietate, persoana juridica ;
60.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SALCIILOR NR. 40 NUMAR
CADASTRAL, 134863,134888 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri, persoana juridica;
61.
Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate
publica nr. 78117/01.09.2010 încheiat cu SC Ecopiaţa SA;
62.
Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre Municipiul Iasi si Directia Județeană pentru
Sport si Tineret Iași;
63.
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de sedințe.
Doamna Denisa Liliana Ionascu – Secretarul Municipiului Iasi
Buna dimineața doamnelor și domnilor. Va rog sa luați loc pentru a putea începe ședința. Bine ați venit la ședința ordinară a
Consiliului Local, la care ați fost convocat prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași numărul 3835 din 24 noiembrie 2017.
Ședința se desfășoară legal. Absentează motivat domnul consilier Bostan Manuel Ciprian. Vă supun aprobării Procesul verbal
al ședinței ordinare din 31 octombrie 2017, Procesul verbal al ședinței extraordinare din 09 noiembrie 2017, precum si Procesul
verbal al ședinței extraordinare din 22 noiembrie 2017. Domnule președinte, aveți cuvântul.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Mulțumesc. Buna dimineața, stimați colegi. Deschidem lucrările ședinței cu interpelări. As avea rugămintea, fiind vorba de un
număr mare de puncte pe ordinea de zi de astăzi, sa păstram timpul reglementar pentru interpelări. Va mulțumesc. Domnul
consilier Boz.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Buna dimineața. Buna dimineața, domnule primar, stimați colegi. Pentru a scurta timpul intervenției mele, v-am pus la dispoziție
si un material scris. După ce Partidul National Liberal a exprimat poziția sa ca se abține de la votarea PUZ-urilor deoarece dorim
stabilirea unor reguli clare in materie de urbanism, am primit mai multe sesizări. Una dintre ele vizează si funcționarea Comisiei
tehnice de amenajarea teritoriului si de urbanism. Pe scurt, vedeți ca sunt aproximativ treisprezece obiecțiuni cu privire la
activitatea acestei comisii si anume: convocările nu sunt publice, ordinea de zi nu este fixata clar, se modifica ad-hoc, rezoluțiile
acestei comisii nu sunt făcute publice pe site-ul primăriei si, foarte important, in momentul in care beneficiarii au un răspuns
negativ din partea acestei Comisii, trebuie sa insiste ei ca sa primească in scris un astfel de răspuns, care însă nu este
argumentat.
Si pe aceasta cale, analizând Regulamentul pe care noi l-am aprobat pe data de 24 aprilie, a fost proiectul de hotărâre numărul
24 de pe ordinea de zi, am constatat si ca avem o deficienta in privința acestui Regulament, din punctul meu de vedere. In
sensul ca, avem o comisie pe care am constituit-o in cadrul primăriei, o comisie care analizează tehnic si nu este vorba sub
nicio forma de un vot politic acolo, dar care deciziile sale le comunica printr-o adresa si nu printr-o hotărâre, printr-un act
administrativ care sa poată sa fie contestat pentru a oferi o minima garanție beneficiarului privind dreptul sau la apărare. Am
identificat si câteva soluții si va rog sa va aplecați asupra lor, poate reușim sa le discutam la proxima ședința de Consiliu Local,
respectiv pe pagina de internet a Municipiului Iași sa avem o secțiune dedicata funcționarii acestei comisii in care sa apară
convocările, ordinea de zi, rezoluțiile, practic tot ce s-a întâmplat.
Doi, modificarea a doua articole din Regulamentul de funcționare al acestei comisii in sensul ca dezbaterile si discuțiile sa se
consemneze in procesul verbal de ședința. in momentul de fata acestea sunt confidențiale ori nu înțeleg de ce ar trebui sa fie
confidențiale daca ele sunt dezbateri tehnice. In urma dezbaterilor comisia sa adopte hotărâri cu majoritate simpla a acestei
comisii si sa nu emită simple adrese, simple comunicări care nu pot fi atacate. Si o alta modificare, respectiv articolul 33, lit. j –
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concluzia nefavorabila, observațiile si recomandările sa facă parte din conținutul hotărârii comisiei, astfel încât beneficiarul, daca
dorește sa facă opoziție fata de o astfel de hotărâre, sa poată sa o facă. Va mulțumesc si aștept, nu neapărat un răspuns, dar
doresc ca acest material sa intre in analiza dumneavoastră, domnule primar, si a aparatului de specialitate. Mulțumesc.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Mulțumim, domnul econsilier. Domnul primar ,va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Mulțumesc si eu. Va salut pentru prezenta in aceasta zi premergătoare Zilei Naționale a României pe care am vrea sa o cinstim
cum se cuvine cu toții, motiv pentru care v-am lăsat sub statutul de invitație si programul pentru ziua de 1 Decembrie. Nu îmi
pot permite sa va invit pentru ca sunteți invitați de facto, prin calitatea de consilier local ai Municipiului Iași, la acesta sărbătoare
organizata in municipiul Iași, dar o fac totuși cu plăcere. Referitor la observațiile sau la propunerile domnului Boz, eu as mai
completa cu una singura care schimba din rădăcini ceea ce spuneți dumneavoastră.
Comisia consultativa, așa cum ii spune si denumire prin Legea 350 care reglementează urbanismul la nivelul României, emite
decizii consultative care stau la baza emiterii unor acte administrative si acel act administrativ se numește aviz de oportunitate
sau avizul arhitectului șef, după caz, si care, desigur, este comunicat de fiecare data petentului. Deci este singura pârghie, sa
spunem, prin care înainte de a intra in dezbaterile comisiilor tehnice ale Consiliului Local, pe baza cărora se elaborează
documentațiile de urbanism si alte documentații tehnice de urbanism, ajunge la primar si primarul pe baza observațiilor făcute
de comisia de oportunitate poate sau nu aviza oportunitatea construirii unor edificii.
Si vreau sa va spun cu siguranta ca sunt zeci de cazuri in care am luat act de avizul de oportunitate așa cum a fost emis si alte
zeci de cazuri in care am retrimis documentațiile pentru a le studia oportunitatea pe motive, desigur, legate, așa cum spune si
titulatura oportunitatea apariției unor astfel de investiții, in sensul ocupării unor terenuri pe care noi deja îl gândim sa facem alte
lucruri in perspectiva PUG-ului sau exagerarea unor regimuri de înălțime așa cum am blocat foarte multe proiecte pe zona
Bucium ca regim de înălțime si care sunt si acum in continuare in dezbaterii si in Comisia de oportunitate, iar altele in Comisia
de urbanism. Si de fiecare data încercam sa găsim o soluție rezonabila, dar petentul, cel care solicita primește un act care se
numește aviz de oportunitate asupra dorinței dumnealui de a elabora o documentație de urbanism.
Mulțumesc foarte mult. Oricum am ținut cont de ceea ce ați vrut sa spuneți. Nu poate emite o hotărâre. Hotărârea este
reglementata prin 215 ca si apanajul Consiliului Local, dar poate veni cu o propunere administrativă iar pentru noi aceasta este
aviz de oportunitate. Mulțumesc.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Mulțumim, domnul primar.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
O scurta propoziție. Domnule primar, mă refeream mai mult la situațiile in care răspunsul este negativ. Eu cunosc faptul ca se
primește aviz, dar daca răspunsul este negativ, ce primește beneficiarul?
Domnul primar Chirica Mihai
Nu sunt decât niște...
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Conform regulamentului primește o adresa, ori ar trebui sa primească tot o astfel de decizie cu un conținut negativ prin care
este refuzata propunerea, sa știe omul de ce, argumentat, sa poată sa se apere, sa poată combate.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Mulțumim.
Domnul primar Chirica Mihai
Ca sa închidem. As vrea sa completez, domnule președinte, daca îmi este permis. Avizul negativ sau negația se refera, probabil,
la unele motivații in ceea ce privește imposibilitatea avizării in condițiile cerute de petent, prin care se comunica. Ai solicitat P+20
lângă o strada de 3 metri, unde nun pot intra un număr de autoturisme așa cum dorești. Astaa nu înseamnă ca noi am negat, iam adus in discuție ce ar trebui sa modifice ca lucrurile sa cada si in perspectiva celorlalte proiecte, așa cum, de exemplu, avizul
de oportunitate pentru proiectul Nicolina, se lucrează la el de șase luni de zile. Pana când nu vedem o soluție de trafic care sa
permită dezvoltarea acelei parcele de teren de 20 hectare, avizul de oportunitate este respins in continuare. Deci nu poți sa iau
o decizie pana nu îmi aduce întâi avizul, soluția de trafic si s-a dat înapoi avizul de oportunitate pentru a fundamenta cu soluția
de trafic. Când soluția de trafic va fi fundamentata si răspunde cerinței de dezvoltare, automat avizul de oportunitate va fi eliberat.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Mulțumesc. Domnule viceprimar, va rog.
Domnul viceprimar Botez Radu
Si eu as vrea sa va spun, exact in același sens, si pot sa va arat pe masa la mine o hârtie emisa de cei de la urbanism. Era
vorba, într-o comisie de oportunitate, doar de o construcție care sa aibă sau sa nu aibă șarpanta. Cei din aceasta comisie si-au
dat, deci au spus intr-un anumit fel, iar beneficiarul a primit aceasta hârtie si i s-a spus sa revină cu planșa si cu toate
documentația in sensul celor dorite de comisie. Deci lucrurile funcționează, as putea zice, in proporție de 100%. Nu știu de unde
aveți dumneavoastră informațiile respective despre aceasta comisie, dar chiar funcționează si e o comisie consultativa. Am
discutat de foarte multe ori cu domnul primar vis-a-vis de diferite proiecte după avizul consultativ al acestei comisii.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Mulțumesc. Domnul consilier Boca, va rog.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Buna dimineața. Vad ca aici in hârtia care o avem la mapa, toți, ne-a pus-o colegul nostru la dispoziție, la numeroase puncte,
încep cu exista suspiciuni. Eu, stimați colegi PNL, nu exista suspiciuni. La dumneavoastră este cert ca vreți sa va ascundeți
pentru faptul ca blocați dezvoltarea Iașului prin votarea PUZ-urilor si încercați sa găsiți tot felul de scuze si tot felul de false
probleme si din acest motiv încercați sa evidențiați probleme care de fapt nu sunt. Așa cum a spus si domnul primar este vorba
despre o comisie consultativa, iar daca ar fi de contestat ceva, oricând s-ar putea contesta avizul arhitectului șef sau avizul de
oportunitate. Mulțumesc.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Mulțumesc. Doamna consilier Gaburici.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
Buna dimineața doamnelor si domnilor, stimate domnule primar. Am doua interpelări pentru astăzi. O sa fiu foarte scurta. Prima
se refera la Dispoziția nr. 1705/25.04.2017 privind constituirea comisiei de specialiști pentru implementarea proiectului Spitalul
Regional de Urgente Iași. As dori ca si Partidul Mișcarea Populara sa aibă un reprezentant in aceasta comisie. Îl propun pe
domnul deputat Petru Movila, având in vedere ca dansul este si membru al Comisiei de sănătate al Parlamentului.
A doua interpelare se refera la Bazinul Olimpic de Înot, investiție începuta in anii 1990 de către Universitatea Tehnica. Știm cu
toții ca aceasta investiție s-a realizat in proporție de 40% si in momentul de fata este in paragina. Știu, de asemenea, intenția
Primăriei de a prelua acest bazin olimpic. As vrea, domnule primar, sa ne spuneți daca s-a făcut un demers in acest sens, daca
s-a preluat investiția si daca aveți in intenție sa obțineți fonduri europene sau aveți o alocare bugetara pentru anul 2018. Știm

CIC PO 03/F3

ca Iașul este unul dintre putinele orașe mari care nu are un bazin olimpic de înot si copii merg la Roman sau Bacău sa facă
acest sport. Mulțumesc.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Mulțumim. Domnule primar, va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Sigur, cu mare plăcere răspund si dorinței domnului Movila, de a face parte, dar din calitate de membru in Comisia de sănătate.
Deci ar putea sa aibă un aport pozitiv acolo pentru ca, din ce știu eu, dumnealui este, ca si mine, inginer. Dar putem contribui
fiecare cu specialiști. Este hidrotehnist. Si din calitatea de deputat in Comisia de sănătate, vom corecta sau vom completa, mai
bine spus, dispoziția, doamna Bostan, pentru a face parte si dumnealui.
Referitor la Bazinul Olimpic de Înot. Este intr-adevăr un demers. Pana in prezent chiar am avut o corespondenta destul sa spun,
elaborata cu Universitatea Tehnica in vederea preluării Bazinului. Ne-am manifestat intenția de a prelua, dumnealor de a ceda.
Sigur mai sunt câțiva pași in ceea ce privește constituirea cartii funciare, iar continuarea investiției motivat si de prezenta unor
proprietăți. Au fost mai multe încercări de a revolta prin schimb, prin achiziționare sau alte modalități, suprafața de teren de sub
bazinul olimpic. Chiar prin documente scrise, trecute si prin Secretariatul Consiliului Local, dar in cele din urma nici petentul nu
a putut fi satisfăcut pe solicitările dumnealui.
Deci nu am găsit cadrul legal acolo unde solicita acel schimb de terenuri. Nici cumpărarea nu a fost posibila. In luna decembrie
ne-am propus o hotărâre de consiliu prin care sa mai reglementam asemenea situații. Ați văzut pe ordinea de zi de astăzi exista
in sfârșit după aproape trei ani de zile de procese si tot felul de încercări de a rezolva cu curtea Scolii Hașdeu. Reușim in cele
din urma, prin cumpărare, sa eliberam curtea pentru ca obținuse si o hotărâre definitiva de desființare a împrejmuirii si cu
posibilitatea construirii unei alte împrejmuiri care factura complet activitatea școlara. Avem Bazinul de Înot, mai avem încă câteva
spatii publice pe care o sa vi le aducem in atenție.
Dar mai e o chestiune, pana la urma astea le trecem. Bazinul a fost construit după un proiect care in momentul de fata nu mai
are aproape nicio legătura cu momentul la care el ar fi fost necesar, pentru ca nu mai corespunde normativelor in vigoare, nu
mai are nimic din ceea ce înseamnă normativele privind rezistenta si siguranța la incendii. Din păcate, nu mai are curtea pentru
ca, știți bine, el a pornit pe o suprafața de teren foarte generoasa, intre timp acea suprafața a fost fragmentata de puneri in
posesie, iar in momentul de fata chiar este, sa spunem, aglomerata cu construcții de jur-împrejur pe terenuri private.
El nu va mai putea fi niciodată bazin olimpic, din punctul meu de vedere, va putea fi o sala de sport cu bazin de înot care sa
poată aduce activități sportive pentru toata lumea, indiferent daca vorbim de mediul universitar sau de populație in general. De
asta discutam si cu conducerea Universității Tehnice. Îl vom prelua, probabil va trebui in cele din urma partea olimpica sa o
rezumam la o parte, sa spunem, de activitate sportiva si, ulterior, sa încercam printr-o procedura de reproiectare sa aducem
aceasta investiție, care oricum trebuie actualizata, la nivelul tehnologiilor si a normativelor de astăzi. O avem in studiu după ce
finalizam reglementarea terenurilor de sub bazinul olimpic sau ce a mai rămas din ea. Mulțumesc foarte mult.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Va mulțumesc. Legat de interpelarea doamnei consilier, referitor la Spitalul Regional, cum am promis, o va țin la curent cu
evoluția situației in problema construirii acestuia. Deci, ne aflam in prezent in faza de elaborare a documentațiilor pentru avizele
PUZ pe care se spera sau speram sa le avem cu toții in fata in ședința din decembrie, cel târziu ședința din ianuarie... de Consiliu
Local. Firma de la București care se ocupa de aceste aspecte a fost si a făcut măsurători pentru obținerea avizelor in ceea ce
privește studiul de fezabilitate, respectiv studiile de trafic, studiul topografic, studii geotehnice, urmând ca ulterior Ministerul
Sănătății sa definitiveze aceste documente. Deci Spitalul Regional din Iași, putem spune, ca se afla in faza cea mai avansata
dintre cele trei spitale regionale pe care speram sa le vedem cu toții. Va mulțumesc. Daca mai sunt alte interpelări? Va rog,
domnule Timofciuc.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Buna ziua tuturor. In condițiile in care in Strategia Integrata de Dezvoltare se estimează ca aproximativ 20000 de ieșeni
rezidențiaza in localitățile din proximitatea Iașului si fac naveta in fiecare zi, dinspre si spre oraș, v-as ruga, domnule primar, sa
ne spuneți daca s-au mai întreprins ceva acțiuni pentru ca transportul public metropolitan sa devina realitate si care sunt
demersurile pe viitor pentru ca acest deziderat despre care discutam de ani zile sa poată fi concretizat. Mulțumesc.
Domnul primar Chirica Mihai
Se poate? Domnule președinte, ii dam răspunsul domnului Timofciuc acum?
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Va rog. Da. Va rog domnul primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Mulțumesc. Da, demersurile sunt începute deja, au fost trimise scrisori către toate UAT-urile din zona Metropolitana privind
desemnarea oamenilor care sa facă parte din colectivul de elaborare a ADIS-ului pe transport metropolitan. Si aceasta ADI va
funcționa, deocamdată, in considerentele legii pe care le avem si din punct de vedere al legislației care reglementează zona
metropolitana, dar si din punct de vedere a legii 215 privind administrația publica locala. Sigur, transportul metropolitan e o
necesitate, nimeni nu ascunde lucrul acesta, in condițiile el parțial se si petrece.
Relația cu Ciurea, relația cu Tomestiul, relația cu Valea Lupului si Rediu pe drumul național, care practic sunt o consecința a
încercării de a rezolva problema traficului si a transportului public pe aceste trei localități. Dar după ce se va rezolva, desigur,
din punct de vedere legislativ situația transportului public ca si regulament in zona metropolitana pentru ca legislația naționala
încă a adus acel nivel de ambiguitate. Discutam aseară cu cetățenii de pe zona Miroslava care sunt transportați pe baza legii
de către transportatori județeni cu tarife mai mari decât pe Iași, cu mijloace de transport mai mici decât pe Iași, dar cu necesitatea
de a avea mobilitate destul de evidenta.
O sa încercam noi pana la limita de localitate sa urcam cu microbuze si autobuze pe care le deținem in momentul de fata. Dar
necesarul de transport public pe care trebuie sa îl asiguram in momentul de fata este dimensionat, sa spunem, prin parcul de
tramvaie si microbuze si autobuze, exact la nivelul pe care îl vedeți in momentul de fata. Eu cred ca sunt mai sunt multe lucruri
de făcut aici. Gândiți-va ca nu am găsit încă o politica de tarifare. Daca legea salubrității, legea serviciilor de apa si canalizare
si alte legi ale serviciilor publice, cu excepția celor de transport public, sunt foarte clare in ceea ce privește politica de tarifare si
pe sistemul solidarității sociale si pe sistemul acoperii in totalitate a acelor cheltuieli pe care operatorul le face, la transportul
public a rupt-o in doua si a făcut doua legi, legea transportului public de calatori care este absorbit de fiecare localitate dandu-i
posibilitatea sa se organizeze după cum dorește si celelalte legi privind transportul de calatori la nivelul județean si interjudețean,
care are o reglementare care nu ne mai este noua opozabila, dimpotrivă ne aduce elemente de interdicție in a putea opera in
afara razei administrativ-teritoriale a localității pe care o gestionam.
Deci practic noi vom încerca sa împingem lucrurile astea pe zona metropolitana, dar totdeauna va trebui sa le punem si in
consecința legilor care funcționează in momentul de fata si probabil vom cere si modificări legislative. Speram sa apară acea
ordonanța de urgenta pe timp de zi care sa poată motiva si aceasta modificare legislativa. Mulțumesc.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Mulțumesc. Domnule consilier Piftor, va rog.
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Domnul consilier local Piftor Daniel
Domnule primar, stimați domni viceprimari, stimați colegi. Am o propunere pentru fluidizarea circulației in zona Bucsinescu.
Comisia de circulație, executivul sa studieze posibilitatea ca la refugiul de pietoni din stația din Bucsinescu, in sensul dinspre
Elena Doamna către Tudor, acolo sa face trecerea pe lângă acel refugiu numai pe partea dreapta. Ar fi bine sa se poată face si
pe partea stânga pentru ca sa nu mai realizeze coloane de masini, asta ar fi una. Si ar mai fi bine sa se studieze aceeași
posibilitate la Gara Internaționala Nicolina. Daca si acolo mi se pare ca este tot pe o singura parte. Asta este. Mulțumesc frumos.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Mulțumim. Va rog, domnul consilier.
Domnul primar Chirica Mihai
Înainte de a trece, sa nu rămână ca o simpla observație. In prima comisie de circulație, va rog tare mult, doamna Bostan, sa fie
aceasta propunere in analiza comisiei de circulație si daca avizul este pozitiv, pana la sfârșitul anului sa apară reglementarea
cu ocolire si pe partea stânga a refugiilor cu cele doua puncte semnalate. Mulțumesc.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Va rog.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Buna ziua tuturor. Intervenția mea de astăzi se adresează in exclusivitate colegilor consilieri si domnului primar Mihai Chirica.
Are un titlu cam ciudat, de fabula si se numește ”Lupul”, mă refer la fiara acea patrupeda si ”Preotul”, aici mă refer in mod
popular la popa al nostru, cum se spune, popa nostru. Așa. Deosebirea dintre patruped și biped, ca fiara este foarte mare.
Patrupedul urmărește sațietatea, iar bipedul îți zâmbește, te folosește și pe urmă te cotonogește. Ăsta e comportamentul fiarei
bipede. În ultimii patru ani eu îmi petrec sezonul de iarnă într-o locație puțin mai sălbatică și la gardul proprietății vin mistreți și
câteodată și lupi.
Având în vedere că anul acesta meteorologii anunță o iarnă foarte grea, mă aștept ca haitele de lupi să dea târcoale așezării
unde voi staționa. Nu știu dacă ați văzut vreodată o haită de lupi, în așteptare. Stau nemișcați ca niște momâi și așteaptă
semnalul lupului șef. Atacă în haită când nu te aștepți. Vin cu o rugăminte pe care o adresez tuturor consilierilor. Dacă până
răsar ghioceii mă mănâncă lupul, vă reamintesc că am votat în consiliu, în unanimitate, un amendament care se referea ca în
buget să se prevadă niște sume destinate construirii acelui vis al meu: un edificiu destinat desfășurării unor activități de
anvergură.
Și vă rog ca să sprijiniți acest amendament până la realizarea lui. Și acum, rugămintea mea către domnul primar. Domnule
primar, să nu vă mâne păcatul să puneți ședința de consiliu din luna decembrie în Ajunul Crăciunului. Am păcătuit, păcătuiesc
și voi păcătui în continuare fluierând în acest lăcaș. Fiind om cu frica lui Dumnezeu, eu aștept popa în Ajunul Crăciunului. Și
dacă nu mă găsește acasă, mă pune și el pe toacă. Dacă scap de popa și de lup, de foamea lupului, vă promit că voi vota, cu
onestitate, toate proiectele care contribuie la bunăstarea cetățenilor Iașului. Amin.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Mulțumim, domnule consilier. In speranța ca veți scapa de toate pericolele care va pândesc... Domnule consilier, va rog.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Buna dimineața, stimați colegi. As vrea sa fac si eu o scurta declarație pe subiectul PUG-ului, PUZ-urilor si sa îmi explic puțin
viziunea mea asupra dezvoltării Iașului dat fiind ca avem discuția asta de vreo doua ședințe, mă simt dator sa explic celor care
m-au trimis aici, dumneavoastră, cum voi vota eu pe proiectele imobiliare. Iașul cu 1 milion de locuitori, e o întrebare care mi-a
pus-o un bun prieten acum apropare doi ani. Cum ar arata un Iași cu un 1 milion de locuitori? Si de atunci mă gândesc la
chestiunea asta. Acum ca sigur ca e un fel de vis, aproape o utopie, deși daca includem si zona metropolitana deja suntem
undeva pe la jumătate in ziua de azi, aproape de 500.000 de oameni.
Si e foarte clar ca Iașul trebuie sa crească. Suntem într-o tara cu o populație in descreștere si o populație care se muta din ce
in ce mai mult de la orașele mici la orașele mari si in străinătate. Din punctul asta de vedere Iașul concurează cu Clujul, cu
Bucureștiul, cu Roma, cu Madridul, cu Londra pentru oamenii din Botoșani sau din Fălticeni. Si noi vrem sa ii atragem aici pentru
ca avem nevoie de ei ca sa creștem economic, ca sa fim prosperi. Clar ca trebuie sa creștem. Acum sigur majoritatea creșterii
nu va in Iași, administrativ vorbind, ci va fi in zona metropolitana, dar nu doar in zona metropolitana. Acum noi daca ii aducem
pe oamenii ăștia in Iași, evident ca ei trebuie sa locuiască undeva, trebuie sa lucreze undeva, sa își cumpere mancare de
undeva, trebuie sa se duca la restaurante, trebuie sa se duca la săli de sport, adică trebuie sa construim.
Pentru ca daca nu construim ce se întâmpla? Ce întâmpla ce avem acum. Daca vine o companie de IT in Iași si vrea 500 mp
de birouri de clasa A nu ii găsește, așa ca nu mai vine. Sau vom ajunge in situația in care e Clujul in care prețul chiriilor a
explodat si a ajuns la valori astronomice si un clujean cu venituri medii nu își mai permite o chirie in Cluj pentru ca cererea e
mult mai mare decât oferta si oferta nu face fata. Așa ca sigur ca trebuie sa construim in Iasi pentru ca altfel nu ne putem
dezvolta. Problema cu construcțiile e de doua feluri. Unu ca fiecare om normal si fiecare dintre noi, cine ar prefera sa aibă un
șantier alături chiar daca acel șantier e perfect? Daca putem sa nu se construiască lângă noi, am prefera sa nu construiască
langa noi.
Si mai grav decât atât e ca s-a construit aiurea in ultimii 27 de ani si oamenii sunt arși pe buna dreptate si au văzut ca s-au
încălcat tot felul de reguli si ca legea nu i-a protejat si ca lucrurile intr-un fel arata pe hârtie si in alt fel a ajuns in realitate si de
asta întâmpinam întotdeauna foarte, foarte multa reticenta la majoritatea proiectelor imobiliare care se afla aproape de alți
locuitori care exista acolo. Trebuie sa dam foarte mare atenție la grijile oamenilor, sa le luam in serios si așa o critica foarte
serioasa la adresa administrației pentru ca absenta unui PUG in vigoare si modern duce, daca nu la altceva, la perpetuarea
acestui climat de neîncredere in care lumea simte ca lipsesc actele necesare, lipsește viziunea si începe sa bănuie tot felul de
chestiuni.
Uneori reale, uneori nu, nu știu aici trebuie sa investigam, de la caz la caz. Susțin in aceasta direcție si orice inițiativa precum
cele ale colegului meu Eduard de a clarifica si de a transparentizat la maxim activitatea tuturor instituțiilor care au de-a face cu
construcțiile in Iași. După aia întotdeauna se mai pune problema investitorului, mai vine cate cineva si îmi zice - da știi cine ala
sau a cui e proiectul ala sau s.a.m.d si răspunsul meu la chestia asta e ca nu mă interesează. Sunt convins ca investitorii sunt
tot felul de oameni, unii buni, unii rai, nu e treaba mea, nu mă interesează cine sunt, nu sunt aici sa le judec caracterul sau cat
de simpatici or fi.
Pe mine mă interesează legalitatea si oportunitatea constricțiilor atât cat tine de noi ca si Consiliu Local sa le analizam. Din
acest punct de vedere vreau sa zic ca eu cred ca Iașul trebuie sa crească, cred ca trebuie sa construim cu cap si aici e rolul
nostru si a altor instituiții sa ne asiguram ce înseamnă asta cu cap, in limitele legii, într-o viziune coerenta si trebuie sa
construiască si din acest punct voi încerca de cate ori pot sa votez pentru investițiile din Iași si voi cota contra sau mă voi abține
doar acolo când am in mod concret niște informații sau o părere care mă face sa votez contra. Va mulțumesc pentru atenție. Si
pe langa asta as mai avea o scurta interpelare concreta legata de acele sisteme de e-ticketing la CTP si noile structuri de
abonamente si tot lucrul ala care a fost anuntat. As vrea sa intreb cand ne putem astepta la el sa intre in vigoare. Multumesc.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Mulțumim. Domnule primar, va rog.
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Domnul primar Chirica Mihai
Mulțumesc foarte mult. Am sa răspuns in primul rând la chestiunea concreta. Pe măsura ce completam parcul de autobuze, si
ca sa fiu foarte bine înțeles, am anunțat toate aceste masuri pe parcursul timpului in ceea ce privește modernizarea transportului
public si cu cele care se petrec si cu cele care se vor petrece. Tocmai dintr-o necesitate de a lasa in dezbatere aceste, sa
spunem, dorințe ale noastre pentru a putea culege si alte idei decât ideile mele sau ale colectivului pe care l-am pus sa lucreze.
Si vedeți foarte bine ca in spațiul mediatic apar in fiecare in zi sau destul de frecvent propuneri privind fluidizarea unor intersecții,
propuneri privind îmbunătățirea transportului public si toate dintre aceste propuneri sunt trecute într-o agenda in vederi in
vederea analizării lor.
Concret, pe etape, cea mai importanta etapa a noastră a fost de securizare a mijlocului de transport si de la începutul anului si
mai ales de la jumătatea anului trecut am început sa cumpăram pachete de piese de schimb. De asta si vedeți rectificarea la
RATP, care una dintre rectificări se refera la creșterea cheltuielilor pe piese de schimb pentru ca am prognozat o anumita suma,
dar de fapt aproape am dublat-o pentru ca am luat fiecare mijloc de transport, au fost dotate cu sisteme de încălzire si ventilare,
am început retapițările, fiecare mijloc de transport cu panou de informare cu traseul pe care îl operează si multe alte lucruri care
țin de siguranța si de informare. Apoi a venit etapa cu schimbarea parcului de autobuze care este in derulare.
Se petrece inclusiv in aceasta luna, sunt deja 12 autobuze care vor intra, sunt intrate deja in tara si ajunse in Iași si le vom pune
in circulație pana la completarea parcului cu 100. Desigur, celelalte investiții care vor veni pe partea de infrastructura in special,
si la cea stradala si la cea de circulație cu mijloacele de transport electrice. Toate astea vor veni la pachet. Si am spus – in
momentul in care ne-am completat lotul de autobuze, am reușit sa ne reactivam si parcul de tramvaie inclusiv cu cele 11, aducem
si politica de abonamente. Nu le mai facem haotic. Si am reușit sa ii conving si pe colegii de le CTP ca nu este necesar acum,
chiar daca costurile ne presează foarte mult, prin creșterea prețului la energie, prin creșterea salariului minim pe economie.
Am spus ca încerc sa susținem sau încercam sa susținem noi acest efort introducând si decizia Consiliului Local pana când
reușim sa pornim primul pas, politica de abonamente care va veni cu ultimul lot de autobuze care va veni si cu traseele pentru
circulația care favorizează mijlocul de transport in comun si taxiurile si care va încerca sa aducă la nivelul unor costuri suportabile
ceea ce poate reprezenta veniturile viitoare pentru CTP. Desigur, perspectiva este de a scădea presiunea si de pe bugetul local
al nostru. Deci, in luna martie vine ultimul lot de autobuze, in luna martie finalizam, sa spunem, si restul de echipări care le avem
de făcut si modernizări pe tramvaiele in vigoare. In luna martie vom depune si primul pachet de proiecte pentru axa 4 POR,
pentru a începe demersurile in vederea modernizării liniilor de tramvai Bucsinescu, Tutora etc, ce am mai discutat si in alte
discuții.
Si tot pentru anul viitor, dar nu mai promit luna martie, si cu implementarea politicii de ticketing. Ticketing-ul este o cerinta
complementara pentru mobilitate. Ultimele discutii care le-am avut la Ministerul Dezvoltarii nu accepta sa vii doar cu un concept,
sa spunem, straveziu si orientat doar pe infrastructura. De aceea am pus pe fiecare tronson reabilitat pentru liniile de tramvai
va fi compus din trei parti. Reabilitarea liniei de tramvai care va fi, bineinteles, intr-o modalitate logica si de achizitie a unui mijloc
sau a unor mai multe mijloace de transport noi care vor opera pe sectorul reabilitat, modernizarea din parcul existent a unor
tramvaie si ticketing-ul care va ingloba toate mijloacele de transport in comun intr-un concept unic.
Proiectul este facut, conceptual si studiul de fezabilitate aproape gata in ceea ce priveste aceasta posibilitate de ticketing si ca
punct de informare in mijlocul de transport si in statii, inclusiv echiparea tuturor statiilor si avem 297 de statii la nivelul municipiului
Iasi care vor trebui echipate in aceasta modalitate. Deci suntem in proces, il urmarim zi de zi, luna de luna pe tot parcursul
evolutiei sale pentru ca credem noi cu acest semnal pe care il dam prin rectificarea bugetara de astazi suntem pe drumul cel
bun. Este prima deconectare de, sa spunem, legaturile cu trecutul in ceea ce priveste transportul public de calatori pentru ca
este prima data cand am putut raporta profit. Stiti bine cum am incheiat 2016, care se va regasi si in 2017, si e prima data cand
am putut raporta o crestere de venituri nu din subventii, nu din alte facilitati, ci din vanzarea de tichete si abonamente.
Si pentru noi este premisa unei evolutii pozitive. Aici se adauga si intelegerea la care fac trimitere de fiecare data la sindicatele
din Compania de Tramsport Public pentru ca socul salariului minim pe economie tot noi l-am resimtit ca ar fi trebuit pe fiecare
crestere salariala in salariul minim de economie care, de altfel, a avut un efect secudar pentru ca cei noi angajati au ajuns sa
aiba salarii mai mari decat cei cu vechime si cei cu vechime si-au cerut drepturi salariale si am fost nevoiti sa modificam toata
grila de salarizare pana in preajma conducerii, care pentru companie este un efort financiar permanent, iar pentu noi primarie
este un efort de compensare permanenta.
De aceea intelegerea cu ei subsida si in momentul de fata in vedere deconenctarii de la posibiltiatea unor cresteri exponentiale
ale salariilor. Nu vom putea pentru ca altfel tindem sa tragem regia spre faliment, dar vom incerca sa tinem pasul cu cresterile
salariale pentru a pastra si acest echilibru. Prin urmare, observatia este pozitiva. Vreau sa va multumesc si pentru modalitatea
rationala si, totodata, cat se poate si de legala dar si de, sa spunem, sentiment fata de dezvoltarea Iasului pentru ceea ce
priveste dezvoltarea urbanistica a acestuia. Si domnule Pintilie, bazati-va pe mine, sunt un vanator redutabil. Lupul este un
simbol pentru noi, romanii, avand in vedere si spita noastra dacica. Nu stim daca ii sta mai bine pe pamant sau in bat, dar vom
calcula pe parcursul timpului care e pozitia cea mai buna.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Mulțumim. Daca mai sunt interpelări? Va rog domnul consilier.
Domnul consilier local Ciobotaru Florentin
Mulțumesc frumos. Buna dimineața, domnule primar. Sărut mana doamnelor. Buna dimineața, domnilor. Salut si eu rezolvare
problemei de la Scoală Gimnaziala „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Însă vreau sa va supun atenției o alta problema identificata tot
la nivelul unităților de învățământ. De pilda, intre Scoala, fosta Scoală Gimnaziala „Gheorghe Marzescu” si Colegiul Tehnic
„Dimitri Leonida” Iași, acolo avem o suprafața de aproximativ 3-400 de metri pătrați retrocedata si chiar ieri ajungând in aceasta
instituție de învățământ am observat faptul ca proprietarul de drept nu se îngrijește efectiv deloc de proprietatea de care
beneficiază.
In acest context v-as ruga, domnule primar, sa găsim niște soluții foarte ferme, daca tot s-au dorit a fi proprietari pe un teren
care deservește, in opinia mea, exclusiv viitorul copiilor orașului nostru, sa ne îndreptam împotriva lor pana la găsirea unei soluții
comparabile cu cea de la „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. E vorba de Bulevardul Socola, corpul B al Colegiului Tehnic de
Electronica si Telecomunicații „Marzescu” care este in vecinătatea Colegiului Leonida, asta e un aspect. Un al doilea aspect
este legat de faptul ca as dori, daca puteți, sa mai spuneți sau sa clarificați ce s-a întâmplat cu adevărat la nivelul Clubului de
Fotbal CSMS Politehnica Iași.
Pe mine m-a bucurat ce a scris presa, ca intr-un final se încearcă o delimitare a colaborării cu firma de impresariat Hebdo.
Politehnica Iași este o echipa a noastră, ieșenilor, am citit din presa, va mărturisesc, am aflat lucrul acesta. Se pare ca doar la
nivel de impresariat. Sunt ca dumneavoastră ați fost foarte ferm si ați spus ca doriți o echipa performanta si nu faceți
compromisuri din aceasta perspectiva. As încheia cu, mă rog, un scurt comentariu la ceea ce au dorit sa atragă atenția colegii
liberali. Cred ca deși suntem la un an de zile de la încheierea campaniei electorale, in continuare ei fac politica, dar nu fac o
politica consistenta.
Vorbesc in calitate de membru al Comisiei de urbanism, nu a celei tehnice. Observ cu mare drag implicarea colegilor liberali,
care acolo atunci când discutam proiectele corecte ale orașului nostru, nu au de obiectat nimic, însă in momentul încă se prezinta
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in fata camerelor de luat vederi vin cu fel de fel de scuze, care in opinia mea, nu fac decât sa frâneze dezvoltarea normala,
organica si așa cum spunea domnul consilier Postolache, fireasca a orașului nostru. Haideți sa lăsăm politicianismul ieftin si sa
construim cu adevărat pentru viitorul orașului nostru. Mulțumesc frumos.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Mulțumesc domnul consilier. Va rog, domnul primar.
Domnul primar Mihai Chirica
Sigur, la Leonida stiu care este situatia cu terenul de la strada, de la bulevard din fata sau din partea laterala a scolii, a corpuluiscoala. Sigur, din pacate, Leonida nu are acum un nivel de atractivitate foarte mare. O sa incercam sa gasim proprietarul, motiv
pentru care rog pe colegii de la Politia Locala, dar n-as vrea sa fie perceputa ca o agresiune, nu, dorinta noastra este de a pastra
un echilibru in ceea ce priveste institutia publica si proprietarul de drept privat, sa-l atentionam sa isi ingrijeasca terenul asa cum
suntem si in proces cu ceilalti proprietari de pe raza Municipiului Iasi.
Nu avem nicio legatura cu aceasta firma de impresariat, legaturile nu au existat. Nu am avut ce rupe, ca sa spun asa, pentru ca
nu s-a incheiat nici un contract intre noi, cu atat mai putin, sau cu clubul de fotbal. Si sigur, vom incerca sa stam cat mai atenti.
Nu comentez in spatiul public deciziile altor institutii, persoane, arbitri sau altceva. Nu este treaba mea. Noi avem treburi
administrative care ne mananca tot timpul. Multumesc!
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Domnule Ignat, va rog
Domnul consilier local Ignat Etienne
Buna dimineata. Domnule primar, as dori sa verificati stalpii de iluminat de pe Bulevardul Chimiei, intre Podul Metalurgiei si
Podul „Sf. Ioan”, din doua motive: unu, majoritatea stalpilor sunt inclinati, nu sunt drepti si al doilea, daca s-a respectat fundatia
stalpilor conform autorizatiei de construire. Pentru acest raspuns doresc si un raspuns scris. Multumesc.
Domnul primar Mihai Chirica
Raspunsul vi-l pot da pe loc pentru ca pe Pod Metalurgie- Pod „Sf. Ioan” nu lucram, este ultimul tronson, am facut o campanie
de curatire acolo cu Salubris si cu Citadin, il transformasera intr-un fel de varsatoare. Si acum doua saptamani ne-am deplasat
cu colegii nostri de la aceste institutii pentru a culege si partea de deseuri si toti bolovanii de beton si ce era pe acolo. Noi lucram
pana la Pod Metalurgie pe dezvoltarea Splaiului Mal Drept si la stalpii de iluminat.
Vorbim despre vechii stalpi de iluminat, pe care ii bagam de diseara in verificare sa vedem daca reteaua este rupta undeva,
este intrerupta pe undeva sau este alta motivatie. Multumim pentru observatie.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc, nemaifiind interpelari, supunem la vot ordinea de zi. Fara punctul 59.
Domnul primar Mihai Chirica
Da, trebuie motivat de ce punctul 59 si as dori doamna secretar sa motivati, va rog.
Doamna secretar a Municipiului Iasi, Denisa Liliana Ionascu
In documentatia atasata proiectului nu a fost depus nici pana astazi, asa cum i s-a solicitat investitorului planul de situatie cu
viza Oficiului Judetean de Cadastru, deci documentatia topo este incompleta.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Trecem la ordinea de zi.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017
Daca sunt discutii?
Daca nu sunt, cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind procedura de acordare a eșalonărilor la plată pentru obligațiile de plată restante la bugetul local
Daca sunt discutii?
Daca nu sunt, cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ al Societății Compania de Transport Public
S.A Iași și a estimărilor pentru anii 2018 - 2019
Daca sunt discutii?
Daca nu sunt, cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului evenimentelor lunii decembrie 2017 și a Sărbătorilor de iarnă ale Iașului
2017 – 2018
Cu amendamentul care completeaza Calendarul Sarbatorilor de iarna ale Iasului cu evenimentul „Magia Sarbatorilor la Palatul
Roznovanu-Seri de Colinde”. Mentionam ca evenimentul se incadreaza in suma totala alocata.
Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Boz.
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Sunt doua aspecte pentru care noi ne vom abtine de la aprobarea acestui Calendar, si anume: la fel ca si in anii precedenti ni
se aplica aceeasi reteta, si anume ca avem un calendar de evenimente, fara un buget defalcat pe fiecare eveniment. Cunoastem
faptul ca la inceputul anului, aproband bugetul municipiului s-au aprobat sumele aferente Iasului, insa in momentul in care noi
analizam un eveniment trebuie sa avem in dreptul lui si bugetul pentru a lua in calcul daca se justifica acea cheltuiala, daca este
potrivita, daca ne-o permitem sau cu banii respectivi putem face alte evenimente de un impact mai mare sau cu costuri mai mici.
Aceasta este o prima critica la acest proiect. Doi, nu inteleg oportunitatea si de cand a devenit Primaria Municipiului Iasi
organizator de festivaluri de moda. Eu nu stiu daca am rezolvat toate problemele in Municipiul Iasi, astfel incat, acum sa punem
o cireasa pe tort si sa spunem ca intram si in acest segment al showbiz-ului in care Municipiul Iasi organizeaza festivaluri de
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moda, festival care, de altfel, este la a cincea editie, ori daca celelalte editii anterioare s-au desfasurat fara probleme, sub un
patronaj privat pana in momentul de fata, nu inteleg de ce am interveni noi si sa devenim noi organizatori. Acest festival oricum
avea loc.
Nu doresc sa pronunt nume de companii pentru ca nu am o problema cu initiativa privata, cu cei care au demarat acest festival,
dar am o problema cu abordarea noastra. Nu s-a discutat niciodata in cadrul acestui Consiliu Local oportunitatea ca noi,
municipalitate, sa organizam un astfel de festival. Multumesc!
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc! Domnule viceprimar, va rog…
Domnul Gabriel Vasile Harabagiu-viceprimar Municipiul Iasi
In urma discutiilor care au fost la comisie ieri, la Anexa 1, la punctul 2 denumirea va fi doar „Fashion Week 2017-Editia a V-a.”
Sa avem aceasta corectura.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Domnule consilier, va rog…
Domnul consilier local Traian Florentin Ciobotaru
Multumesc frumos, nu as mai fi vrut sa intervin, insa uitandu-ma pe calendarul evenimentelor lunii decembrie inteleg ca ai nostri
consilieri liberali vor sa stearga istoria recenta a orasului nostru. Nu voteaza, de pilda, actiuni de omagiere ale miscarii
revolutionare din Iasi, insa avem pretentia ca Revolutia romana a inceput la Iasi. Domnilor liberali, acum 100 de ani un Ionel
Bratianu, un Vintila Bratianu, Bratienii in esenta, cei care erau liberali adevarati, nu s-au opus dezvoltarii comunitatii locale, asa
cum faceti in problemele urbanistice, faceti circ si in ceea ce inseamna Sarbatorile Iasului. Nu inteleg atitudinea asta si sa stiti
ca iesenii o sa va penalizeze. Multumesc!
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc, domnule consilier. Va rog, domnule consilier Surdu.
Domnul consilier local Mihail Gabriel Surdu
Buna ziua. Noi dorim ca Iasul sa concureze, sa intre in sfera europeana si discutam daca Primaria trebuie sa sprijine
sau nu un festival de moda. In momentul in care a intervenit acel cataclism asupra intregii lumi, criza din 2008, francezii au votat
si au aprobat, subventionarea caselor de moda cu cateva miliarde de euro, pentru ca Parisul sa nu piarda acest titlu de Capitala
Mondiala a Modei. Noi avem un festival pe care consider eu ca trebuie neaparat sa fie implicata Primaria. Si nu numai Primaria,
noi toti.
Pentru ca orice lucru care se desfasoara in acest municipiu capata rezonanta, ne face cunoscuti si ne apreciaza
lumea si pentru celelalte lucruri in afara de canalizare, apa, strazi, ce mai face Primaria. Vreau sa va spun ca Spania a
subventionat atunci productia de ceramica, ma refer aici la gresie, faianta, a ajutat fabricile, a creat un consiliu al calitatii
produselor care se exporta din aceasta tara in asa fel incat sa poata fi ajutati cei care aveau performanta in export.
Sunt lucruri pe care le cunoastem si care, prin acest ajutor pe care Primaria il da, cu putinul ajutor pe care ne permitem
sa il dam, noi Primaria Iasi, eu cred ca facem un bine Iasului si popularizam acest oras in mintea celor care apreciaza acte de
cultura, acte care stiu eu, care te scoate din necunoscut si te introduce in lumea civilizata. Multumesc!
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Domnule consilier Pintilei, va rog…
Domnul consilier local Pinitliei Mihail
Intelg ca avem dreptul de a ne abtine de la vot, de a vota impotriva. Va abtineti la vot, dar am o curiozitate. La
evenimentele respective participati? Pentru ca alegatorii dumneavoastra vor participa. Si v-as ruga sa spuneti daca participati
la evenimente, indiferent ca va abtineti la votul proiectelor? E prima curiozitate. A doua. Eu sunt un om mai in varsta. Cand e
vorba de organizat activitati unde femeile ar avea dreptul sa se exprime, si ma refer la moda, v-ati consultat cu sotia, ca ridicati
problema asta?
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Domnule viceprimar Harabagiu, va rog
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Domnule presedinte, va rog ulterior sa imi permiteti sa si raspund. Am acest drept.
Domnul Gabriel Vasile Harabagiu-viceprimar Municipiul Iasi
La Anexa 1 la acelasi punct 2, in dreptul coloanei cu organizator/partener scriem Primaria Municipiului Iasi organizator, iar la
partener Kasta Morrely. Va multumesc!
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Domnule primar, va rog. Domnul Boz, va rog, scuzati
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Incerc in aceasta sedinta, vedeti ca este o diferenta foarte mare intre abordarea mea si abordarea liderului de grup, abordarea
colegului Ciobotaru, care este una foarte agresiva la adresa noastra si incerc totusi sa nu raspund cu aceeasi moneda. In spiritul
unei astfel de atitudini constructive, referitor la ceea ce a spus domnul consilier Surdu, vreau sa va spun un lucru. Eu sunt de
acord. Avem de discutat o Strategie de Turism a orasului nostru, da? Si daca noi stabilim ca Iasul poate fi o noua capitala a
modei in Europa, haideti sa o facem. Dar sa o facem printr-o strategie coerenta, printr-un plan bine alcatuit, astfel incat sa
ajungem la un anumit rezultat.
In momentul de fata, gura pacatosului adevar a grait, domnule consilier. In sensul ca dumneavoastra ati vorbit de un mic sprijin.
Eu vad aici un mic sprijin, zic eu, pe o filiera personala unui organizator, care a organizat 4 editii pana acum si a cincea venim
sa o facem pe banii Primariei. Dar nu vad o strategie coerenta prin care Iasul sa aiba aceasta imagine de Capitala a Modei. Si
ar putea sa o aiba. Da. Deci aici sunt de acord, daca domnul primar, daca administratia municipala vine cu o astfel de viziune,
sa stiti ca o voi sustine. Cred ca putem sa transformam Iasul si prin amplasarea si modul in care s-a dezvoltat centrul orasului,
un centru al modei in Europa.
Dar nu cu astfel de initiative, printre, nu stiu, 20 de activitati de sarbatorile Iasului, finantam cu 400 milioane de lei vechi, cu
40.000 de lei noi initiativa unui amic. Nu asa se face, da? Asta este critica pe care eu am adus-o. In rest, evident ca voi participa,
pe cat posibil, la cat mai multe evenimente pentru ca locuiesc in acest oras si eu simt spiritul sarbatorilor de iarna si il simte si
sotia mea, sa stiti. Va multumesc!
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Va multumim.
Domnul consilier local Pinitliei Mihail
Va atrag atentia ca in timpul acelor… se pot face si donatii.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Va multumim. Va rog domnule primar
Domnul primar Mihai Chirica
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Haideti sa incercam sa ramanem in trendul si, ma iertati domnule profesor imediat va dau, vroiam sa aduc cateva
precizari sa mai clarifice cateva dileme. Unu, nu este prima oara cand noi suntem organizatori ai Festivalului de Moda. Este a
cincea editie, este o greseala a colegei Ticu, care ne-a trecut pe noi ca organizator, dar in titlu a trecut altfel titlul pe care noi lam discutat ieri si l-am corectat azi. A doua chestiune, nu ne vom opri cu festivalul de moda aici. A devenit traditional pentru noi,
a inceput sa atraga din ce in ce mai mari nume din randul designerilor la nivel european, v-as da o lista, de exemplu Cavalli,
daca va spune ceva, a fost si a prezentat moda la Iasi anul trecut tot in aceeasi perioada si multi alti creatori de moda de la nivel
mondial.
Iasul este un pol, in ceea ce priveste fashion-ul si cred ca nu bat campii, doamna consilier, si as aduce in discutie cateva din
casele de moda care ne reprezinta cu succes in momentul de fata: Ravioli, Schrotter, Vanda si poate nu stiti designerul
Presedentiei Romaniei este tot din Iasi si ne onoreaza cu cinste. Nu am vrut sa-i amintesc numele fara stirea dumneaei, dar ne
onoreaza cu cinste si a deschis de fiecare data subiecte de dezbatere national si uneori international. Avem aceasta aplecare
spre moda, pe care vrem sa o sustinem in continuare si nu vrem ca de fiecare data sa facem o strategie pe 10 ani, s-o aplicam
in al 11-lea, cand altcineva ne-a furat startul. Deci sa fim acolo, sa incercam sa facem lucruri cat mai mari. Un festival de moda,
stiti foarte bine, si din discutiile pe care le-am avut cu Irina Schrotter si cu alti creatori de moda se duce in 100-100 si ceva de
mii de euro ca sa poti sa duci mari colectii la nivel international si mondial.
Dar ne rezumam sa tinem lucrurile cat mai sus cu ce efort financiar putem, daca va aparea, asa cum auzit, acea Confederatie
a Creatorilor de Moda, din care Iasul ar trebui sa fie initiatorul, cu siguranta lucrurile astea se vor disipa spre alte surse de
finantare. Dar, repet, pentru Anexa 1, noi suntem organizatorii si vom incerca sa derulam toate cheltuielile prin Primarie, asa
cum am facut si la Editia a IV-a, asa cum am facut si la editia a III-a, s-au facut finantari si pe partea de ONG-uri atunci cand nu
am vrut sa ne implicam noi, dar vrem sa cladim, sa spunem, imaginea orasului, din tot ceea ce poate fi exploatat in momentul
de fata. Si moda, si inteligenta, si creativitate in ansamblu si arta contemporana, asa cum vedeti, si istorie si cultura si educatie
si ce ne da Dumnezeu sa putem avea ca si branduri de oras in momentul de fata, ma iertati doamna.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumim. Va rog, doamna consilier…
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici
N-as fi vrut sa intervin, sa nu se interpreteze ca am vreun interes personal aici, insa, sa nu uitam ca Iasul a fost Capitala
Modei si la momentul acela a fost foarte bine pozitionat pe harta Romaniei, aveam prezente internationale si chiar eram Capitala
modei. Eu personal sustin initativa Primariei si imi doresc sa reinventam acest Festival si sa-l aducem la nivelul la care merita
Iasul. Va multumesc!
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Va multumesc! Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier local Andrei Postolache
Buna ziua! O mica mentiune si din partea mea, tinand cont si de faptul ca discutiile au luat amploare. Imi voi exprima
si eu votul. Ma voi abtine si eu de la vot, dar nu imi doresc sa fac o foarte mare chestie filozofica din treaba asta sau sa dezbat
rostul modei, vreau sa incurajez administratia sa ne dea estimari de costuri de acum incolo.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Domnule consilier, va rog..
Domnul consilier local Dumitru Marcel Istrate
Sarut-mainile. Buna ziua. Abordarea mea este una mult mai simplista decat asa cum au aratat o parte din colegii mei.
Vin sarbatorile. Ne asteptam cu totii sa vedem lucruri frumoase, sa mancam ceva mai bun, sa ascultam colinzile copiilor. In
niciun caz nu mi-as dori sa vad un festival de confectii metalice. Deci sa vedem lucruri frumoase. Multumesc mult!
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Va multumesc mult! Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier local Traian Florentin Ciobotaru
Nu in spiritul agresivitatii, ci in spiritul dreptului la replica, m-as intreba cum definesc colegii liberali agresivitatea? Prin
iluminatul festiv al orasului nostru? Prin serbarile de iarna in cartiere? Prin, stiu eu, omagierea poetului national Mihai Eminescu?
Si exemplele ar putea continua. Domnule consilier Pintilei, va dau eu raspunsul la a doua dumneavoastra curiozitate. Unii
consilieri locali ai Paridului National Liberal nu participa, domnule, la evenimentele de marca ale orasului nostru. Cel mai viu
exemplu care imi revine acum in memorie este ceea ce s-a intamplat duminica.
S-a lansat, zic eu, un eveniment de bun simt, respectiv Tramvaiul Centenarului. Din nefericire, nu i-am revazut pe
colegii liberali care se opun cu adevarat dezvoltarii orasului nostru. Va multumesc!
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Haideti sa fim drepti. Sunt si consilieri de-ai nostri care nu participa. Adica…
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Va rog, domnule consilier, haideti sa pastram… Supunem la vot proiectul numarul 4.
Cine este pentru? Cu amendamentul respectiv.
Impotriva?
Abtineri? 8.
Domnul consilier local Traian Florentin Ciobotaru
Va rog sa ii nominalizati acolo, poate presa preia stirea asta. Va rog sa-i nominalizati cei care nu doresc sa avem
sarbatori. Va rog, multumesc.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Domnule consilier, va rog. Haideti sa pastram o decenta si o demnitate.
Domnul consilier local Mihail Gabriel Surdu
Dar nu trebuie nominalizati, ca se stiu. De ce sa-i consemnam de fiecare data? Dumnealor au de fiecare data aceeasi
pozitie.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași
Daca sunt discutii?
Daca nu sunt, cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de organizare si funcționare pentru
Direcția Creșe
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
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Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Iași
Daca sunt discutii?
Daca nu sunt, cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 8
Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la S.C. Ecopiața S.A
Daca sunt discutii? Domnule Boca
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Propunerile ar fi: doamna Vornicu Carmen Paula, domnul Andrei Racoti, doamna Turta Ioana Marilena, domnul Gavril Mihai
Liviu si doamna Podeanu Viviana.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 9
Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 222/23.06.2017 (privind aprobarea
constituirii comisiilor specifice activității Direcției Exploatare Patrimoniu)
Daca sunt discutii?
Daca nu sunt, cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 10
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 374/29.09.2017, (privind nominalizarea
reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Iași
pentru anul școlar 2017- 2018)
Amendamentul se refera la eliberarea a doua pozitii, numarul 7 si numarul 49 si asteptam nominalizari pentru pozitiile respective.
Domnule Boca, va rog.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Da, la Scoala Gimnaziala „Dimitrie Sturdza” ca nominalizare este domnul Lucian Lupu. La Scoala Gimnaziala „Elena Cuza” este
reprezentantul formatiunii ALDE, domnul Vintila. La Scoala Gimnaziala „George Cosbuc” este domnul Nepotu Grigore, iar la
Scoala Gimnaziala „Gheorghe Bratianu” este domnul consilier Florentin Ciobotaru.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Cine este pentru?
(Domnul consilier local Vintila Iordan nu vorbeste la micorfon)
Deci in locul domnnului Vintila, doamna Aurelia Olaeriu.
Domnul consilier local Vintila Iordan
Deci la Octav Bancila, Elena Cuza, pardon, in locul lui Vintila Iordan Aurelia Olaeriu.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 11
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 154/24.04.2017
și anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr.
93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
Daca sunt discutii?
Daca nu sunt, cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Proiect nr. 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționarii de către Municipiul Iași a imobilului – teren, in suprafata de 761,27 mp, situat
in Iasi, str. Stejar nr. 34, proprietatea Farmexpert DCI SRL
Daca sunt discutii? Va rog, domnule viceprimar…
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu
As invita partidele sa faca nominalizari pentru aceasta comisie. Sunt cel putin trei pozitii in aceasta hotarare. Daca doresc fiecare
partid sa
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Domnul Gabriel Surdu din partea PSD
(nu se vorbeste la microfon)
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Dati-mi si mie voie sa am si eu o interventie pe acest subiect. Nominalizarea noastra este colegul nostru Alexandru Cotofan. Si
datorita faptului ca au fost si alte…cat se gandesc, dati-mi voie sa va spun ca vom sustine in totalitate acest proiect pentru ca
am fost acuzati in alte randuri ca nu dorim dezvoltarea patrimoniala a Iasului, atata timp cat avem o destinatie clara si cunoastem
oportunitatea acestei achizitii, o vom sustine in totalitate.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Va multumim. Va rog
Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici
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Din partea Partidului Miscarea Populara, Daniel Piftor.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc.
Doamna Secretar a Municipiului Iasi, Denisa Liliana Ionascu
Proiectul indica si membrii de rezerva.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Deci trebuie nominalizati si membrii de rezerva si presedintele
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Da, domnul Gabriel Surdu ca presedinte si domnul Marius Aur membru de rezerva.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Va rog, domnul Boz…o rezerva
Domnul consilier local Petru Eduard Boz
Razvan Timofciuc
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Doamna Gaburici?
Domnul Gabriel Vasile Harabagiu-viceprimar
Doamna Gaburici, membru de rezerva. O propun eu. Ca sa nu te autopropui.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
Da.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumim. Supunem la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Domnul consilier local Jugrin Lucian iese din sala de sedinta.
Proiect nr. 13
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 6,60 mp din Iaşi, strada Bucium, nr. 4, având
nr. cadastral 135541 înscris în cartea funciară 135541 Iaşi
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 10,72 mp din Iaşi, strada Pacurari, nr. 128-130,
bl. 586, sc. B, parter, având nr. cadastral 124844, înscris în cartea funciară 124844 Iaşi, catre Blanda Maria si Blanda Dan Frant
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 15
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial (construcţie şi teren aferent),
proprietate privată a Municipiului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, Şos. Păcurari nr. 87, bloc 475, sc. B, parter
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Domnul consilier local Jugrin Lucian intra in sala de sedinta.
Proiect nr. 16
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 19 mp din Iaşi, strada Vitejilor, nr. 13, bl.SD-8,
parter, având nr. cadastral 18907, înscris în cartea funciară 157050 Iaşi, in cote indivize egale de 9,5 mp, reprezentand ½ din
suprafata totala de 19 mp catre Isoveanu Irina si catre Isoveanu (Talpau) Dailla Caterina
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 17
Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului de teren situat in Iasi, Trup Ticau - Bojdeuca, sector cadastral 89, parcela
PD 3385, proprietatea Municipiului Iasi, inscrisa in CF 125623, in 3 loturi
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 18
Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a doua incaperi, in suprafata de 183 mp, situate la demisolul cladirii
principale a Centrului Expozitional Moldova către Parchetul de pe langă Curtea de Apel Iasi
Daca sunt discutii ? Domnule viceprimar, va rog…
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Domnul Gabriel Vasile Harabagiu-viceprimar
Durata propusa este de 5 ani, daca sunteti de acord.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Deci durata este de 5 ani.
Alte discutii nu sunt.
Cine este pentru ?
Impotriva ?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Domnul consilier local Vlad Nedelcu iese din sala de sedinta.
Proiect nr. 19
Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului
privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 98 mp, situat în Iaşi, Strada Hatman Sendrea, nr. 7, precum si aprobarea
vânzării acestuia prin licitatie publica
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 20
Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului
privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 58 mp, situat în Iaşi, Strada Eternitate nr. 21 precum si aprobarea vânzării
acestuia prin licitatie publică
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 21
Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 98 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului
privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 98 mp, situat în Iaşi, Strada Petre Ispirescu nr. 1, precum si aprobarea vânzării
acestuia prin licitatie publica
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Consilierul local Boz Petru Eduard iese din sala de sedinta.
Proiect nr. 22
Proiect de hotarare privind transmiterea în folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară a spaţiului comercial din
Iaşi. Şos. Nicolina nr. 40, bloc 967, parter, aflat în administrarea Municipiului Iaşi, în vederea continuării activităţii în cadrul
Proiectului POSDRU ”Vast –Vulnerabil, dar activ social ca tine”
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae intra in sala de sedinta.
Proiect nr. 23
Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2017
privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 24
Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/31.07.2014 privind completarea inventarului
domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin Hotărarea Consiliului Local nr. 57/2014, cu bunurile cuprinse in Anexa nr.1
Domnul consilier local Gabriel Mihail Surdu
Domnule presedinte, consemnati iesirea domnului consilier la interviuri, va rog frumos.
Doamna Denisa Liliana Ionascu-Secretar Municipiul Iasi
S-a consemnat.
Domnul consilier local Gabriel Mihail Surdu
Multumesc.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
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Proiect nr. 25
Proiect de hotărâre privind indreptarea erorii materiale și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 24 aprilie 2017
Daca sunt discutii?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 26
Proiect de hotarare privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 153/2017 (Str. Bucium, Aleea Neculai, Str. Semanatorului, Cismeaua lui Butuc, Str. Bas Ceaus, Str. Spinti,
Bld. Chimiei, Str. Capitan Protopopescu, Str. Pacii, Str. Cazarmilor, Str. Bârnova, Str. Nicolina, Str. Sfantul Lazăr)
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 27
Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public şi privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărarea
Consiliului Local nr. 154 din 24 aprilie 2017 (modificare Anexa 3.2. Străzi Municipale)
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 28
Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului la folosinţă exercitat de către S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A. asupra
autovehiculului „ Autoutilitara DACIA DOKKER VAN BASIC 1.5”
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 29
Proiect de hotărâre privind valorificarea masei lemnoase rezultate din administrarea fondului forestier, proprietatea Municipiului
Iasi
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 30
Proiect de hotărâre privind încheierea Contractului de dare în administrare în regim silvic, intre Regia Nationala a Padurilor –
Romsilva Directia Silvica Iasi – Ocolul Silvic Iasi si Municipiul Iasi , având ca obiect fondul forestier proprietate a Municipiului
Iasi
Daca sunt discutii ?
Daca nu sunt, supunem la vot.
Cine este pentru ?
Impotriva?
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Proiect nr. 31
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 154893
întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privată, persoane fizice
Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier local Dornean Tudor
Buna ziua. Daca tot suntem la PUZ-uri, ca si membru in Comisia de Urbanism, as vrea sa atrag atentia
Departamentului Tehnic de Urbanism ca colegul meu Ciprian Bostan, de cand am anuntat ca ne abtinem de la PUZ-uri nu am
mai primit nici un opis, noi, inainte de sedinta. Daca ne abtinem este din cauza debandadei urbanistice in care se afla Municipiul
Iasi, nu ca am fi dezinteresati, drept dovada suntem prezenti la majoritatea sedintelor din cadrul comisiei. (Domnul consilier local
Boz Petru Eduard intra in sala de sedinta) Cred ca am lipsit doar la doua sedinte, din motive obiective.
Si totodata, as vrea sa ii raspund colegului meu consilier Ciobotaru, care este mai nou in Comisia de Urbanism, si
poate nu stie. Consilierii PNL cand au avut de obiectat, au obiectat si nu putine au fost proiectele la care au fost impotriva. Drept
dovada stau si procesele verbale, poate vrea sa la citeasca. Va multumesc!
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Daca mai sunt…Da, domnul Surdu
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin
Numai putin. Vreau sa ii comunic distinsului coleg liberal ca am mai avut un mandat de 4 ani in Comisia de Urbanism si daca
desfineste elementul de noutate prin cei patru ani, n-are decat sa inteleaga ce vrea. Mersi.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Domnule Surdu. Va rog, domnule Pintilei.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
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(neinteligibil)…unde a fost constatata, haideti sa folosim niste termeni mai civilizati. Sunteti un om tanar. Nu poti sa arunci cu
anatema asupra activitatii unor oameni. Sunt oameni cu responsabilitate si trebuie sa folosim niste cuvinte mai civilizate. Va rog.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Domnule Surdu.
Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai
O sa ma opresc un pic la debandada din urbanism pentru ca consider ca aceasta debandada a facut ca iesenii in scrutinurile
de vreo 20 de ani incoace sa trimita in Consiliul Local oameni competenti pe care i-a studiat i-a evaluat si i-a votat. Daca cei
care suntem aici mentinem o debandada, imi cer scuze, inseamna ca nu ne gasim locul. Asa ca ar trebui sa facem si o analiza
asupra propriilor noastre persoane in momentul in care facem asemenea afirmatii pentru ca nu cred ca isi au rostul, iar lumea
se ocupa cu altceva in alte state civilizate cum le spunem noi, ale lumii. Ca sa va dau un simplu exemplu: cel mai inalt bloc de
locuinte din lume are de peste 420 m si 101 etaje. Noi facem discutii amanuntite asupra unor eventuale zone de constructii
inalte.
Civilizat este ca foarte repede acest PUG despre care vorbim sa poata avea aceasta aprobare in Consiliul Local, dar pentru
asta mai exista si cateva lucruri care de-a lungul anului s-a perpetuat si anume avizatorii care au niste afectiuni liberale, au
intarziat cu avizele. De fiecare data cand te adresai cei care conduceau repsectivele descentralizate ale statul aveau retineri in
a emite acel aviz favorabil. Si binenteles ca exista si astazi asemenea remunerescente care ne intarzie acest PUG la avizare.
Ma opresc la activitatea pe care noi consilierii in decurs de un an si ceva de cand am fost alesi si impreuna cu Consiliul Local ,
deci consilierii, impreuna cu viceprimarul, cu primarul, comisiile respective. As vrea sa va dau cateva cifre si anume: s- au
aprobat 85 de PUZ-uri. Puz-uri care au fost aprobate atat pentru constructii de locuinte colective pentru spatii de birouri . Acest
lucru face ca sa se emita de catre Primaria Iasi peste 100 de.., dintre acestea au fost 166 care au apartinut mediului de afaceri
si constructii de locuinte colective. Am avut peste 100 , va spun imediat , autorizatii de constructii in total care au constituit , sunt
aptoximativ 2 pe zi emise de Consiliul Local, autorizatii de constructii. Ceea ce cred ca faca ca Iasul si Primaria sa-si faca din
aceasta activitate un pic de titlul de glorie pentru aceasta perioada care a fost cea mai prolifica din activitatea Consiliului Local.
As vrea sa va spun ca daca aceste autorizatii nu ar fi fost emise planul financiar, proiectele financiare nu ar fi fost relizate
aproape nici un domeniu pentru ca un oras care nu construieste este un oras mort, iar Iasul in ultimul timp daca ne uitam prin
oricare zona trecem asa cum spunem noi ca exista o degringolada totusi respectandu-se legislatiile in vigoare pentru ca daca
nu s-ar fi respectat ar fi venit cineva si ne-ar fi intrebat s-au ar fi intrebat executivul pentru ce este data aceea autorizatie , de ce
n-ai respectat normele urbanistice , de ce nu te-ai incadrat in normele urbanistice existente la ora actuala prevazute in PUG-ul
existent si valabil. Deci tot ceea ce votam noi aici este pentru dezvoltarea orasului pentru ca studentii sa aiba spatii de cazare,
pentru ca societatile comerciale sa-si dezvolte planul de afaceri si pentru ca sa atragem in permanenta bani in Iasi. Banii pe
care ii atragem in Iasi vor aduce si bani suplimentari la Primarie prin impozite, taxe , autorizatii de constructii care se platesc,
etc. Multumesc!
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Domnul primar, va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
… Deci intr-adevar volumul de munca in ccea ce priveste aprobarea documentatiei de urbanism a crescut. A cresut, sa spunem
si datorita atractivitatii pe care Iasul a avut-o in ultima perioada si avem cativa indicatori pe care ii urmarim. Daca la nivelul anului
2014 veniturile totale proprii ale autoritatilor locale erau in jur de 320 milioane de lei, bugetul anului 2017 prognozeaza 400
milioane de lei din realizari. Asta inseamna o crestere substantiala pe care eu am reusit sa o defalc pe ani, ritmul de crestere al
orasului este de aproximativ 7,8 procente pe an. Desigur asta vine ca o reflexie si a dezvoltarii economice si trendului pe care il
am impin din 2016 pana in prezent, in ceea ce privesc unele domenii pe care pot fi realizate din lipsa de infrastructurii mari.
De aici apare sa spunem noi si reactia si revolta mea asupra modificarilor legislative in ceea ce priveste fiscalitatea, pentru ca
ele nu vin decat sa franeze sa stompeze ritmul de crestere asupra orasulor cele mai importante din Romania cu consecinte
foarte grave asupra nivelului global a economiei romanesti. Si vom continua sa facem aceste demersuri. De la inceputul
mandatului aproximativ 700 de hotarari de consiliul local propuse in dezbaterea consiliului local Iasi cu cele 85 de PUZ-uri putin
peste 10% din total acel 10% ,25 au privit sfera economica, in mod direct PUZ-uri pentru birouri aproximativ 10, hale de productie
10, insemnand uzine si alte lucruri care se dezvolta in momentul de fata , aveti exemple si dumneavoastra, 15 birouri iar din
cele 60 sunt locuinte colective , locuinte individuale si contructii mixte, birouri respectiv asocieri cu locuinte.
S –au emis de la inceputul acestui an aproximativ 1200 de autorizatii de construire. Un ritm in crestere fata de anii precedenti,
am pornit in 2015 in jur de 1100 suntem la circa 1200 , media se va duce sau acest an va acoperi circa 1300 de autorizatii de
construire. Spunem noi necesara pentru ca arata si ritmul de dezvoltare pe care-l si nuantam in aceasta etapa. Referitor la
PUG, PUG-ul este un document care nu este motivat 100% de dorinta noastra de a-l tine, dimpotriva spunem noi structura
lambicata uneori neprofesionista si credem noi de multe ori la limita in cee ce priveste elaborarea unui PUG.
Zeci de comisii care vin, se suprapun, se contrapun si uneori se pun chiar aproape antagonic in decizii intre comisia de urbanism
care este mai interesata de planul de circulatie , comisia de monumente care este mai interesata de planul de circulatie decat
de comisia de circulatie. Comisii reunite , refacute documentatii, transferate inapoi spre completari dupa toate visele, toate
angoasele si toate sa spunem sperantele pe care un membru al unei comisii le-a avut in dimineata respectiva. Deci te duci cu
o rugaciune, poate da Dumnezeu si insfarsit se respecta legea in ceea ce priveste avizul unei comisii. Comisia de monumente
sa vorbeasca despre monumente, protectia lor si perspectiva dezvoltarii orasului din perspectiva acestor monumente istorice.
Comisia de circulatie sa discute despre trama stradala, masuri privind fluidizarea, dezvoltarea la nivel local metropolitan si poate
regional etc, etc. Dar de fiecare data ca tot ceea ce se petrece in tara aceasta de 27 de ani fiecare isi da cu parerea peste tot.
Eu ma pricep, sunt inginer intr-o structura profesionala dar incep sa vorbesc despre molecule. Cel care se pricepe la molecule
vorbeste despre astronomie si uite asa te duci acolo si pleci mai putin edificat cu ceea ce ai de facut dar si mai putin optimism.
Dau un singur exemplu Timisoara se chinuie de 4 ani de zile cu obtinerea avizului de monumente, motiv pentru care au expirat
toate celelalte avize anterioare si au luat-o iarasi de la capat si iar se duc la monumente si probabil ca se vor duce mult timp.
Nu ne justificam lipsa noastra de performanta prin neperformanta altor orase, dar arata foarte clar cat de greu reusim sa ne
miscam in acest hatis legislativ privind dezvoltarea unei localitati adica autonomia locala a inceput sa fie decizie de Bucuresti,
de Institutul de Astronomie si Fizica a Pamantului de undeva.
Ceea ce nu este absolut deloc in regula in conditiile in care autonomia locala trebuie sa insemne exact ca si intr-un stat american
. Daca ei decid ca pe perioada urmatorilor 10 ani sa fie principalul producator de chibrituri din statele unite , considera a este
oportun, asta vor face si vor dezvolta de la lemn pana la ultima substanta chimica necesara. Pe cand la noi este foarte complicat,
extrem de greu si anevoios sa inaintam, motiv pentru care nu am putut sa ramanem ancorati in posibilitatea cu un mare semn
de intrebare de a finaliza PUG-ul atunci cand vrem noi, ci suntem la mana avizatorilor si am dat drumul la structura de PUZ-uri
. Ganditi-va ca nici pentru noi nu este usor . Mereu Serviciul de Urbanism este sub presiune din lipsa de personal, altceva la
sedinte, in afara ca ne mai trebuie 2 urbanisti mai avem nevoie de 2 arhitecti.
Nu mai trebuie sa mai aducem si le-am spus foarte clar pentru ca va veni un moment de relaxare legislativa speram si in
documentatiile de urbanism prin lege dar si in elaborarea si finalizarea PUG-ului incat nu e nevoie sa nu stiu ce sa fac cu ei. Am
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incercat sa ne dozam efortul intre noi astfel incat sa putem inainta . Dar dorinta de dezvoltare este absolut o necesitate pe care
trebuie sa o indeplinim fata de cei care ne cer acest lucru, motivatiile le-a prezentat si colegul nostru domnul Surdu. Am vrut sa
fac aceasta trecere in revista ca un bilant al anului in curs si a jumatatii si a unui an jumatate de mandat pentru a vedea ca nu
este simplu sa ducem la bun sfarsit, ca de altfel nimic nu este simplu in viata asta, lucru care noua ni se par temeinice in a fi
cerute si nu contestam niciodata ca trebuie sa avem finalizat acest PUG, pentru ca am vrea si noi acolo unde se poate sa putem
avea zgarie nori, de ce nu, sa utilizam cat mai performant suprafetele de teren in conditiile in care Iasul este un oras cu suprafata
mica, noi aproximativ 9500 , 9600 de ha, Comuna Schitu Duca 11500 de ha.
Nu mai dau si alte exmeple din jurul nostru care duc mii si zeci de mii de ha , prin urmare presiunea terenurilor la noi este foarte
mare suntem aglomerati, suntem un oras aglomerat ca densitate la nivelul unei capitale , deci avem exact formatul unei capitale
in ceea ce priveste toata viata sociala edilitara pe care o ducem zi de zi. De asta am vrut sa , eu stiu sa disip acum la sfarsit de
an oarecum tensiunea care s-a nascut pe marginea PUG-ului si a documentatie de urbansim si in privinta unor proiecte obligatorii
cum a fost cele legate de camine, hale industriale , s-au alte proiecete care , e adevarat din lipsa PUG-ului trebuie sa ajunga in
situataia de a elabora PUZ-uri sau PUD-uri, dar nu va ascund niciodata si toata lumea este constienta de acest lucru orice PUG
oricand va aparea el nu inseamna ca a exclus posibilitatea de aparitie de PUZ-uri si vor aparea si atunci PUZ-uri pentru ca
motivatiiile tehnologice, aparitia unor reconformari de zone.
Dau un singur exemplu, foarte multe din PUZ-urile aprobate de-a lungul timpului in special prin anii 1996, 2000, au intrat la noi
cu realizare pe PUZ pentru ca au modificat din hypermarket, dau exemplu de hypermarketul din Copou 1996, cine s-ar mai duce
sa faca un hypermarket pe Copou, pe Aleea Sadoveanu acum. Au venit cu modificare de destinatie care inseamna un alt PUZ
. Daca ar fi fost intr-un PUG nou ar fi fost cu PUZ asimilat tot cu hypermarket si desigur ar fi venit cu modificarea printr-o alta
documentatie de urbanism, adica vreau sa aduc in discutie ca PUZ-urile nu sunt nici un moft , nu sunt nici un neaparat o motivatie
a intarzierii PUG-ului. Si vor fi de fiecare data o intarziere , o necesitate motivata de legislatie pentru zona centrala care obliga
si de alte modificari in evolutia fireasca a unei localitati asa cum am dat exemplu cu hypermarketul. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Domnul Timofciuc.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Multumesc. Domnule primar, dragi colegi, cifrele pe care le-ati prezentat intr-un fel sau altul intaresc argumentele noastre in
ceea ce priveste nevoia stringenta pentru un Plan Urbanistic General actualizat si noi intelegem faptul ca exista o birocratie
stufoasa in jurul acestui document, doar ca el este expirat de 10 ani, ma gandesc ca in 10 ani se putea face ceva pentru ca el
sa fie actualizat. Ceea ce vreau sa spun este ca tocmai cifrele pe care le-ati prezentat vin in sustinerea a ceea ce spunem noi
ca dezvoltarea Iasului trebuie sa se faca intr-un mod sistematizat, pentru ca avem situatii in care s-au construit in zone unde nu
exista cai de acces rezonabile ceea ce genereaza trafic foarte aglomerat, poluare si atmosfera sufocanta in oras. Deci cifrele
dumneavoastra intaresc pozitia si decizia noastra de a ne abtine de la orice PUZ pana ce va fi aprobat un nou PUG. Si spuneti
ca intr-un semn de protest ca actualul PUG este valabil, dar el este realizat acum 20 de ani si nu mai corespund deloc realitatilor
economice si sociale ale orasului, durata lui a fost de 10 ani si trebuia actualizat acum 10 ani in urma , ceea ce nu s-a mai
intamplat si sa ma corectati daca gresesc.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumim. Domnul primar, va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Pe scurt, probabil ca va trebui sa lungim un pic sedinta de consiliu . Tocmai de asta vreau sa constat ca nu aveti dreptate si
spun si de ce . 85 de documentatii de PUZ cu diverse destinatii si aproape 2000 de autorizatii de contrsuire ca am dat si
jumatatea anului 2016. Deci nu exista o concurenta intre numarul de PUZ-uri si numarul de autorizatii. Adica nu PUZ-urile
definesc numarul de autorizatii ci necesitatea de dezvoltare. Cu PUG actualizat sau fara PUG actualizat, PUG-ul exista si este
valabil si-l utilizam. Dar relatia dintre autorizare, PUG sau PUZ este o alta documentatie, o alta legislatie si o alta perspectiva in
apreciere , de asta spun ca nu incercati sa faceti concurenta ca nu are nici un temei. Multumesc!
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Domnul consilier Boca.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Multumesc. Intr-adevar, inca o data ne aratati faptul ca un absolvent de istorie sau mecanica , ozn-uri sau nu stiu ce, incercati
sa va dati cu parerea la astfel de lucruri. Din pacate nu cunoasteti, in primul rand, PUG-ul, ce veti face in situatia in care sa
zicem ca PUG-ul ar fi fost aprobat sau va fi aprobat cum veti vota in situatia in care vor aparea PUZ-uri, pentru ca PUG –ul nu
va reglementa zona, in nici un caz nu reglementeaza zonele construite protejate. Mai ales ca in ultimul timp, din ce am inteles
comisia de la monumente vor sa extinda acesta zona si cam tot centrul orasului va fi zona construita protejata. In acest caz ai
nevoie obligatoriu de PUZ aproape tot orasul si vei fi trimis la Bucuresti, iar documentatia va fianalizata de o comisie de urbanism
din cadrul comisiei de monumente. Cum veti vota atunci? Nici atunci nu vom putea avea PUZ-uri votate de catre toti colegii?
Multumesc!
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Domnul consilier Boz.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Stimati colegi. In sedinta de astazi au fost aduse o serie de critici privind transparenta. Ca sa fie foarte clar pentru toata lumea.
Sunt trei lucruri pe care noi consilierii liberali ni le dorim. Sa existe dezvoltare durabila, sistematizare si transparenta. La criticele
aduse de noi s-a facut o evaluare cantitativa pe care noi nu o contestam . Faptul ca s-au emis autorizatii, au fost aprobate PUZuri pe care multe dintre ele si noi le-am aprobat, dupa care am constatat o serie de deficiente. In preambulul sedintei la sectiunea
interpelari nu am insistat dar dintre aspectele prezentate de mine in scris foarte multe sunt constatari ale lipsei de transparenta
. Vorbind de dezvoltare, dar avem o comisie in plus , aceasta comisie care da doar un aviz consultativ si atat domnul primar cat
si domnul viceprimar va rog permiteti-mi sa finalizez. Si domnul primar si domnul viceprimar au insistat ca aceasta comisie are
doar un aviz consultativ. Dar ea este utilizata ca o frana impotriva unor beneficiari care depun documentatii si nu primesc un
raspuns foarte clar. Din acest punct de vedere nu am insistat dar va rog ca in cel mai scurt timp sa apara toate aceste
documentatii pe site-ul Primariei . 2 Colegul meu a reclamat faptul ca atat dumnealui cat si domnul coleg Bostan nu mai primesc
documentatii de PUZ. Deci este iarasi o critica privind lipsa de transparenta si dumneavoastra veniti si vorbiti de o analiza
cantitativa ca noi am facut si am dres. Foarte bine. Dar, pe langa aceste atacuri golanesti si de la domnul lider si de la alti doi
colegi care vocifereaza acum prin sala la adresa unor colegi de ai mei. Raspundeti va rog foarte clar acestor critici.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Domnul consilier, tocmai apreciam eleganta consilierilor PNL si chiar poate un grad de maturitate in sensul asta, dar termeni ca
atacuri golanesti, mi se par deja deplasate ca intr-o sedinta de consiliu local. Va rog, domnul primar, va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
As avea o explicatie. Consideram, eu stiu ca argumentele sunt suficiente , dar mi se pare ca nu sunt suficiente. Stiti ce ma
intriga? Faptul ca ca nu va faceti treaba din punct de vedere al reprezentantilor comunitatii care va votat in Consiliul Local, dar
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in schimb primiti o mare durere in ceea ce priveste activitatea executivului consiliului local la aceea comisie de oportunitate.
Comisia de oportunitate scrie in lege, care este temeiul infiintarii ei si care este limita ei de atributii. Nici pe departe, e mai bine
sa punctati cu subiect si predicat care persoana fizica sau juridica de unde o fi ea va solicitat o interventie la primarul municipiului
Iasi in vederea eliberarii unei aberatii prin comisia de oportunitate ca sa incheiem subiectul acesta. Deci si la comisia de urbanism
reclamati ca nu primiti.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Va rog frumos domnule primar cum puteti sa formulati ..
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Domnule consilier, haide-ti sa respectam dialogul.
Domnul primar Chirica Mihai
Sa va spun cam ceea ce inteleg eu ca si om, ma pricep la administratie cat stiti dumneavoastra sa numarati pana la infinit. Deci
care coleg v-ar fi cerut sau nu, nu conteaza sa interveniti asupra unui aviz in comisia de oportunitate, ar fi o intrebare care ar
putea aparea in mintea cuiva in conditiile in care dumneavoastra in comisia de urbanism nu solicitati puncte de vedere iar daca
le solicitati votati impotriva din orice pozitie de unde v-ati afla. Prin urmare acesta este de fapt dubiul pe care ni le aduceti noua
in momentul de fata , va doare dar va doare intr-un singur sens. Sa va doara in toate sensurile atunci cand vorbiti despre
dezvoltarea orasului, iar cuvinte cu atacuri golanesti mie mi se par niste chestiuni de mahala de colt de strada si nici de cum de
Consiliul Local Iasi, iertati-ma.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Controlati-va...
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Domnul consilier, va rog.
Domnul consilier local Vlad Nicoale Nedelcu
Buna ziua. Domnul consilier, domnul lider, va multumesc pentru ofensa pe care mi-ati adresat-o,. eu nu am facut altceva decat
sa va sugerez diplomatic, aceste discutii isi au locul si rostul in cadrul omisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, comisiile
reunite, a-ti fost ieri la comisie, nu vad de ce faceti exercitiul de imagine ca sunt camere de luat vederi si vreti sa va auziti cum
vociferati. Nu este ok.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc! Domnul consilier Pintilei, va rog.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Aseara intamplator m-am uitat pe Antena 3, la televizor ( nu se intelege) Cineva saboteaza.. caruia i s-a pus trei intrebari, sa
specifice care este contributia liberalilor la legile justitiei . Intrebarile erau puse de deputata de la ALDE, doamna Catanoiu sau
nu stiu cum ii spune, la care domnul Roman ..
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Domnul consilier, va rog mai pe scurt pentru ca nu are legatura cu PUZ-urile pe care trebuie sa le votam. .
Domnul consilier local Pintilei Mihail
E foarte important . Asa deci dumneata ai facut puscarie si am stat si m-am gandit, domnule, suntem in democratie, in occident
un om care isi executa o pedeapsa si iese in afara este iertat de toate cele. Eu cred ca intentionat vi se dau asemenea chestiuni
sa le ridicati si la fel sunt de convins ca nu acesta este punctul dumneavoastra de vedere, vi se impune, parerea mea este, vi
se impune sa aveti niste atitudini permanent impotriva si nu e bine, v-am spus de la inceput , domnule am venit in Consiliul Local
pe liste PNL, PSD, dar juramantul nostru nu este fata de partidul pentru care ne-a pus acolo, juramantul nostru este depus
pentru cetatenii Iasului, pentru cetateni am jurat sa ne facem datoria in Consiliul Local. De multe ori partidele gresesc ale
dumneavoastra si ale noastre, a tuturor partidelor . Haideti sa ne respectam juramantul depus in Consiliul Local fata de cetatenii
orasului.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Domnul consilier, va rog.
Domnul consilier local Istrate Cotofan Alexandru
Multumesc frumos. Am sa fiu foarte scurt. Am sa incerc sa fiu foarte scurt. Daca nu reusesc imi cer iertare . Domnule primar
sincer apreciez intotdeauna faptul ca sunteti foarte bine informat, aveti raspunsuri bine elaborate, bine gandite la multe probleme
. Si de foarte multe ori stau si va ascult si cred ca ma inclin sa va dau dreptate, felicitari, sincer. M –am uitat foarte rapid pe PUZuri, sunt 15 PUZ-uri pentru locuinte colective , 12 pentru locuinte individuale , 3 pentru hale de productie , vreo 30 de PUZ-uri.
Discutam zilele trecute cu sotia mea unde a ajuns Iasul. Am ajuns la ora actuala intr-o situatie absolut infernala si prieteni de ai
mei care nu au nici o legatura cu politica si care imi spun ca daca plec dintr-un loc al Iasului la ora 7 fara 20 ajung la serviciu ,
daca plec la serviciu 7 fara 15 intarzii 2 ore, 5 minute diferenta. Eu sunt convins ca toti cei care solicita PUZ-uri la ora actuala
sunt din punctul lor de vedere de intentii bune.
Pentru ca cel care construieste o locuinta colectiva este de intentie buna pentru populatia Iasului, pentru dezvoltarea companiei
lui, fiecare este de intentii bune si noi consiliul suntem de intentii bune. Ne reprosati ca am vrea sa stompam dezvoltarea Iasului.
Eu personal nu doresc sa stopez dezvoltarea Iasului. Dar in acelasi timp suntem intr-o situatie si nu am vazut PUZ-uri la ora
actuala si nu am vazut planuri in care sa se rezolve traficul si parcarea din orasul Iasi. Va dau dreptate referitor la PUG , sunt
convins ca se obtine greu , sunt convins ca este un mecanism infernal. Dar aceasta nu scuza situatia in care am ajuns la ora
actuala si mergem inainte aproband pentru binele Iasului. Binele Iasului, sigur ca da, orice medalie are in fata un adver si un
anvers. Si as dori sa gasim solutii pentru ca sa eu asta este un motiv personal pentru ca eu nu am de gand sa aprob la ora
actuala inca 12 locuinte individuale pardon, inca 15 locuinte colective. Poate ca oamenii respectivi se vor simti lezati de ceea ce
spun eu. Sunt convins repet, ca sunt de buna intentiei, dar drumul catre iad este pavat cu bune intentii . Multumesc frumos!
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Domnul consilier, va rog.
Domnul consilier local Andrei Postolache
As avea si eu o observatie pe tema traficului. A fost adus in discutie si foarte bine ca a fost adus in discutie, as completa, nu
contrazicandu-l in nici un fel pe colegul meu ca foarte important este transportul public. Nu este posibil oricat am eficientiza noi
intersectiile, semafoarele, strazile, sa mai latim o banda pe ici pe acolo , sa crestem in orice ritm mare sau mic daca nu crestem
proportia de oameni care lasa masina acasa si folosesc transportul public. Eu ma astept la solutii in principal din aceea parte,
altfel mi se pare ca este o directie in care nu avem sacastigam. Deci nu trebuie sa ne imaginam un Iasi in care se va merge bine
cu masina in situatia in care ne aflam astazi. Nu are cum, este imposibil, transportul public este singura solutie.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc. Domnul primar, va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumesc foarte mult. Sigur, observatiile sunt pertinente si de o parte si de cealalta, numai ca nu putem pune ca de fiecare
data, nici rabdarea si nici caruta inaintea boilor. Oricat de mult si l-asi mai completa pe colegul nostru Andrei am incercat sa
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stimulam lasarea masinii acasa si favorizarea cumpararii excesive de masini folosite este de regula un factor care agraveaza
orice perspectiva a rezolvarii acestei probleme. Si nu din perspectiva Iasului, de regula din perspectiva oricarui oras mare pe
masura dezvoltarii sale. Este sa spunem avatarul oricarui oras. Interventia mea ar fi cat se poate de punctuala.
Da, nu avem un PUZ pentru circulatie pentru ca nu exista nici macar conceptual acest lucru si nu as vrea sa divagam pe maginea
subiectului acestuia . Dar propuneri cum sunt cele ale colegului nostru Piftor referitor la posibilitatea scurtarii cozii de vehicule
la traversarea pe langa refugiile din zona Bucsinescu si cealalta propunere, pot fi luate in considerare si pot si pot avea si
rezultate pozitive desigur, aceasta propunere trebuie dusa ca logica pana la capat, cum protejam calatorul care ajunge pe peron,
care este restrictia de circulatie asupra vitezei la traversarea acelui pasaj pentru calatori, etc. , etc. , care este treaba mea de
executiv de acum.
Am luat propunerea o rumeg, incep sa-i pun tot exercitiul acestei propuneri pana la capatul ei pentru a-l putea fundamenta in
fata Politiei Rutiere ca si organism unic care poate lua o decizie prin lege asupra reglementarilor de circulatie astfel incat ea sa
devina usor de inteles si usor de aplicat. Si fac o paranteza, nu ca si reforma fiscala care s-a trezit intr-o buna dimineata , faceti
din 16, 10, nu conteaza ce, sa vedem ce o sa se intample, iar pocniturile in loc sa fie in Palatul Victoria, au pocnit toate
administratiile publice ,de parca noi suntem in razboi si nu sirienii. Prin urmare atunci cand venim si discutam despre problemele
orasului asa cum unele propuneri care mi se par oportune le avansez intr-o viteza cat se poate de rezonabila astfel incat sa le
putem indeplini, dar din nivelul teorii trebuie sa iesim pentru ca putem noi sa ne chinuim cat dorim aici.
Daca PUG-ul nu va primi avizele de la avizatori asa cum le solicita legea noi nu putem sa luam decizia franarii dezvoltarii doar
din necesitatea de a accelera sa spunem alte comisii care nu ne sunt noua la indemana. Asa cum ati spus dumneavoastra, sunt
foarte multi locuitori ai Iasului care accepta, asteapta pardon si accepta acest procedeu de avizare pana la autorizare prin PUZuri , pentru ca au si ei nazuintele lor . Unii isi fac casa, vedeti sunt 12 pe locuinte individuale, altii asteapta case, stiti foarte bine
ca promotorii imobiliari avanseaza in negocieri chiar inainte de inceperea constructiei insasi , sa vada care este nivelul de cererei
de pe piata, deci asteptarile sunt majore. Iar beneficiarii sunt toti, cel care vrea sa-si cumpere casa are un fond de locuire de
unde sa poata alege si eventual sa intr-o piata concurentiala sa poata obtine un pret mai bun . Cel care vrea sa munceasaca
la Iasi poate sa isi satisafaca si dorinta de locuire , cel care doreste sa-si dezvolte o familie mai numeroasa poate sa-si faca o
locuinta .
Aici as fi vrut sa punctati . Intre ratiunea politica , intre batalia ideologica a oricarui partid. Intre confruntarea dintre putere si
opozitie care trebuie sa fie permanenta si constructiva pentru ca acesta este motoul unei democratii cu adevarat corecte . Dar
toate trebuie sa aiba un singur scop. Atunci cand fac o confruntare politica in cine bat de fapt, in liderul acelei formatiuni politice
in partidul pe care vreau sa-l combat sau sa-l diminuez ca influenta sau de fapt bat in niste oameni nevinovati care au nevoie
de sprijinul si al meu. Discursul politic este suficient , da ne trebuie PUG, noi stim lucru acesta , ne asumam aceste lucruri, este
si normal sa o facem. Dar perspectiva viitoare asupra omului care sufera, aia trebuie sa fie de fapt un orizont la care trebuie sa
facem trimitere. De asta am cerut discernamant intre a putea separa batalia politica discursul politic, de obligatia data prin
juramant. Multumesc domnului consilier, cine nu are un intelept sa si-l cumpere, noi din fericire il avem . Juramantul nu l-am
depus fata de partid ci l-am depus fata de oras si cetatenii acestui oras . Iar din perspectiva aceasta trebuie sa ne facem si noi
misiunea pentru orasul nostru, Multumim foarte mult.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumesc!
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Astept in continuare scuzele din partea domnului Primar pentru afirmatia facuta ca as avea interese particulare in spate pentru
interventia mea.
Domnul primar Chirica Mihai
Astept in continuare scuzele asupra colegilor mei privind “observatiile golanesti”, nu a dat nimeni cu injurii in nimeni, poate nu
cunoasteti termenul golanesc.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Domnul Viceprimar Botez dupa care supunem la vot
Domnul viceprimar Botez Radu
Foarte scurt. Vedem aici tot felul de discutii privind PUG - ul fluidizarea circulatiei si sunt numai intre noi deja propuneri total
diferite, daca in statia de tramvai de pe Strada Elena Doamna, cum a propus domnul Piftor, am lasa circulatia pe partea stanga,
sigur am intra in contradictie cu dorinta domnului Postolache iarasi pe buna dreptate de a favoriza transportul in comun, deci
lucrurile nu sunt atat de simple, noi incercand sa gasim numitorul comun, avem zone rezidentiale in care administratorii blocurilor
din zonele respective, spun domnule, nu mai avem locuri de parcare pentru ca vin altii sa parcheze.
Vom gasi solutii, va exista abonament pentru zona respectiva, iar cei care vor veni in vizita vor plati la parcometru, avem zone
in care stau masinile care nu sunt mutate cu zilele cu saptamanile, am facut o astfel de observatie, politia locala a prezentat
domnului primar la cererea dansului astfel de situatii. Vom incerca sa interzicem parcarea pe o anumita zona o zi si pe cealalta
zona o zi, astfel incat toata lumea sa-si mute acele masini sau sa faca ceva cu ele.Sunt tot felul de elemente care le luam in
calcul si nu le privim foarte simplist si doar cu un interes de grup retrans, deci chiar cred ca exista progrese semnificative am
pornit studiile de fezabilitate la acele pasarele de-a lungul Bahluiului in Podu Ros, probabil vom reusi sa asfaltam si de la Podul
Metalurgiei la Podul Sfantul Ioan ca sa creem sensuri unice de circulatie, lucrurile sunt privite mult mai in ansamblu decat idei
doar foarte secventiale.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Proiect nr. 31
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 154893
întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privată, persoane fizice;
Cine este pentru? 19 de voturi
Se abtine cineva? 6 abtineri. Este cineva iesit din sala (domnul consilier Dornean Tudor).
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 32
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 109, NUMAR CADASTRAL
149910, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinta individuala, anexa, garaj si
imprejmuire, pe teren proprietate privata persoane fizice;
Cine este pentru? 19 de voturi
Se abtine cineva? 6 abtineri. (domnul consilier Dornean Tudor a iesit din sala).
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 33
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Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AEROPORTULUI NR.13C, NUMAR
CADASTRAL 150314 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, pe teren proprietate privata, persoana fizica;
Cine este pentru? 19 de voturi
Se abtine cineva? 5 abtineri. (domnii consilieri Dornean Tudor si Eduard Boz au iesit din sala).
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 34
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI (T27) FN, NUMAR CADASTRAL
148278, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, anexe, si imprejmuire pe teren proprietate private, persoane
fizice;
Cine este pentru? 19 de voturi
Se abtine cineva? 5 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 35
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COPOU T61, NUMERE CADASTRALE 10442,
10444, 146753 si 146754, intocmit in vederea construirii a trei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate private,
persoane fizice;
Cine este pentru? 19 de voturi
Se abtine cineva? 5 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 36
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T136, NUMERE CADASTRALE 140633
si 140634, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţă individuală pe teren proprietate
private, persoane fizice;
Cine este pentru? 19 de voturi
Se abtine cineva? 5 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 37
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL BUCIUM NR. 6B, NUMAR
CADASTRAL 142082 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire teren proprietate, persoana fizica
Cine este pentru? 19 de voturi
Se abtine cineva? 5 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 38
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T165, NUMAR CADASTRAL 130113,
întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţa individuala si imprejmuire, pe teren proprietate
private, persoane fizice;
Cine este pentru? 19 de voturi
Se abtine cineva? 5 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Domnul Lucian Jugrin iese din sala de sedinta.
Proiect nr. 39
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FAGULUI NR. 43A, NUMAR CADASTRAL
154464, întocmit în vederea construirii unei locuinţe unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica ;
Cine este pentru? 19 de voturi
Se abtine cineva? 4 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 40
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MARTA NR.2A, NUMAR CADASTRAL 147617,
întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoana fizica;
Cine este pentru? 19 de voturi
Se abtine cineva? 4 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Domnul Lucian Jugrin intra in sala de sedinta.
Proiect nr. 41
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI T60, NUMAR CADASTRAL 129028
întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;
Cine este pentru? 19 de voturi
Se abtine cineva? 5 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 42
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic ZonalIAȘI, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMĂR CADASTRAL 153921,
întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţe colective, amenajare incintă, parcări subterane
și supraterane și împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice;
Cine este pentru? 19 de voturi
Se abtine cineva? 5 abtineri
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 43
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Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OANCEA NR.20, NUMAR CADASTRAL 129011 ,
intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte colective pe teren proprietate private, persoana fizica;
Cine este pentru? 19 de voturi
Se abtine cineva? 5 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 44
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 12 NUMERE
CADASTRALE 139214, 139215, 139216, 139218, 139219, 139220, intocmit in vederea construirii locuinte colective cu spatii
comerciale la parter pe teren proprietate privata persoane fizice;
Cine este pentru? 19 de voturi.
Se abtine cineva? 5 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 45
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T144, NUMERE CADASTRALE 150176
si 144681 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinte si anexe pe teren proprietate privata,
persoane fizice;
Cine este pentru? 19 de voturi.
Se abtine cineva? 5 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 46
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CARTIER BEJAN, NUMAR CADASTRAL 152378 întocmit
în vederea construirii unei hale service auto si spalatorie auto, pe teren proprietate privata, persoane fizice;
Cine este pentru? 19 de voturi.
Se abtine cineva? 5 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 47
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI - TOMESTI, NUMAR CADASTRAL
142910,întocmit în vederea construirii unei hale pe teren proprietate, persoana fizica ;
Cine este pentru? 19 de voturi.
Se abtine cineva? 5 abtineri
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 48
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA PĂCURARI NR. 3131A, NUMAR CADASTRAL 152925 Intocmit in vederea construirii unui imobil locuinte colective, pe teren proprietate private,
persoane fizice ;
Cine este pentru? 19 de voturi.
Se abtine cineva? 5 abtineri.
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 49
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ABATOR NR. 4, NUMAR CADASTRAL 152954
întocmit în vederea construirii de locuinte colective,pe teren proprietate privata, persoane fizice;
Va rog doamna consilier Gaburici Violeta.
Doamna consilier local Gaburici Violeta:
Pentru acest proiect tocmai am primit o reclamatie din partea unor vecini din zona, nu am reusit sa o analizam, drept pentru
care consilierii Partidului Miscarea Populara se vor abtine de la acest vot.
Domnul consilier local Postolache Andrei:
Si eu voi face acelasi lucru.Am avut o discutie cu cineva si am fost ieri in vizita pe acolo si am o retinere ca este un proiect
oportun.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Cine este pentru? 16 de voturi.
Se abtine cineva? 8 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 50
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TOPIRCEANU NR. 19, NUMAR CADASTRAL
145599, întocmit în vederea extinderii si supraetajarii constructiei existente C1, pe teren proprietate privata, persoana juridica;
Cine este pentru? 19 de voturi.
Se abtine cineva? 5 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 51
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FERICIRII NR. 2, NUMĂR CADASTRAL
149625,întocmit în vederea construirii de locuinţe colective pe teren proprietate privata, persoana juridica;
Va rog domnule consilier Timofciuc...
Domnul consilier local Timofciuc Razvan:
Legat de acest proiect de hotarare, la fel am primit si eu reclamatii, am fost in zona si am vorbit cu oamenii, concret va sugerez
ca acest proiect de hotarare sa fie amanat, punctual reclamatiile tin de faptul ca terenul este mult prea mic si este intr-o forma
triunghiulara unde urmeaza sa se aprobe un bloc cu 5 nivele iar asta va afecta direct familiile care au deschiderea proprietatii
pe str. Fericirii pentru ca nu vor mai beneficia de lumina soarelui iar parcarea in zona va deveni intradevar o problema mult mai
mare, cu atat mai mult cu cat peste strada peste drum de acest bloc unde urmeaza sa se construiasca mai este o cladire de 10
etaje care nu are parcare dimensionata corespunzator. O alta problema care mi a fost adusa la cunostinta de oamenii din zona
este ca ulita pe care urmeaza sa se construiasca are 5 metri latime cu tot cu trotuar, va fi o problema in ceea ce priveste traficul
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si cei din serviciul de urbanism inteleg ca la un moment dat au luat decizia ca sa nu mai aprobe proiecte pentru suprafetele de
teren care sunt sub 500 de metri patrati pentru constructia de blocuri de locuinte poate ma insel daca ma puteti corecta, asadar
propunerea este de a amana acest proiect de hotarare pentru ca sunt in asentimentul domnului primar care spunea ca trebuie
sa privim din perspectiva omului care sufera , sunt oameni care sufera si sunt direct afectati de acest proiect de hotarare.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard intra in sala de sedinta.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Multumim domnule consilier pe strada Fericirii nu poti sa suferi dupa parerea mea oricum domnule Viceprimar Gabriel
Harabagiu, va rog.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu:
Da o lamurire as dori totusi poate pana la sfarsitul acestui mandat sa faceti si dumneavoastra diferenta intre etaje si niveluri, e
o diferenta mare....nu vad aici scris 5 etaje, nici cu mansarda nu iesa ...iesa?...3 + 1 cat face, este o diferenta mare intre etaje
si niveluri. Multumesc frumos.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Cine este pentru? 19 de voturi.
Se abtine cineva? 6 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 52
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL D. MANGERON nr. 49 NUMAR
CADASTRAL 142469, 142471, 142465, 142468, 142466, 142467, 142470, 155385, întocmit în vederea construirii de locuinte
colective pentru tineri cu spatii comerciale la parter si mezanin pe teren proprietate, persoana juridica;
Va rog domnule Timofciuc .
Domnul consilier local Timofciuc Razvan:
Aici as avea inca o interventie, plecand de la acest proiect de hotarare de la proiectul precedent si de la proiectul de hotarare
58 sa avem in consiliul local o discutie mai larga in ceea ce priveste dezvoltarea pe care o cunoaste zona Smardan pentru ca
sunt acolo multe familii direct afectate si cunoasteti foarte bine problemele pe care vi le-au adus la cunostinta, acum 3 ani domnul
Primar Chirica spunea ca regimul de inaltime in zona este de P+2 si am si o declaratie a dumnealui in acest sens, intre timp
lucrurile s-au schimbat, oamenii reclama acolo mai multe probleme si am sa enumar doar unele dintre ele, densitatea construita
este mult prea mare, conductele pentru canalizare, reteaua de apa, reteua electrica si reteaua de gaze sunt subdimensionate
in conditiile in care au fost dimensionate pentru un cartier cu case, distantele foarte mici intre blocuri si proprietatile alaturate
spatiile de joaca pentru copii inexistente, nerespectarea distantei de retragere a blocurilor lipsa locurilor de parcare dar cea mai
stringenta problema pe care o reclama oamenii din zona tine de traficul de acolo, traficul este unul infernal se creeaza blocaje
mai mereu in conditiile in care strazile au latimi foarte mici acolo fiind ulite si o astfel de strada fiind si strada Melodiei pe care
urmeaza sa se construiasca si acest imobil la care va avea deschidere si acest imobil si inca un cartier de blocuri pe care il veti
vota astazi la proiectul de hotarare nr. 58 acolo se va construi si campusul studentesc al Universitatii Gh. Asachi si va mai intra
inca un PUZ tot pe aceasta strada uitati cum arata, pe o strada cu o latime de 3,5 m cat are Str. Melodiei urmeaza sa se
construiasca 4 cartiere rezidentiale, sa vedeti ceea ce este foarte clar ca traficul este subdimensionat pentru o strada de 3,5
m ...stati ca este foarte important ...o secunda domnule presedinte va rog sa-mi permiteti sa termin, oamenii din zona au facut
mai multe reclamatii si au solicitat la comisia de circulatie unde presedinte este domnul Primar, realizarea unui studiu de trafic
penru zona Smardan, domnule Primar si le-ati raspuns la oamenii din zona, ca le veti cere tuturor investitorilor de acolo sa
realizeze un studiu de trafic, am raspunsul pe care l-ati transmis domnilor chiar aici, asadar intrebarea este daca acest investitor
are realizat studiul de trafic pe care dumneavoastra l-ati cerut printr-o adresa oficiala.Multumesc.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință:
Domnule viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu va rog,
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu:
As avea si eu o remarca de facut domnule consilier stiti unde este bulevardul Dimitrie Mangeron ne puteti spune cu exactitate
unde este? ....dumneavoastra trebuie sa raspundeti pentru ca e punctuala intrebarea si ati pus o intrebare si va raspund, unde
este bulevardul Dimitrie Mangeron, inteleg ca ati terminat in Copou nu este nici o problema, in Tudor Vladimirescu va mai dau
un reper stiti unde este bulevardul Dimitrie Mangeron, pentru ca noi vorbim la punctul 52 despre un Puz pe care dorim sa-l
votam, sa-l aprobam pe Bulevardul Dimitrie Mangeron
Domnul consilier local Timofciuc Razvan:
...are deschidere si pe Strada Melodiei domnule viceprimar.
Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu:
Domnnule consilier ati spus ca regimul de inaltime pe aceasta strada este P+ 2, nu stiu poate pana la sfarsitul mandatului o sa
aflati si dumneavoastra ca pe aceast boulevard sunti toate facultatile Universitatii Tehnice Gh. Asachi , stiti care e regimul de
inaltime pe care il au aceste cladiri ? …ati spus ca pe Bulevardul Dimitrie Mangeron P+ 2...vorbim de Bulevardul Dimitrie
Mangeron domnule consilier...zona Smardan este la 500 – 700 m distanta.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință:
Domnule Primar va rog
Domnul primar Chirica Mihai:
Sa oprim discutia aici ...domnule consilier cu parare de rau eu nu am calitate de a va aprecia observatiile pe langa proiectele de
hotarare de consiliu, dar v-ati dus in alta zona a orasului de asta v-am lasat sa vedem daca reveniti in cele din urma, nu sunteti
unde trebuie. Bulevardul Dimitrie Mangeron este Splai Bahlui in dreptul Universtatilor , ei nu stiti pentru ca ati vorbit de Strada
Smardan care este taman partea cealalta, nu ne aratati harta ca v-ati uitat invers pe ea, observatiile pot fi corecte dar nu se
refera la proiectul acesta de hotarare
Domnul consilier local Timofciuc Razvan:
Studiul de trafic domnule Primar?
Domnul primar Chirica Mihai:
Multumesc
Domnul consilier local Istrate Marcel:
Multumesc foarte mult domnule Presedinte eu sunt dator sa intervin la acest punct pentru ca data trecuta el a fost scos de pe
ordinea de zi in urma unor discutii la Comisia de Urbanism.Eu as trece peste lectiile de orientare turistica in zona Universitatii
tehnice Gh. Asachi in acelasi timp ii multumesc pentru sprijinul sa spunem indirect al domnului consilier Timofciuc relativ la
densitatea traficului in zona si atunci cand se va construi caminul pentru care data trecuta am obtinut Puz. Data trecuta atunci
cand studiam documentatia intrarea propusa de proiectant era pe una dintre aleile Univ. Tehnice Gh. Asachi pentru care trebuia
sa dam servitute de trecere. In actuala propunere intrarea este direct din Bulevardul Dimitrie Mangeron nu se mai pune problema
de a ne deranja reciproc.
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Sigur ca si profesor care am laboratorul la 20 de metri de investitia care urmeaza a fi edificata nu sunt foarte fericit, dar asta
este o abordare strict egoista, am reusit sa-mi dau si eu seama ca tot acest campus academic nu are cum sa semene cu un
campus academic din Franta. Nu va semana niciodata cu asa ceva, pentru ca nu avem destul teren acolo pentru a face spatii
verzi foarte generoase. In acelasi timp in jur pe strada paralela sunt edificate blocuri turn de acelasi regim de inaltime, deci nu
vad de ce aceasta constructie ar trebui oprita mai mult decat atat Institutul National de Fizica Tehnica nu a spus nimic ca nu-i
convine si mult mai aproape de aceasta constructie. Ca membru al consiliului local nu-mi pot permite sa blochez o investitie
care sunt convins ca va respecta autorizatiile care vor fi eliberate.Multumesc mult.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință:
Cine este pentru? 19 de voturi.
Se abtine cineva? 6 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 53
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 120, NUMAR CADASTRAL
148954, 9519 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si parcari subterane pe teren proprietate,
persoana juridica;
Cine este pentru? 19 de voturi.
Se abtine cineva? 6 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 54
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 128A, NUMAR CADASTRAL
131964 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, prin desfiintare constructii existente, pe teren proprietate, persoana
juridica;
Cine este pentru? 19 de voturi.
Se abtine cineva? 6 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 55
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 54, NUMAR CADASTRAL
128740, 146070 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana
juridica;
Cine este pentru? 19 de voturi.
Se abtine cineva? 6 abtineri
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 56
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMERE
CADASTRALE : 125864, 149142, 141221, 126793,întocmit în vederea extinderii halei existente, construire corp de legatura
intre hale existente si amenajari spatii de productie, depozitare si birouri in hale existente, persoana juridica ;
Cine este pentru? 19 de voturi.
Se abtine cineva? 6 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 57
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, BULEVARDUL CHIMIEI
NR. 2, NUMAR
CADASTRAL 139161, 150352, întocmit în vederea modificarii PUZ-urilor aprobate prin HCL nr. 88/2016 si 237/2016 in vederea
realizarii unui ansamblu unitar de cladiri de locuinte colective si functiuni complementare (birouri, comert, spatii pentru servicii
etc.), parcaj subteran, amenajari exterioare, persoana juridica ;
Cine este pentru? 19 de voturi.
Se abtine cineva? 6 abtineri. Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 58
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ZIMBRU NR.15, STRADA ZIMBRU NR.17,
STRADA MALU NR. 18+20, STRADA ADUNATI NR.12, STRADA ZIMBRULUI NR. 21, STRADA GEORGE EMIL PALADE 20A,
STRADA GEORGE EMIL PALADE NR. 36A, STRADA MALU FN NUMAR CADASTRAL, 154166, 143160, 155751, 155744,
155749, 154303, 153991, 153992 întocmit în vederea construirii locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren
proprietate, persoana juridica;
O interventie ...va rog domnule Timofciuc.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan:
Aceeasi intrebare pentru domnul Primar, am aici adresa prin care Primaria a transmis-o catre acest dezvoltator imobiliar prin
care ii solicita avand in vedere ca zona cunoaste o dezvoltare continua iar configuratia retelei stradale nu poate fi modificata ii
solicita elaborarea unui studiu de circulatie. Intrebarea este daca acest dezvoltator care solicita Puz ul a realizat acest studiu de
circulatie.Multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai:
Despre sa spunem calitatea documentelor avizelor si a studiilor necesare pentru elaborarea Puz uluI are grija Comisia de
Urbanism inaintea inaintarii documentatiei in vederea introducerii pe ordinea de zi. Multumesc.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Cine este pentru? 19 de voturi.
Se abtine cineva? 6 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 59 a fost scos.
Proiect nr. 60
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SALCIILOR NR. 40 NUMAR CADASTRAL,
134863,134888 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri, persoana juridica;
Cine este pentru? 19 de voturi.
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Se abtine cineva? 6 abtineri.
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 61
Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica nr.
78117/01.09.2010 încheiat cu SC Ecopiaţa SA;
Cine este pentru? 25 de voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 62
Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre Municipiul Iasi si Directia Județeană pentru Sport si
Tineret Iași;
Cine este pentru? 25 de voturi.
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 63
Multumindu-va pentru colaborarea din aceste ultime 3 luni proiectul de hotarare numarul 63 privind alegerea presedintelui de
sedinta.
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de sedințe;
Domnul primar Chirica Mihai:
Voiam sa intervin la sfarsitul sau aproape de sfarsitul acestei sedinte de consiliu local cu multumiri desigur pentru participare si
pentru toate interventiile facute as vrea sa va fac o propunere ca sedinta din luna decembrie sa o facem pe data de 15 pentru
ca 22 vine exact saptamana premergatoare sarbatorilor de craciun si sa avem timpul necesar sa ne organizam toate programele
atat cele publice cat si cele private pe de alta parte tinand cont de schimbul de mesaje pe care il voi primi de la domnul Boz eu
sunt in masura sa ne retragem orice cuvant care ne-a deranjat pe parcursul acestei sedinte desigur si sunt convins ca si domnia
voastra ganditi la fel fata de cuvantul pe care l-ati exprimat pentru ca, consiliul local este un for de o demnitate care merita
mentinuta si pentru generatiile care vor veni dar mai ales cu trimitere la generatiile care au trecut pe aici si desigur cu invitatia
pentru 1 decembrie zi nationala a României unde vin cu rugamintea de a participa si a va bucura si a ne bucura impreuna de
acest moment. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Boca Florin :
Propunerea grupului de consilieri al PSD este domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian.
Domnul consilier local Scripcaru Calin – președinte de ședință
Cine este pentru?
Se abtine cineva?
Este cineva impotriva?
Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate.
Va multumesc pentru colaborare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local Calin Scripcaru

SECRETAR MUNICIPIUL IASI,
Denisa Liliana IONASCU
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