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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
încheiat astazi, 07 decembrie 2017 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi

Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1. ALDEA CATALINA
2. AUR MARIUS CATALIN
3. BOCA ADRIAN FLORIN
4. BOISTEANU PAUL CORNELIU
5. BOSTAN CIPRIAN MANUEL
6. BOTEZ RADU
7. CIOBOTARU TRAIAN FLORENTIN
8. COTOFAN IOAN ALEXANDRU
9. CRUCIANU TEODOR BOGDAN
10. GABURICI VIOLETA ADRIANA
11. GHIZDOVAT VLAD
12. HARABAGIU GABRIEL VASILE
13. IGNAT ETIENNE
14. ISTRATE DUMITRU MARCEL
15. JUGRIN LUCIAN
16. NEDELCU VLAD NICOLAE
17. PIFTOR DANIEL
18. PINTILEI MIHAIL
19. SANDU VASILE
20. SURDU GABRIEL MIHAI
21. TAUTU IULIANA DANIELA
22. TIMOFCIUC RAZVAN
Participa la sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului
Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul
Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.
Lucrarile sedintei încep la orele 09,00, sunt conduse de domnul Ciobotaru Traian Florentin si sunt înregistrate audio
si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 3922 din data de 06 decembrie
2017, avand urmatoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii de Consiliu Local al Municipiului Iasi nr. 377 din
29.11.2016 în vederea implementarii proiectului “Scoala DA!”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a
acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iasi, Asociatia "Salvati Copiii Iasi, Scoala Gimnaziala "Ion Neculce"
Iasi, Directia Crese Iasi;
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii de Consiliu Local al Municipiului Iasi nr. 172 din
22.05.2017 în vederea implementarii proiectului “Eficientizare Energetica Spital Clinic de Recuperare Iasi”, a
cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iasi si Spitalul Clinic de
Recuperare Iasi, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 247 din 23.06.2017 si completata
prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 352 din 08.09.2017;
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata doamnelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati fost
convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 3922 din data de 06 decembrie 2017. Sedinta se desfasoara
legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: domnul Boz Petru Eduard, domnul Dornean Tudor, domnul
Postolache Andrei, domnul Scripcaru Calin, domnul Vintila Iordan. Domnule presedinte, aveti cuvantul.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Buna dimineata. Multumesc tare mult doamna secretar. Înainte de a intra in sedinta propriu-zisa, as dori sa îl invit
pe domnul primar, Mihai Chirica sa ne transmita un mesaj. Multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai
Buna dimineata... Domnul presedinte mi-a dat cuvantul in afara salii. Multumesc foarte mult. Buna dimineata si va
multumesc pentru faptul ca ati venit sa participati la aceasta scurta sedinta extraordinara motivata de cele doua
proiecte. Sigur, vremurile sunt tulburi, asa cum vedem toti, in aceste zile, dar cu atat mai grele sunt motivat si de
disparitia Majestatii Sale, Regele Mihai I. Înainte de a va propune un scurt moment de reculegere in memoria
Majestatii Sale, as vrea sa va propun ca in acest weekend sa treceti sa semnam împreuna, eu am facut-o deja ieri,
cartea de condoleante dedicata Regelui Mihai, carte care va fi predata in cele din urma familiei regale. Se va petrece
pe perioada acestui weekend si zilele urmatoare pana cand încep procesiunile de înhumare a Regelui Romaniei.
Motiv pentru care reiterez rugamintea de a ne ridica si avea un scurt moment de reculegere.
Multumesc. Dumnezeu sa îl ierte.
Desigur sa nu uitam ca avem si un moment fericit in Consiliul Local Iasi. Este ziua de nastere a colegului nostru,
presedintele de sedinta, domnul Ciobotaru Traian Florentin. Ii uram La multi ani. Sa aveti sanatate si tot ce va doriti.
Multumim.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc tare mult. Într-adevar se confirma înca o data faptul ca suntem ascultati peste tot. Multumesc, domnule
primar. Sarut mana doamnelor. Buna dimineata domnilor. Înca o data buna ziua domnule primar. Supun votului
domniilor voastre ordinea de zi.
Cine este pentru?
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Voturi împotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Asadar cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobata.
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii de Consiliu Local al Municipiului Iasi nr. 377 din
29.11.2016 în vederea implementarii proiectului “Scoala DA!”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a
acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iasi, Asociatia "Salvati Copiii Iasi, Scoala Gimnaziala "Ion Neculce"
Iasi, Directia Crese Iasi;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Nu sunt, însa cu permisiunea dumneavoastra as vrea si eu sa ma alatur multumirilor pe care vi le-a adresat
primarul Municipiului Iasi, ca ati dat curs invitatiei de a veni astazi. Înca o data executivul primariei da dovada de
foarte multa grija pentru functionarea exceptionala a scolilor. Este un proiect care se adreseaza exclusiv unitatilor
de învatamant preuniversitar. Si doi, va rog sa nu mi-o luati in nume de rau, însa astazi in municipiul nostru are loc
un eveniment de anvergura. Este vorba de Gala Excelentei in Învatamantul Preuniversitar. Multumesc din nou pe
aceasta cale executivului primariei care a sustinut financiar si fara de care, si Consiliul Local in egala masura ca
daca domniile voastre nu ati fi fost de acord, acest eveniment de marca ajuns la a VI-a editie nu s-ar fi derulat. O
invitatie personala, daca timpul va permite, începand cu ora 10 pana dupa amiaza la orele 18, va asteptam la
Universitatea Agronomica ”Ion Ionescu de la Brad”, unde se deruleaza evenimentul. Va multumesc. Supun votului
proiectul de hotarare numarul 1.
Cine este de acord? Multumesc.
Împotriva? Nu sunt
Abtineri? Nu sunt.
Asadar cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a trecut.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii de Consiliu Local al Municipiului Iasi nr. 172 din
22.05.2017 în vederea implementarii proiectului “Eficientizare Energetica Spital Clinic de Recuperare Iasi”, a
cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iasi si Spitalul Clinic de
Recuperare Iasi, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 247 din 23.06.2017 si completata
prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 352 din 08.09.2017;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Multumesc. Nu sunt.
Cine este pentru? Va multumesc.
Împotriva?
Abtineri? Multumesc.
Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate.
Acum nu îmi ramane decat sa va multumesc deopotriva tuturor si sa sper ca la urmatoarele trei sedinte pentru care
m-ati mandatat, sa fim atat de eficienti ca astazi. Multumesc tare mult. Sa aveti o zi binecuvantata.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier Local
CIOBOTARU TRAIAN FLORENTIN

SECRETAR MUNCIPIUL IASI,
DENISA LILIANA IONASCU
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