Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 850 / 04.01.2018

Aducem la cunoştinţa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 28.12.2017
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

CIC PO 03/F3

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 28 decembrie 2017 in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Sunt prezenti urmatorii consilieri:
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10.
11.
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13.
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15.
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ALDEA CATALINA
AUR MARIUS – CATALIN
BOCA ADRIAN FLORIN
BOISTEANU PAUL CORNELIU
BOSTAN CIPRIAN MANUEL
BOTEZ RADU
BOZ PETRU EDUARD
CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA
COTOFAN ALEXANDRU CRISTINEL
CRUCIANU TEODOR BOGDAN
GABURICI VIOLETA ADRIANA
GHIZDOVAT VLAD
HARABAGIU GABRIEL VASILE
IGNAT ETIENNE
ISTRATE DUMITRU MARCEL
JUGRIN LUCIAN
NEDELCU VLAD NICOLAE
PIFTOR DANIEL
PINTILEI MIHAIL
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, 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 Ciobotaru Florentin Traian si sunt inregistrate audio
si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 4099 din data de 22 decembrie 2017,
avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2017 ;
2.
Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154 /2017 privind
insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi cu bunurile imobile ale debitorului S.C. FORTUS S.A. , ca urmare a
stingerii creantelor fiscale, prin dare in plata;
3.
Proiect de hotarare aprobarea privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.340/29.10.2014,
modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.88/31.03.2015;
4.
Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitantii care au inregistrat cereri in vederea
acordarii unei locuinte din proprietatea Municipiului Iasi sau din proprietatea privata a statului, administrate de Consiliul Local
Iasi;
5.
Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L.
nr. 154/24.04.2017 si anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune
in Municipiul Iasi nr. 93289/16.09.2016, incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;
6.
Proiect de hotarare privind aprobare accesare fonduri AXA 1 POR-Promovarea Transferului Tehnologic pentru
Parcul Stiintific si Tehnologic TEHNOPOLIS Iasi;
7.
Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri administrative cu privire la unele spatii aflate in
administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi;
8.
Proiect de hotarare privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.266/01.10.2001
completata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 322/2001 de atribuire in folosinta gratuita Asociatiei Waldorf Scoala Waldorf, a terenului in suprafata de 17.912 mp situat in Iasi, str. Albinet nr. 2;
9.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Gimnaziala “Stefan Barsanescu” Iasi”;
10.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Gimnaziala “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Iasi – corp
D”;
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11.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Gimnaziala “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Iasi;
12.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Colegiul Octav Bancila Iasi”;
13.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Gimnaziala “ Alexandru cel Bun” Iasi”;
14.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Gimnaziala “ Gh. I. Bratianu” Iasi” ;
15.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iasi”;
16.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Liceul Economic de Turism Iasi” ;
17.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Colegiul National Iasi”;
18.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Generala “Alecu Russo” Iasi”;
19.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Colegiul National “Garabet Ibraileanu” Iasi”;
20.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Colegiul National Mihai Eminescu Iasi”;
21.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Gimnaziala “Elena Cuza” Iasi”;
22.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Gimnaziala “Titu Maiorescu” Iasi”;
23.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iasi” ;
24.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului
investiti „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Colegiul National “Costache Negruzzi” Iasi” ;
25.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului
investitie „Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Colegiul Tehnic ” I.C.Stefanescu” Iasi” ;
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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. 4099 din data de 22 decembrie 2017. Sedinta se desfasoara legal.
Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: domnul Dornean Tudor si domnul Postolache Andrei. Domnule presedinte, aveti
cuvantul.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc frumos. Buna dimineata doamnelor si domnilor. Buna dimineata domnule primar. Multumesc si eu ca ati
reusit sa ajungeti intr-un numar atat de mare dupa sfintele sarbatori de Craciun. In consecinta, sa incepem aceasta sedinta
extraordinara. Supunem atentiei. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Si eu va multumesc in aceeasi masura. E, sa spunem, o initiativa fortata oarecum si de calendarul bugetar privind
plata unor obligatii salariale pentru profesorii din invatamantul preuniversitar, cel pe care il avem in grija noastra, dar si cateva
alte lucruri care trebuiau sa treaca prin decizia Consiliului Local sau care trebuie. Dar inainte de a intra in fondul acestei sedinte,
as propune, totusi, sa tinem un moment de reculegere pentru familia Maleon si pentru domnul ... Soroceanu, asa, ma iertati.
Multumesc foarte mult. Multumesc. Dumnezeu sa ii ierte!
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Fiind o sedinta extraordinara nu exista interpelari, in consecinta o sa dam citire proiectelor de hotarare... Scuzati-ma!
Nu inainte de a supune aprobarii ordinea de zi. Va rog.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nimeni.
Abtineri nu sunt.
Asadar ordinea de zi a trecut cu votul tuturor consilierilor prezenti.
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2017 ;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii, va rog. Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva?
Abtineri nu sunt.
Acest proiect a trecut cu unanimitatea voturilor celor prezenti in sala.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 154/2017 privind insusirea
inventarului domeniului public al Municipiului Iasi cu bunurile imobile ale debitorului S.C. FORTUS S.A., ca urmare a stingerii
creantelor fiscale, prin dare in plata;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? va rog. Domnul primar. A, ma scuzati. Va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumesc foarte mult. As vrea sa fac o scurta prezentare pentru a prezenta istoricul acestui moment. Dupa cum
bine stiti, de multa vreme Fortus-ul a intrat intr-o procedura de insolventa. S-a chinuit prin tot felul de initiative care s-au derulat
prin mai multi lichidatori. In cele din urma am reusit, chiar opunand-ne in fata judecatorilor sindici, ca au fost mai multi, numirii
unor lichidatori care nu erau cu buna intentie fata de recuperarea bunurilor de catre Municipiul Iasi si s-a revenit la lichidatorul
din Targu Mures. S-a aplicat in totalitate legea. Este vorba despre modificarile la Codul Fiscal, cele care s-au generat prin anii
2015, 2016 ulterior, si pe cale de consecinta, prin initierea unei proceduri judecatoresti la Tribunalul Mures am reusit sa obtinem
o decizie finala si in apel desigur, astfel incat prin procedura de dare in plata aceste bunuri sa intre in proprietatea Municipiului
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Iasi si acoperirea in intregime a datoriei pe care Fortus-ul a acumulat-o fata de municipiul nostru si inainte de perioada de
insolventa, dar si pe perioada initierii acestei proceduri, acolo unde, desigur, obligatia devine chiar mai stringenta decat inaintea
perioadei de insolventa. S-a facut evaluarea bunurilor, s-a facut dezmembrarile corpurilor imobile din proprietatea totala a Fortus.
Ne-am dus si am initiat procedura de dare in plata spre bunuri care ar avea acoperire in ceea ce priveste initierea unei activitati
industriale post, sa spunem, intrare in proprietate si am mers desigur pe capacitatea de a putea asigura pe viitor activitati
economice, industriale sau semiindustriale care sa acopere un numar cat mai mare de posibili investitori. In cele din urma,
pentru acoperirea datoriei intregi de 87 milioane de lei, deci 20 milioane de euro, a fost si o hotarare de Consiliu Local prin care
am facut o rectificare bugetara pentru ca, conform legii, pe langa acesta valoare de recuperat, noi trebuia sa asiguram si plata
TVA-ului aferent acestei sume, iar procedurile legale sunt absolut, sa spunem, in conformitate cu legile bugetare, in sensul ca
am asigurat in intregime valoarea de 87, (virgula) plus TVA-ul aferent in capitolul venituri, in capitolul cheltuieli, s-au facut
transferurile bancare in conturile de TVA si in toate celelalte conturi necesare pentru a putea duce acest proces la bun sfarsit.
Toate documentele s-au parafat in fata notarului, au devenit, sa spunem, legale in momentul de fata, s-au inregistrat in toate,
sa spunem, registrele noastre, dar si in registrele notariale si in momentul de fata putem spune ca suntem proprietari ”de facto”
pentru toate aceste bunuri. Echipa care s-a ocupat de acest proiect m-a avut pe mine in frunte ca initiator pentru ca a fost singura
cerinta pe care am propus-o de pe vremea guvernarii Ponta, pe guvernarea Ciolos si in actuala guvernare Tudose, trecuta si
prin guvernarea Grindeanu si am spus foarte clar – noi ca municipiu dorim sa recuperam bunuri, nu vrem banii de la Fortus,
vrem bunurile Fortus pentru ca vrem sa initiem un parc industrial, ceea ce am si facut printr-o hotarare de consiliu pe care o
vedeti rectificata in cadrul acestei sedinte. Alaturi de mine a fost Directia Economica, doamna Apetroaie, careia vreau sa ii
multumesc, Directia Tehnica, doamna Bostan, Directia Juridica, doamna Florescu si cu doamna Oteleanu, Directia de
Patrimoniu si domnul Radu Grigoras de la Exploatare care s-a ocupat in mod personal de initierea tuturor documentatilor
necesare pentru inregistrarile topo-cadastrale la Oficiul de Cadastru Iasi. Bunurile pe care le-am preluat sunt in numar de 7,
toate cu denumirile din planurile de inventar pe care Fortus-ul le are de la data punerii sale in functiune, cu o suprafata de teren
totala de 23000 de metri patrati, rotunjit 23 de hectare, 235052 metri patrati si o suprafata de hale industriale, constructii de
100897 metri patrati, deci 10 hectare. Mai sunt inventariate de catre noi cateva bunuri, o suprafata de aproape 8000 de metri
patrati pentru un debit de recuperat estimat de noi la cca. 400000 lei si pe care probabil o sa dam un lucru, ca sa spun asa,
incepand cu anul 2018. Celelalte speculatii pe marginea acestui proiect sunt doar visele unora care nu au reusit sa faca nimic
sau gandurile altora care nu au reusit sa le materializeze nicaieri sau incercarea nemijlocita de asumare a unor merite in conditiile
in care de peste 10 ani de zile Fortus-ul s-a chinuit in dorinta unora, si nu le pot da numele astazi, de a-l decima, de a-l vinde
bucata cu bucata, de a-l transforma asa cum s-a intamplat cu cea mai mare parte din industria romaneasca, intr-o ruina si
eventual intru-un proiect imobiliar. Pe perioada mandatului pe care il desfasor nu am nici pe departe intentia de a transforma
acolo zona intr-o zona de imobile. Nici nu se preteaza, nici nu are, sa spunem, tragerea spre asemenea dezvoltari. E o zona
care a suferit intense transformari de infrastructura datorita activitatii industriale producatoare si de poluare. Va dati seama acele
terenuri au in continuare un continut industrial evident, si in sol si la suprafata solului. Avem o inventariere in ceea ce priveste
utilitatile aferente fiecarui activ preluat si cred ca din punctul meu de vedere reprezinta cea mai atractiva, sa spunem, parte a
acestor investitii in vederea dezvoltarii unor activitati industriale. Ceea ce multi nu au sesizat, dar pentru mine a fost de la inceput
punctul de maxima atractivitate, este conectivitatea acestei suprafete de teren pentru diverse activitati productive avand, sa
spunem, un nod feroviar, unul dintre cele mai mari noduri feroviare din regiunea noastra, cu exceptia Pascaniului, acolo si pe
ecartament estic si pe ecartament vestic se poate tranzita, se pot tranzita marfuri si materii prime fara a avea niciun fel de
problema. Sunt rampe de descarcare. Halele industriale, in momentul de fata, sunt dotate de la data fabricatiei cu trenuri rulante
si poduri rulante si rampe de descarcare si platforme de cantarire si celelalte lucruri cu care ele au fost dotate pe parcursul
constructiei lor. Am facut un mic istoric ca sa ne asezam exact acolo unde suntem astazi cu Fortus-ul. Impreuna cu colegii mei,
cu compartimentul nou creat de legaturi economice si pe plan intern si pe plan extern, vom initia un program intensiv de atragere
a vizibilitatii viitorilor investitori fata de aceste bunuri care pot deveni bunuri productive pentru industria romanesca si, desigu,r
si pentru bugetul Iasului. Si asta se va intampla imediat ce ne intoarcem la treaba in ianuarie anul viitor, vom initia discutii
repetate cu Camerele de Comert acreditate in Romania, cu o parte din investitorii sau posibilii investitori care ne-au batut la usa
pana in momentul de fata, ati mai recuperat oarecum din media ieseana cateva informatii de acest fel, incercarea fiind, desigur,
de a reactiva acolo activitati economice care sa creeze locuri de munca bine platite. Eu cred ca prin aceasta oportunitate o sa
acoperim si o mare deficienta pe care o are regiunea de Nord-Est si Iasul, implicit, cea a lipsei autostrazii care ar putea acoperi
transferul de marfuri si materii prime de pe partea auto pe cale ferata, mai ales pentru partea industriala si in special industrie
grea. Rezumativ, aici ne aflam, am spus ca inchidem anul si prin inventarierea acestor bunuri ca bunuri publice, cu o valoare
destul de mare, spunem noi, 87 milioane de lei evaluate, dar ganditi-va ca valorile lor de inventar au fost mult mai mare la
momentul la care s-au construit si credem noi ca putem in felul acesta sa aratam ca Iasul poate dezvolta unul dintre cele mai
mari parcuri industriale, cu siguranta cel mai mare din regiunea de Nord-Est da si cel mai mare din tara si cel mai bine dotat. Nu
mergem pe transformarea unor terenuri care in momentul de fata au alta destinatie, ci pur si simplu oferim un pachet de facilitati
industriale care pot fi exploatate cu o viteza mult mai mare decat un teren care este undeva la marginea orasului si care nu are
nici utilitati, nici accesibilitate si, sigur, inseamna foarte, foarte multe costuri. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Si eu va multumesc. Doreste domnul consilier Bostan sa ia cuvantul. Va rog.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Am inteles din expunerea dumneavoastra cam care este in linii mari viziunea, logica pentru toti, este un moment
foarte asteptat. Ne dorim sa incepem cat mai repede lucrul asta. Eu vreau sa va intreb daca aveti deja creionata crearea acelei
societati de administrare a parcului industrial, daca aveti un plan deja, angajarea unui director a acestui parc industrial care sa
lucreze la documentatie, pentru ca, din experienta, documentatia se intinde pe cateva luni bune daca omul este foarte eficient
si activitatea este foarte buna sustinuta, dar poate dura un an sau chiar mai mult. Si doi, daca viziunea dumneavoastra este
crearea unui parc industrial al municipiului Iasi sau eventual in asociere cu Consiliul Judetean sau? La ce anume va ganditi? Si
o alta intrebare, daca aveti in plan sa implicati sau in ce masura Consiliul Local in acest proiect de anvergura si important pentru
municipiu? Multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai
Da, am sa raspund imediat la acest pachet de intrebari. Sigur, notiunea de parc industrial presupune intr-adevar si
abordarea sub statutul unei societati comerciale, daca dorim sa o facem, care sa administreze parcul industrial. Pe legea
parcurilor industriale noi avem hotarare de consiliu de infiintare a parcului industrial cu facilitatile fiscale care le presupune
aceasta lege. Sigur ati vazut si ultimele modificari la legea parteneriatului public privat care s-au si publicat in Monitorul Oficial
in luna decembrie si care faciliteaza accelerarea posibilitati unor legaturi directe intre administratii publice si viitori investitori. Nu
vom abandona niciuna dintre idei, dar cel mai mult mi-as dori un singur lucru, sa nu dezvoltam noi o cale care sa fie foarte greu
accesata de cei care ar putea deveni viitorii nostri parteneri. De asta ne vom intalni sa discutam cum vedeti voi ca e mai facil,
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ce aveti voi in asteptare in Camerele de Comert. Nu ma apuc eu sa va dau indicatii sa facem roti dintate daca se doreste
productie de electrocasnice, mai intai, sau alte lucruri care ar putea deveni usor de accesat pentru noi. Intentia este sa nu lungim
foarte mult aceste termene. Echipa noastra de comunicare, incepand cu decembrie, se va ocupa de elaborarea unui material
de prezentare care este esential in momentul de fata pe fiecare obiectiv in parte cu ceea ce poate oferi, ceea ce poate, sa
spunem, sa dezvolte in continuare pe langa ceea ce exista si desigur capacitatile de utilitati si de conectivitate, in special, pe
care le putem pune la dispozitie. Avem in continuare in vedere si dezvoltarea unor activitati industriale si semiindustriale ale
municipiului Iasi. Stiti foarte bine ca discutam de cativa ani de mutarea depoului din centrul orasului, ar putea aparea aceasta
oportunitate pe platforma Fortus in sensul mutarii depoului din zona Gara intru-un alt nod de derulare pentru tramvaie, ceea ce
pentru noi ar fi foarte bine, si eliberarea zonei centrale pentru obiective pe care le putem gandi chiar impreuna. De ce este
nevoie si de, nu daca mi-as propune, chiar doresc si Consiliul Local in aceste lucruri si daca doriti ne facem periodic o intalnire
sa vedem ce ar putea aparea. Astept si ideile dumneavoastra, poate chiar si relatiile pe care le puteti dezvolta prin contacte
directe. Sigur nu pun la indoiala ca sunt si corecte pentru viitorii investitori, iar noi aici va stam la dispozitie. Am si nominalizat-o
pe Ioana sa elaboreze documentatia privind starnirea oarecum a curiozitatii Camerelor de Comert acreditate in Romania fata
de aceasta oportunitate. Si pe plan intern se ocupa Doru Mocanu care tine relatia cu Camerele de Comert romanesti din diverse
judete ale tarii pentru, desigur, acelasi scop. Acum, nu e mai putin adevarat ca nu vrem sa facem un terci, sa ii adunam pe toti
si la urma sa nu putem imparti la nimeni sa faca ceva concret. Asteptam proiectele cele mai importante, mai mari si, desigur, de
ce nu, sa mergem si pe un istoric. Asa cum spuneam, stiti foarte bine ca ne-a cautat marele concern german Bosch Simmens
in vederea construirii unei uzine, inclusiv pe teritoriul municipiului Iasi si a comunei Miroslava. Probabil acum e mult mai facil sa
vina sa o gaseasca gata betonata, cu platformele construite, cu podurile rulante si cu capacitatile de transport marfa direct pe
calea ferata existenta. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim, domnule primar. Oferim cuvantul domnului viceprimar Radu Botez.
Domnul viceprimar Botez Radu
Si eu as vrea sa spun cateva cuvinte pentru ca am vazut halele respective si terenurile, sunt in stadii, as putea zice,
diferite de functionare. Avem cateva hale care se prezinta foarte, foarte bine si care au si accesul cel mai facil, in plansele pe
care le aveti, depozitul central si scularia, dar avem si halele care vor necesita o readaptare la noile noastre dorinte, aici in primul
rand turnatoria care, sigur, va trebui total refacuta si, da, rade domnul profesor. Cel mai mare avantaj, cum sublinia si domnul
primar, este cel al utilitatilor, lucru greu de realizat pentru alte parcuri industriale. Aici exista si pe parte de energie electrica si
pe parte de gaz o centrala suficient de mare pe parte de energie electrica si, sigur, un sistem pentru gazul metan care permite
o productie, deci care permite realizarea absolut orice tip de elemente industriale. Cred ca acesta este lucrul cel mai important
si probabil trebuie sa avem grija in viitorul apropiat sa pastram acea cale ferata existenta si care nu este pe teritoriul nostru, este
pe zona comuna, zona de utilitati comune si care aduce un plus major acelor suprafete si acelor constructii.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim frumos. Mai doreste cineva sa intervina? Va rog, doamna consilier Violeta Adriana Gaburici.
Doamna consilier local Gaburici Adriana Violeta
Buna dimineata tuturor. Domnule primar, prin prezentarea care ati facut-o deja mi-ati raspuns la toate intrebarile pe
care voiam sa vi le pun, dar vreau sa spun ca consilierii Partidului Miscarea Populara sustin acest proiect. Stiti ca am mai avut
niste interpelari pe aceasta tema si nu putem decat sa ne bucuram ca s-a reusit in sfarsit recuperarea creantelor prin darea in
plata si ca se va face acest parc industrial pe care ni-l dorim cu totii. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim doamna. Si revenim la alfabet. Domnul Boisteanu Paul Corneliu dupa care urmeaza domnul Boz Petru
Eduard. Multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
Buna dimineata. Va multumesc pentru posibilitatea de a-mi exprima ideile. Nu vreau decat sa va retin cateva
momente in a reliefa ca aceasta miscare, acest proiect de hotarare pe care astazi il avem in fata nu face decat sa scoata in
evidenta munca ce a fost desfasurata ca sa redam comunitatii iesene un bun cu care am plecat la drum cu foarte mult entuziasm
si care, din conditii care nu au tinut de noi, s-a pierdut pe drum. Avem posibilitatea, si astazi incununeaza cu succes o actiune
care ne ofera oportunitati pentru viitor care arata ca, de fapt, interesul economic primeaza, ca echipa de conducere duce aceasta
munca pentru scoaterea in evidenta a intereselor comunitatii iesene. Va felicit si va multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Imi cer scuze domnule consilier, daca domnia voastra nu are nimic impotriva, vrea domnul primar...
Domnul primar Chirica Mihai
Dupa Eduard.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
A, dupa? Ok. Decembrie este o luna frumoasa. Va rog, domnule.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Multumesc. Stimati colegi, noi consilieri liberali vom sustine acest proiect. De altfel este un deziderat pe care toti
candidatii la functia de primar din 2016 l-au expus. Cu totii ne-am dorit un parc industrial pe platforma Fortus. Salut initiativa
domnului primar in sensul ca a afirmat cu fermitate ca nu va permite dezvoltarea unei zone rezidentiale in acea zona. Insa, este
un moment si de tristete si de bucurie. De tristete, pentru ca noi, in momentul de fata discutam de impartirea unui cadavru
economic, respectiv platforma Fortus, si ceea ce a insemnat acest colos industrial Fortus. Este un moment de bucurie pentru
ca, evident, ne gandim la ceea ce se poate dezvolta pe aceasta platforma si, intr-adevar, apreciem ca exista perspective bune
pentru ca acolo sa apara noi societati, companii de productie, in special, cu acest specific pentru ca si infrastructura de acolo
ne permite. Domnul primar a facut un istoric in privinta caruia eu sunt de acord, insa trebuie facuta o completare. In anul 2013
Fortus-ul inca putea sa fie salvat, nu tot. Domnul consilier Pintilei, care a fost alaturi de mine consilier judetean, cunoaste faptul
ca pe masa Consiliului Judetean a existat o initiativa prin care Consiliul Judetean, pe aceeasi procedura de dare in plata, sa
preia la randu-i active in contul datoriei detinuta de A.V.A.S., lucruri care astazi se intampla, da? Primaria a primit in contul
datoriei sale aproximativ 20%, cred ca era, procentul datoriei, creantelor detinute de primariei si undeva 70-75% creantele
A.V.A.S. La momentul respectiv o parte din halele Fortus inca functionau, lucrau, aveau comenzi. S-au prezentat in fata
Consiliului Judetean Iasi o serie de angajati si au aratat ca aveau comenzi pentru elice, pentru centrale eoliene. La momentul
respectiv initiativa propusa de domnul presedinte Adomnitei, a Consiliului Judetean a fost respinsa tocmai de catre consilierii
judeteni ai Partidului Social Democrat. Cred ca puteam in loc de un moment de tristete si unul de bucurie sa avem doua momente
de bucurie, adica sa salvam ce se mai putea salva din Fortus acum 4 ani, iar pe restul platformei sa dezvoltam un parc industrial
sau doua parcuri industriale, unul al Consiliului Judetean si unul al Primariei. In momentul de fata discutam, s-a consfintit decesul
Fortus si discutam doar de posibilitatea dezvoltarii de parcuri industriale. Speram ca acest lucru sa se faca cat mai repede si cu
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eficienta economica buna. In acelasi timp, o ultima chestiune, va rog sa aveti in vedere ca exista o serie de probleme edilitare
in zona, sunt locuitori de pe strada Otelariei care nu au canalizare. In 2016, mergand si discutand cu acestia mi-au spus ca cea
mai facila solutie de canalizare pentru ei ar fi sa se racordeze la infrastructura edilitara a Fortus. Evident ca la momentul respectiv
acest lucru nu era posibil deoarece ce nu putea primaria sa dezvolte conexiuni de canalizare intr-o zona care nu ii apartinea. In
momentul de fata daca avem acces si la aceasta infrastructura, cred ca putem sa ne gandim si la modul in care avem grija si
de cetatenii care locuiesc in vecinatatea platformei. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc si eu. Domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
O sa incerc sa fiu foarte scurt. Aici am reusit sa facem diferenta dintre persoane, bine nu acuz pe nimeni de nimic
astazi ca e un moment frumos pentru orasul nostru, dintre a face si a incerca sa faci. Nu m-am dus sa obtin procedura de dare
in plata cu avizul Consiliului Local. Acolo am aplicat efectiv legea, am luat Ordonanta de Urgenta de modificare a Codului Fiscal
si m-am dus in instanta si am prezentat – acesta este continutul legii, aceasta este procedura pe care o initiem. Nu avea nimic
de a face nici cu consilierii judeteni, nici cu consilierii locali, ca sa nu incercam sa aducem vine nemeritate pentru oricare dintre
colegii de la Consiliul Judetean. A doua chestiune, procedura de dare in plata se face pe masura acumularii unei creante. Daca
te duci la o procedura de dare in plata cu un milioan de euro, obtii bunuri de un milion de euro. Noi am reusit sa obtinem bunuri
de peste 20 milioane de euro ca asa a fost creanta acumulata. Deci nu as vrea sa amestecam lucrurile, nici sa starnim niste
lucruri care nu au, desigur, niciun fel de motivatie acum. Oportunitati vor fi cu siguranta si pentru strada Otelariei si pentru
descarcarea canalizarilor de pe partea dreapta, Valea Adanca, care are nevoie de preluarea apelor uzate si transferarea lor
catre colectoarele centralizate de pe raza municipiului Iasi in vederea epurarii lor. In rest, eu nu voiam decat sa amintesc ca
anul acesta, 2017, pe care il incheiem a fost un an bun. De ce a fost un an bun? Am reusit sa obtinem, din nou tot in instanta,
cinematografele si acolo nu m-am batut numai cu reprezentatii Guvernului in functie, m-am batut si cu guvernarea Ciolos, am
initiat procedura de pe guvernarea Ponta si am obtinut rezultatul pe guvernarea mea si instanta ne-a dat dreptate pentru ca am
aplicat si am cerut aplicarea prevederilor legale a unor masuri care exista in legislatia in vigoare si care nu necesita modificari
din punctul meu de vedere. De aceea va spun ca si aceste cinematografe completeaza anul acesta inventarul bunurilor publice
a municipiului Iasi. Si casa Calimachi, care cu acordul domniilor voastre, am reusit sa o aducem in patrimoniu public. Practic,
am recuperat un monument istoric care risca sa devina o ruina istorica specifica modificarilor democratice din 89 pana in prezent,
asta cu sprijinul consilierilor locali Iasi pentru care trebuie sa va multumesc si sa va apreciez gestul facut atunci cand ati aprobat
intrarea in procedura de cumparare a acelui imobil fara de care, desigur, se risca ca acea casa monument istoric sa nu mai fie
data comunitatii. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim si noi inca o data. Tot alfabetic, utilandu-ma in sala, pana la domnul Pintilei mai doreste cineva sa ia
cuvantul?
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
O intrebare, daca imi permiteti.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Domnul Boz intai sa terminam si dupa aia va permitem si doua intrebari. Va rog,domnul Pintilei.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Imi aduc aminte foarte bine de momentele acelea cand a fost supus aprobarii proiectul. Plecand de la ceea ce ati
spus dumneavoastra despre Fortus ca era un cadavru, nu a fost niciodata, e o platforma industriala in conservare. Dar va dau
dreptate ca era un cadavru ca mirosea urat atunci cand noi am votat impotriva. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim, domnule consilier. Va rog, domnul consilier Surdu.
Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai
Asistam la un avant fara precedent in dezvoltarea imobiliara si aici ma refer la toate zonele care au prins avant in
dezvoltarea fondului de locuinte privat din municipiul nostru, atat in municipiu, cat si in zonele limitrofe. Cred ca prin initierea
acestui proiect de parc industrial, prin recuperarea terenului vom avea si clientii necesari din cei care vor aduce, vor face
activitate in acest parc industrial pentru ca trebuie cineva sa cumpere aceste locuinte si trebuie sa existe o sursa financiara
stabila, iar sursa financiara stabila este data tocmai de un loc de munca stabil pentru ca omul sa isi poata face un credit si sa
poata accesa acest credit pentru locuinte. Este salutara ideea ca acolo nu va fi niciun proiect imobiliar. Este o platforma
industriala deja dotata cu energie, canalizare, linie de tren. Acolo este si o gara care faciliteaza accesul prin acest mijloc de
locomotie. Deci va fi cu atat mai benefic zona respectiva de a prinde din nou avant si sa se dezvolte pentru faptul ca foarte multi
pot folosi un mijloc de deplasare, altul decat masina personala, fiind si asa o zona aglomerata. Este o realizare. Domnul primar
sigur ca se gandeste si la Muzeul de Istorie, de Istorie Naturala care a fost tot recuperat de catre municipalitate si dat Universitatii.
Sunt multe realizari care s-au facut impreuna si cred ca anul care urmeaza, prin initierea acestui parc industrial, Iasul sa se
ridice cu o cota in plus la acel venit national care conteaza foarte mult in concurenta dintre orasele mari ale Romaniei. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim, domnule consilier. Pentru ca ma urmareste spiritul Craciunului nu a Legii 215, o sa va ofer cuvantul.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
O intrebare, domnule presedinte de sedinta si poate domnul primar cunoaste. Acolo erau si niste restante salariale.
Au fost mai multe miscari de protest in fata Prefecturii, in special din partea ultimilor salariati care au ramas la Fortus. Avand in
vedere ca se realizeaza aceasta procedura de dare in plata atat fata de noi, fata de municipalitate, cat si fata de A.V.A.S.,
cunoasteti, va intreb doar daca cunoasteti, daca este valorificat vreun imobil, daca rezulta vreo suma din care sa poata sa fie
achitate salariile restante?
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Da, va rog, domnul primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Sa stiti ca s-au vandut foarte multe bunuri pana in momentul de fata chiar daca public nu a aparut asa de evident.
Casa de insolventa, casele de insolventa care s-au ocupat de a lungul timpului de Fortus au vandut foarte, foarte multe bunuri,
inclusiv sediul central, suprafete de teren de o parte si de cealalta a acestuia, de hectare intregi, sume care parte dintre ele sau utilizat si pentru plata unor restante salariale. Ceea ce dumneavoastra nu stiti, dar eu din pacate am sesizat si am si facut
public de la momentul la care am fost implicat in acest proiect, ca multe dintre chestiunile care s-au inregistrat acolo erau fictive,
iar cand am acuzat public pe fostul director Chisca ca ponteaza oameni care nici nu mai traiesc in detrimentul statului roman,
era o chestiune verificata. Deci ei nu mai patrunsesera in Fortus de luni si ani de zile, dar erau pontati. Oameni aia erau mutati
la tara de ani de zile, unii dintre ei decedasera si nu mai anuntase nimeni la conducerea Fortus ca ei nu mai sunt pe acolo si
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erau inregistrati cu plati salariale restante in detrimentul bunurilor statului, ca pana la urma tot ceea ce este acolo, Fortus in
calitate de actionar principal, statul roman prin A.V.A.S., reprezinta bunurile statului. Sunt convins ca A.V.A.S.-ul nu a facut
procedura de dare in plata, nu a avut niciodata interesul sa reinfiinteze un parc industrial, ceea am propus de foarte multa vreme
chiar de la primele intalniri la Ministrul Economiei, ci a dorit de fiecare data valorificarea pentru ca si echipa lor de management
de acolo isi preluau cote parti in plata avocatilor etc etc., dar nu este treaba mea. Noi ne-am dus pe treaba noastra. Ne-am dus
pe lege, pe Casa de insolventa, pe Codul Fiscal, pe ceea ce ne-a prevazut legea, nu ne-am bagat in partea de administrare
unde este rolul, sa spunem, firmei ce face insolventa impreuna cu actionarul majoritar care este statul roman in continuare.
Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Cu permisiunea dumneavoastra, desi este onoranta pozitia de presedinte este oarecum
restrictiva ca nu pot sa iau cuvantul, insa nu am ce sa fac, sa va cer permisiunea sa spun si eu doua, trei ganduri legate de
acest proiect de hotarare. Nu suntem la ora bilanturilor, nici nu stiu ce au facut domnii Adomnitei sau Fenechiu pentru ca ei sunt
istorie, stiu insa un lucru, ceea ce face primarul municipiului Iasi, ceea ce nu au facut rand pe rand, stiu eu, pret de 27 de ani
nici unul dintre cei care s-au succedat pe scaunul de la Palatul Roznovanu. Iata primarul Mihai Chirica, nu am de gand sa ii ridic
astazi o statuie fie si ea formata din versuri, a facut un lucru deosebit pentru comunitatea ieseana si anume ca a racordat Iasul
si la ceea ce avea candva, anume industrie. Tot timpul am spus-o si o sa spun mereu Iasul nu poate trai doar gratie mediului
academic, Iasul nu poate sa traiasca doar gratie culturii. Un oras nu poate trai doar prin servicii. Ceea ce ati facut dumneavoastra,
domnule primar, cu echipa din primarie, in opinia mea, este un eveniment istoric. Atat am avut de spus. Va felicit si sa dea bunul
Dumnezeu ca acolo sa creati locuri de munca astfel incat iesenii nostri sa nu mai mearga in strainatate si sa ramana aici si sa
isi creasca, stiu eu, copiii si sa ii vada pe cei dragi si asa aiba grija lor. Va multumesc inca o data. Supunem votului proiectul de
hotarare.
Cine este pentru? Va multumesc.
Abtineri nu sunt.
Impotriviri nu sunt.
Asadar proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor domniilor voastre si va multumesc inca o data.
Trecem la proiectul numarul 3.
Proiect nr. 3
Proiect de hotarare aprobarea privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.340/29.10.2014, modificata
prin Hotararea Consiliului Local nr.88/31.03.2015;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii, va rog. Va rog, domnule consilier Bostan.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Pentru ca punctul asta are legatura cu punctul anterior nu am vrut sa mai intervin inca o data, am vrut doar sa intreb,
in situatia in care cum ati spus si dumneavoastra, lucrurile vom merge extraordinar de bine si ne dorim cu totii, vor veni o multime
de firme acolo care ele vor oferi locurile alea de munca nu domnul primar, domnul primar poate sa le faciliteze, el personal nu
cred ce le va oferi locuri de munca. Exista vreo posibilitate ca primaria sa achizitioneze suplimentar suprafete de teren si cladiri
in continuarea amplasamentului existent pentru viitoarea extindere a acestui parc industrial? Asta e un lucru important ca daca
lucrurile merg in continuare, teoretic in cel mult doi ani de zile ar trebui sa se umple platforma aia. Da? Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va rog, domnul primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Exista si aceasta posibilitate, evident, in masura resurselor pe care le putem disponibiliza. Noi, de altfel, in momentul
de fata mai avem pusa o dubla evidenta, noi impreuna cu casa de insolventa, pe un teren din apropiere de cca. de 8000 metri
patrati care completeaza suprafata de 23 de hectare, deci ar fi 24 in total. Acum depinde foarte mult si de ce vom avea in cererile
celor care vor dori sa devina partenerii nostri. Posibil sa se poata implica si viitorii parteneri in a-si dezvolta si prin fonduri proprii
elemente, sa spunem, industriale sau accesibilitati astfel incat sa le mearga afacerea asa cum si-a propus-o. Luam in evidenta
si acest lucru. Uitati, de la aceasta propunere am sa las in proiectul de buget pe anul 2018 si posibilitatea achizitionarii in
continuare a unor imobile pentru a putea completa si parcul industrial, in masura in care va fi nevoie. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Mai sunt interventii? Pana a supune votului, domnule consilier Bostan, intr-adevar domnul primar nu ofera locuri de
munca, dar inlesneste crearea acestora. Supunem votului acest proiect de hotarare.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Asadar proiectul de hotarare a trecut in unanimitate.
Proiect nr. 4
Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitantii care au inregistrat cereri in vederea acordarii
unei locuinte din proprietatea Municipiului Iasi sau din proprietatea privata a statului, administrate de Consiliul Local Iasi;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii va rog. Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Asadar proiectul de hotarare a trecut in unanimitate. Trece fara nicio problema.
Proiect nr. 5
Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L. nr.
154/24.04.2017 si anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune in
Municipiul Iasi nr. 93289/16.09.2016, incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii,va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
As avea eu.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va rog, domnule primar.
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Domnul primar Chirica Mihai
Ca si informatie pentru ca in primul rand trebuie sa va informez pe domniile voastre. Toate cele 88 de autobuze
achizitionate au intrat in tara, sunt in tara, 67 de bucati sunt in Iasi si 21 dintre ele sunt in Bucuresti urmand sa isi faca procedurile
de inmatriculare dupa care vor ajunge sa fie receptionate in municipiul Iasi. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va multumesc si eu.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nu sunt voturi.
Abtineri nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut in unanimitate voturilor domniilor voastre.
Proiect nr. 6
Proiect de hotarare privind aprobare accesare fonduri AXA 1 POR-Promovarea Transferului Tehnologic pentru Parcul
Stiintific si Tehnologic TEHNOPOLIS Iasi;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii va rog. Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva nu sunt.
Abtineri nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 7
Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri administrative cu privire la unele spatii aflate in administrarea
Consiliului Local al Municipiului Iasi;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va rog, domnule consilier Bostan.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Eu am citit proiectul de hotarare de Consiliu Local. E destul de subtire, asa. As vrea sa intreb, spatiile astea inteleg
ca au avut destinatie locativa. Ele sunt improprii locuirii in momentul asta si Primaria doreste sa le preia cu scopul de a investi
in ele si a le reda circuitului economic, vad ca se schimba destinatia, prin concesiune, inchiriere, vanzare, adica exista deja un
plan? Multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai
Sigur ca da. Le aveti si nominalizate acolo. Ideea este ca cea mai mare parte dintre ele au avut stabilita destinatia de
locuit de pe vremea regimului socialist si a ramas in acest regim si in starea pe care le vedem astazi pe strada. Intentia noastra
este ca ele sa fie redate circuitului civil si prin actiuni de inchiriere, concesionare sau vanzare fara a fi neaparat pastrarea
destinatie de imobil de locuit. Uitati-va la Caminul de pe Sararie, cel de vis-a-vis de fostul Petrom sau actualul Petrom daca mai
exista acolo, la fel a avut statutul de locuinta de locuit. Nici nu a indeplinit vreodata normele de locuire pentru ca nu a avut nici
suprafete, nici accesibilitate, nici norme de exploatare. Apoi cladirea unde a functionat Biblioteca ”Gheorghe Asachi” din Pacurari
a devenit de locuit si adusa in situatia pe care o vedeti. Ea ar putea din nou sa devina un imobil care poate reprezenta si altceva
decat o cladire de locuit. Pe parcursul eliberarii lor, cele care desigur nu au intrat intr-o faza de auto demolare, le vom supune
atentiei dumneavoastra, astfel incat sa le putem scoate in proceduri publice de inchiriere, concesionare sau vanzare, astfel incat
sa le gasim si rolul lor in ansamblul circuitului civil al Municipiului Iasi.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
(nu vorbeste la microfon).
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Domnule Bostan, da facem un dialog? E disciplina, domnule, aici. Multumesc. Va rog.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Deci voiam sa intreb daca cele de pe Cuza Voda sunt cumva cu risc seismic sau daca sunt clasate ca monument
istoric.
Domnul primar Chirica Mihai
Cea mai mare parte dintre ele sunt si afectate de timp, inclusiv cu risc seismic, si o parte dintre ele si monumente
istorice, ceea nu a permis interventii masive din partea noastra acolo. Cele 5 imobile pe care le vedeti, doua dintre ele sunt
apartamente, dar ele sunt pozitionate in zone unde deja se desfasoara activitati comerciale si intentia este de a mobila oarecum
altfel zona respectiva incat sa eliminam parte din locuinte de la strada, iar imobilul din Pacurarii 29 stiti unde a fost Biblioteca
Judeteana ”Gheorghe Asachi” de pe zona Pacurari, strada Armeana numarul 5 la fel este vorba despre un imobil aici in
apropierea noastra care nu isi mai gaseste in momentul de fata sub nicio forma posibilitatea de activare ca si structura de locuit.
Ceea ce nu am spus, dar ati si aprobat de altfel in proiectul anterior si probabil ati si sesizat acest lucru ca a facut obiectul unor
altor hotarari de consilii anterioare, noi vom incerca sa stabilim reguli de sustinere sociala plecand de urmatoarele criterii: oameni
care se incadreaza intr-un comportament social adecvat Municipiului Iasi, oameni care muncesc, oameni car vor sa isi intretina
copii si ii duc la scoala, urmeaza oameni care au diverse grade de handicap si care efectiv nu isi pot rezolva problemele de zi
cu zi ale vietii datorita unor nenorociri si pe ultima pozitionare vor fi ceilalti care nu se incadreaza nici social, nici nu vor sa
munceasca cu carte de munca, nici nu vor sa faca ceva cu viata lor. Intentia mea personala este de a demonstra ca Iasul este
un oras deschis tuturor celor care vor sa aiba o viata sociala normala aici. De asta ati vazut toate clasamentele modificate in
care multi dintre ei au rasturnat acest clasament datorita faptului ca au copii pe care i duc la scoala, ei au facut studii, unii dintre
ei si cu studii superioare si care muncesc, isi pot plati intretinerea imobilului, inclusiv intretinerea lui ca si casa, in felul acesta sa
ne mai da si noua confortul ca nu de fiecare data dupa ce se muta cineva de acolo noi gasim o ruina cu care nu mai putem face
absolut nici. Sa stiti ca am avut un numar destul de mare de evacuati in acesta toamna si iarna pe principiile pe care le am spus.
Imobile sociale pe care le -au primit si pe care ei le au subinchiriat, inclusiv ANL-uri, si am evacuat, oameni care au distrus
bunurile si am evacuat, oameni care nu si-au platit in mod repetat intretinerea si s-au acumulat datorii foarte mari si am avut
foarte multe ordine de evacuare, inclusiv din casele noastre Centrul Rosetti si celelalte, unde am avut evacuari pe motive de
violenta, de nerespectarea regulamentelor interioare si multe, multe alte cauze care ne-au pus in situatia sa ii alungam de acolo.
Lucrurile se vor repeta pana cand vom asocia langa noi oameni care au un comportament social adecvat cu vremurile pe care
le traim si in care cei care muncesc au prioritate fata de cei care nu vor sa munceasca. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim frumos. Mai sunt interventii? Nu mai sunt. Supunem votului proiectul de hotarare numarul 7.
Asadar cine este pentru? Va multumesc.
Abtineri? Nu sunt.
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Impotriva? Nu sunt.
Proiectul de hotarare numarul 7 trece cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 8
Proiect de hotarare privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.266/01.10.2001
completata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 322/2001 de atribuire in folosinta gratuita Asociatiei Waldorf Scoala Waldorf, a terenului in suprafata de 17.912 mp situat in Iasi, str. Albinet nr. 2;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii, va rog. Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? nu sunt.
Abtineri? nu sunt.
Proiectul de hotarare trece cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 9
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Gimnaziala “Stefan Barsanescu” Iasi”;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii va rog. Domnul primar, va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Am sa fac o prezentare generala pentru toate aceste proiecte pana la numarul 25. De ce le-am adus? Putea fi, domnul
Vulpoi, putea fi si un tabel centralizator cu un singur proiect si cu 25 de anexe sau 25 de pozitii. Dar merge si asa. Initial noi
aceste proiecte le-am initiat pentru a putea primi o finantare PNDL X. Ati vazut foarte tare ca ordinea de prioritati s-a schimbat,
de la infrastructuri scolare - sportive s-a dus mai mult spre podurile de la Cluj-Napoca si multe, multe alte lucruri absolut necesare
evitandu-se retele de apa, scoala si lucruri de care tara are nevoie. Am spus ca nu le lasam prin continutul hotararilor de consiliu
abandonate intr-o eventuala finantare PNDL H, ci le vom lasa in posibilitatea finantarii pe bugetul local. De asta noi le vom baga
cu prioritate in perioada urmatoare pentru ca infrastructura scolara este, mai ales cea sportiva, este pentru mine o prioritate
pentru ca tine in primul rand de sanatate si educatie. Va rog frumos, chiar va invit sa incercati sa radiografiati care este starea
de sanatate a populatiei din indicatorii statistici pe care ii puteti obtine si de la Directia de Sanatate Publica, dar si din interiorul
spitalelor acolo unde aveti posibilitati de a intra si o sa vedeti ca situatia este nu alarmanta, este mult mai mult decat atat pentru
ca morbiditatea a crescut foarte mult, bolile grave la varste foarte fragede sunt din ce in ce mai frecvente. Motivatia este foarte
simpla, lipsa de finantare a sistemului de educatie a deprofesionalizat si a scazut foarte mult de competenta a profesorilor si a
colectivelor profesionale care nu au mai fost platite. Uitati-va, va rog sa vedeti si nu este o chestiune nici macar ca o gluma,
componenta colectivelor de profesori a devenit in peste 90% doamne datorita faptului ca intretinatorii erau barbatii si nu isi
puteau permite sa supravietuiasca printr-un salar de profesor foarte, foarte grav, reducerea numarului de ore de sport,
infrastructura sportiva care a devenit din ce in ce mai rara, ca sa spun asa, si desigur atentia foarte slaba acordata medicinei
preventive din institutiile scolare. Au distrus corpurile de medici, sunt peste 200 si de medici care in loc sa fie asociatii Ministerului
Sanatatii sa isi poata urmari programele de prevenire a diverselor afectiuni ale copilarie, uitati-va in ce situatie au ajuns. Nici ei
nu mai stiu unde mai fac parte. Ba sunt la Directia de Asistenta Comunitara, ba sunt medici, ba nu sunt medici, ba beneficiaza
de prevederile legii in ceea ce priveste statutul de medic, ba nu au niciun fel de apartenenta. I-a deprofesionalizat, i-a lasat fara
minim de resurse si usor, usor o sa-i scoata complet din sistemul de preventie sanitara din scolile din Romania. Pentru anul
urmator ne-am propus si o sa vedeti in propunerea de buget inclusiv introducerea de dotari pentru medicina stomatologica,
pentru ca este jale. La nivelul copiilor nostri, mai ales din familiile defavorizate, este absolut zdrobitor sa vezi cum isi distrug
dentitia de la varste foarte, foarte fragede pentru ca nu le mai acorda nimeni niciun fel de asistenta. Medicina stomatologica
infantila a fost scoasa din prevederile de finantare a Casei Nationala de Asigurare de Sanatate, ceea ce este un atac direct
impotriva sanatatii noastre, pentru ca e evident ca toate lucrurile pornesc de la primul contact, adica prin ceea ce inspiri, mananci
sau bei. Prin urmare asta este motivul pentru care l-am scos de acolo. Programul nostru de finantare a sportului nu se va opri
din motive subiective, ci va continua. Stiti foarte bine ca finalizam si modernizarea de fapt a suprafetei de joc de la Sala Sportului
pentru ca riscam sa fim dati afara din toate ligiile profesioniste din lipsa unor suprafete agrementate de, nu ligii profesioniste,
ligile sportive, din lipsa acestor suprafete, dotari minimale de care avea nevoie Iasul si desigur atentia se va focusa foarte, foarte
mult pe scoala. Toate terenurile astea vor ramane cele vesnic deschise, de asta sunt si 17 ca am atacat 17 zone din Iasi si vom
incerca sa le facem programe sportive de sport de masa nu sport de performanta pentru toti copii si tinerii din toate cartierele
din municipiului Iasi. Ulterior, nu am abandonat ideea nici a unei sali de sport performanta si o sa vedeti o astfel de propunere
pe bugetul anului viitor, dar trebuie sa ne intoarcem din nou la baza. Noi nu mai avem o baza de oameni care sa poata deveni
si viitori sportivi de performanta, dar care sa intretina si din punct de vedere a sanatatii si poate din punct de vedere educativ.
De aceea cred ca acest restart, as putea sa ii spunem, in ceea ce priveste reactivarea sportului in Iasi este mai mult decat
benefic pentru noi pentru ca se adreseaza exact acolo unde s-a abandonat de foarte multa vreme. Nu am pierdut din vedere
nici salile de sport. Avem doua, trei sali de sport pe care vrem sa le construim pentru scoli, de asemenea, este vorba
Scoala ”Vasile Alecsandri”, Scoala ”Ion Creanga” si Scoala ”Cantemir” si unde speram anul acesta chiar sa le demaram,
bineinteles pe masura elaborarii documentatilor. Si nu am pierdut din vedere unul din proiectele de suflet ale Iasului, scoala
Normala Vasile Lupu, care a fost abandonata dintotdeauna si care risca, credeti-ma, in momentul de fata chiar sa subcombeze
sub propria greutate din cauza evidenta a degradarii. Va invit sa facem impreuna o vizita acolo sa vedeti cat este de oportuna
sa abordam acest proiect cu care impreuna putem sa ramanem asa oarecum in istoria acestei scoli ce a ramas foarte, foarte
abandonata. Multumesc foarte mult
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc si eu domnule primar. Desi sunt obiectiv, pentru ca tot ati invocat invatamantul preuniversitar, intr-adevar
lucrurile stau asa cum le-ati prezentat dumneavoastra, insa o datorie crestineasca ma obliga sa va multumesc ca ati fost
consecvent cu ceea ce ati promis la inceputul mandatului, respectiv la inceputul anului calendaristic pe care il incheiem peste 4
zile, si in anume ati, in ciuda faptului ca nu ati avut sprijin de la nivelul national sa realizati aceste proiecte de bun simt necesare
copiilor nostru, iata ca prin intermediul consilierilor locali si a specialistilor din primarie ati identificat sumele necesare pentru a
putea fi pus in practica acest proiect, zic eu, care de multa, multa vreme trebuia sa apara daca vreti in agenda celui sau celor
care au condus Primaria Municipiului Iasi. Insa vreau sa va smulg o promisiune, sigur ca mi-ati vorbit de o radiografie a acestor
terenuri care sa ocupe aproximativ toata raza municipiului Iasi. Eu nu vreau sa fac preziceri, de lucrul acesta se ocupa
Nostradamus si domnul Pintilei, insa am certitudinea ca in primul mandat veti termina toate terenurile si in al doilea sau al treilea
mandat veti face la fiecare unitate de invatamant cel putin cate o sala de sport. Ati fost atent, domnule primar? Multumesc
frumos.
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Domnul primar Chirica Mihai
Daca imi permiteti, as puncta un singur lucru. Niciun proiect de pe PNDL 2 nu a pornit si foarte putine din 1 s-au
terminat, asa incat nu am fost afectati ca nu a fost ajutat nimeni
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Domnul Boz, dupa care domnul Pintilei.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Stimati colegi, evident si noi sustinem toate proiectele care vizeaza amenajarea terenurilor de sport si a salilor de
sport. Cumva domnul primar a anticipat si a facut o precizare, dar as dori sa fie foarte clar. Noi tot timpul am militat pentru
deschiderea terenurilor de sport pentru toti cetatenii Iasului, cu atat mai mult cu cat reabilitarea terenurilor si a salilor de sport o
facem din banii iesenilor. Rugamintea este sa avem in vedere acest principiu, eventual daca este necesar facem si un
regulament astfel incat cu adevarat toate trenurile de sport, nu doar cele care sunt astazi pe ordinea de zi, sa fie accesibile
publicului larg cu atat mai mult ati sesizat si dumneavoastra nevoia care exista in comunitate pentru a imbunatati sanatatea
iesenilor. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul Pintilei, imi cer scuze, doriti sa cedati domnului Boisteanu sau dumneavoastra?
Domnul consilier local Pintilei Mihail
(nu vorbeste la microfon).
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va rog, domnul Boisteanu. Multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
Va multumesc pentru intelegere. Nu vreau decat sa readuc in constiinta tuturor ca toti membrii Consiliului Local fac
parte din Consiliile de Administratie de la aceste scoli si ca proiectele pe care astazi le avem in mapa reprezinta si efortul
conjugat si al conducerii scolilor si al Consiliului Local si bineinteles a executivului Primarie. M-as fi asteptat, sincer sa va spun,
ca in sala la o asemenea densitate a proiectelor de hotarare pe care le avem pe ordinea de zi sa regasim si, sigur face exceptie
domnul presedinte, domnul consilier Ciobotaru, un reprezentant de marca a institutiei Inspectoratului Scolar Judetean sau al
directorilor scolilor care astazi isi vad parte din solicitari in atentia executivului si a Consiliului Local. Va multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog, domnul Pintilei
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
Lucruri foarte importante pentru viitorul copiilor nostri, dar v-as face o propunere. Cand mai sunt discutii legate de
scoala sa fie doi presedinti, unul care sa poata limiteze luarile de cuvant ale domnului Ciobotaru.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile a iesit din sala de sedinta.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc frumos. Asa cum am spus e decembrie, suntem in spirtului Craciunului. Supunem votului acest proiect de
hotarare.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nu sunt voturi impotriva.
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare trece cu unanimitatea voturilor liber exprimate.
Proiect nr. 10
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Gimnaziala “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Iasi – corp D”;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii, va rog. Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Stimati colegi, domnule primar, ieri mi s-a atras atentia de catre un reprezentant al parintilor care au copii inscrisi la
Scoala ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” ca exista riscul ca aceasta scoala sa piarda o serie de corpuri in favoarea altor institutii de
invatamant. Evident ca pe ordinea de zi m-am uitat proiectele contin doar cifre, date economice, dar va adresez pe aceasta cale
o intrebare daca se are in vedere reorganizarea acestei scoli, daca exista acest risc?
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnule primar, va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Chiar a fost o discutie destul de ampla zilele astea si chiar si inainte de Craciun in ceea ce priveste reorganizarea
structurii scolare si indeosebi pentru Scoala ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”. Exista mai multe, sa spunem, implicari acolo, pe de o
parte o parte din parinti, pe de alta patra o parte dintre profesori, pe de alta parte Inspectoratul Scolar. Aveam pregatita si
aceasta abordare, dar mai sunt cativa pasi care trebuie sa respecte normele legale in ceea ce priveste reorganizarea structurii
scolare. Scoala ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” astazi este compusa pe langa scoala pe care toata lumea o stie de la intrarea de
pe strada Ion Creanga, din urmatoarele scoli: ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” are cuprins in interiorul sau invatamant primar si
gimnazial, deci este o scoala gimnaziala aproape clasica, de la clasa pregatitoare si pana la clasa a 8-a inclusiv. De-a lungul
timpului acolo s-au mai asociat si alte unitati scolare care au fost preluate de catre ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din diverse
motive pe care le voi exprima imediat, printre care Scoala Primara ”Costache Negri”, Scoala Primara ”Costache Conachi”,
Gradinita cu Program Normal numarul 1, preuniversitar deci, Gradinita cu Program Normal numarul 2, tot preuniversitar,
Gradinita cu Program Prelungit ”Ion Creanga”, tot preuniversitar, prescolar, ma iertati. Am nominalizat trei gradinite, deci trei
prescolare si doua primare asociate la un gimnaziu. Acolo a fost director domnul Nechifor care din nefericire, dar si varsta,
bineinteles, ca l-a ajuns si pe dumnealui, nu a mai putut sa isi continue activitatea didactica si care a fost intr-adevar o mana de
fier in ceea ce priveste gestionarea acestor unitati scolare. Ele sunt corpuri dispersate peste tot in cartierul Tatarasi. Sunt si pe
Vasile Lupu, sunt si in capat spre Fantanilor, sunt si la intrarea in Ion Creanga, in fine, nu mai trec in revista peste tot. Nu exista
niciun fel de problema in ceea ce priveste gestionarea actului de educatie pentru ca nu se muta niciun copil, nu s-ar muta,
vorbim la viitor, nu s-ar muta niciun copil din nici o unitate scolara spre alta unitate scolara din nicio locatie spre alta locatie. Pe
de alta parte, ganditi-va ce ar fi daca toate unitatile scolare din zona Cantemir si Dimitrie Cantemir si Titu Maiorescu le-am afilia
la Liceul Racovita si ele toate ar fi unitati scolare ale Liceului Racovita, dar de fapt ele sunt alte unitati scolare care au acelasi
colective de profesori si care gestioneaza aceleasi resurse si materiale si intelectuale. Prin urmare, a fost o falsa problema
introdusa in mintea unor parinti sau in mintea unor cadre didactice ca se intampla ceva. Nu se intampla nimic. Eu cum am vazut
lucrurile, ganditi-va o scoala gimnaziala asociata cu doua scoli primare si trei gradinite este o scoala mamut din punctul meu de
vedere. Are 2100 peste de elevi, practic cu aproape o mie mai mult decat are Universitatea Nationala ”George Enescu” din Iasi.
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Deci este greu de gestionat si eu stiu si din proprie experienta cand incepi sa le faci planul de educatie la 6 corpuri profesionale
nu e chiar asa de simplu sa te gandesti cui ii trebuie un bec si cui ii trebuie un catalog, e foarte, foarte dificil. Sigur, conteaza
foarte mult si punctul de vedere al parintilor care ii motiveaza ca daca copilul invata la Scoala ”Ion Creanga”, gradinita pardon,
in prescolar, are continuitatea pana in ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” nemaiurmarind, sa spunem, acele etape de traversare a
examenului de 4 spre 5 sau atat ca mai departe nu se duce din gimnaziu. Este si asta o explicatie care poate sa fie o motivatie
destul de importanta, dar nu are nimic de a face, usurinta trasabilitatii copilului care oricum nu paraseste cartierul si nu paraseste
scoala, cu calitatea actului de educatie. Eu nu as vrea sa transformam facilitati in traversarea actului de educatie ale copiilor in
detrimentul calitatii actului de educatie. Trebuie sa invete in primul rand ca sa poata raspunde unei provocarii si pentru
Scoala ”Gheorghe Asachi”, dar si pentru Liceul Negruzzi si pentru Colegiul National si pentru alte scoli de ce nu. Peste tot trebuie
sa fie la fel de performanti. Am avut o discutie si cu domnul inspector de data aceasta si cu doamna inspector sef general de la
Inspectoratul Iasi si cu colegii mei. Sigur lucrurile se vor petrece gradual si nu ne-am propus sa luam o decizie brutala pentru ca
discutam despre oameni, despre, sa spunem, destinele lor. Anul trecut prin aceeasi luna sau daca nu la inceputul anului am
avut discutii similare referitor la o posibila dezasociere a unor corpuri scolare catre alte unitati, tot la fel tensiuni, unii profesori si
chiar directori s-au transformat in sindicalistii unor profesori sau parinti. Nu asa se face scoala. Scoala se face dupa niste reguli
foarte stricte. Nu cred ca parintii mei s-au dus vreodata la directoarea Scolii ”Ion Creanga” din Pacurari sa ii spuna ca nu vrea
invete in 6A si vrea sa invete in 6C sau sa mai aiba si o gradinita pe langa. Nu. Lucrurile trebuie lasate pentru ca actul de
educatie si-l asuma institutia suprema, Ministerul Educatiei prin inspectoratele scolare. Noi suntem doar un administrator de
bunuri imobile si un gestionar al actului de educatie prin Consiliul Local Iasi. De asta nici nu am vrut sa intervin foarte mult. Stiu
sa ascult toate punctele de vedere dar imi place sa las echilibru sa gestioneze inclusiv aceasta situatie. Ce s-ar fi intamplat daca
toate gradinitele din Tatarasi erau asociate la Hasdeu, era scoala Hasdeu care are o scoala gimnaziala si toate gradinitele din
Tatarasi. Ar fi fost bine, nu ar fi fost bine, Dumnezeu stie cum ar fi fost, dar acolo treaba nu merge bine. Fata de perioada
profesorului Nechifor actuala conducere a scolii nu gestioneaza cum se cuvine actul de educatie de asta noi vom incerca sa
continuam monitorizarea, sa vedem ce se intampla pentru ca sunt foarte multe, sa spunem, acte administrative initiate de
Inspectoratul Scolar care, desigur, nu au ajutat, ci au incordat si mai mult lucrurile intre conducerea Inspectoratului si diverse
grupe de profesori si directori de pe acolo, cu siguranta nu a fost foarte benefice, dar asta nu inseamna ca noi vom raman, sa
spunem, indiferenti. Vom incerca sa continua procesul de monitorizare a acestei scoli, putem sa ii spunem o scoala mamut, e
mai mare decat Colegiul Negruzzi si Colegiul National care sunt doua scoli foarte mari, si sa incercam sa venim, sa intervenim
in actul de educatie nu in preferintele profesorilor, nu in preferintele parintilor, nu in preferinte. Noi nu facem scoala dupa
preferinte, ci dupa rezultat. Rezultatul trebuie sa fie cel care gestioneaza orice decizie. Scoala care merge prost se
restructureaza, merge iar prost se mai restructureaza pana cand merge bine, indiferent daca place unui educator, daca place
unui director adjunct, daca place unui colectiv de parinti. Sunt 2100 de elevi acolo, deci ar insemna sa discutam cu 2100 de
parinti si eu sunt convins ca nu vom avea unanimitatea decat a unor parinti vocali.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile a intrat in sala de sedinta.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
(Nu vorbeste la microfon)
Domnul primar Chirica Mihai
Unii poate sunt monoparentali de aia mi-am zis ca vorbim doar printr-un reprezentant. Asa incat nu am lasat ca
deciziile sa le luam astazi. O sa continuam imediat dupa sarbatori discutiile si cu Inspectoratul Scolar. O sa intervenim direct sa
vedem ce se intampla totusi acolo in scoala, ce face doamna educator, ce face doamna director adjunct, de ce sunt tensiuni, de
ce parintii sunt dezinformati, ca argumente de tipul - ca am doi copii, unul este la Conachi si unul este la Hasdeu. Ce treaba
are? Profesorul de la Conachi e profesorul de la Conachi, profesorul de la Hasdeu este profesorul de Hasdeu chiar daca e sub
palaria unui centru scolar care se numeste Hasdeu. Nu se muta fiecare cum vrea pe acolo si isi ia valentele altui profesor.
Numele Scolii Hasdeu s-a creat prin munca, prin munca colectivelor de profesori care au gestionat foarte bine actul de educatie
si care a facut ca acesta scoala sa creasca. Nu trebuie acum sa o demolam, ci trebuie dimpotriva sa ii intretinem nivelul acesta
cu oamenii pe care ii avem astazi. Din pacate nu ii putem sa ii dezgropam pe unii si nu putem sa ii aducem din nou sa ii reactivam
pe altii pentru ca nici varsta, nici starea de sanatate nu le mai permite, dar nu ne putem permite sa stam catusi de putini
indiferenti. De asta am rugat pe doamna Secretar astazi, citind din nou legea in ceea ce priveste aprobarea retelei scolare
preuniversitare, mai purtam inca o runda de discutii la Inspectoratul Scolar si venim cu o propunere care sa fie in favoarea actului
de educatie, nu in favoarea oricareia dintre parti. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Domnul consilier Istrate am vazut ca ati solicitat. A, ma scuzati. Domnul Crucianu.
Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan
As vrea sa punctez si eu putin vis-a-vis de situatia Scolii Generale ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” atat din calitatea de
consilier membru in Consiliu de Administratie a acestei scoli, cat si de fost elev al scolii. Situatia de acolo e mai mult decat
delicata si pot puncta acest lucru din prisma sedintelor la care am participat de a lungul mandatului pentru ca da acolo avem pe
de o parte un grup de parinti ce vin si sustin ca scoala nu trebuie sa isi piarda acele corpuri de cladiri motivat exact de ceea ce
ati spus si dumneavoastra, domnule primar, dar totodata avem si conducerea scolii care vine si sustine ca ei isi pot continua
planul managerial supus aprobarii Inspectoratului. Cred e important sa avem o discutie impreuna cu conducerea scolii si cu
reprezentantii parintilor si nu doar cei care vin in Consiliul de Administratie pentru ca acolo nu sunt doar trei, patru parinti.
Important sa chemam cat mai multi ca in felul acesta sa luam o decizie si in functie de cum vad lucrurile toti cei care sunt factori
de decizie si, bineinteles, cu Inspectoratul la aceeasi masa. Va multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim si noi, domnule Crucianu. Va rog, domnule Istrate.
Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel
Buna ziua. In primul rand as vrea putin la titlul proiectului de hotarare si la acesta si la cel anterior si la urmatoarele
15, cu multumirile echipei care a lucrat la calcul indicatorilor tehnico-economici si la intentia declarata a primarului municipiului
Iasi de a face aceste amenajari din banii primariei. Deci multumiri pe care le aduc, sunt convins in asentimentul colegilor din
Comisia de Cultura si Invatamant. In ceea ce priveste Scoala ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, rezulta foarte clar ca este o structura
compozita foarte mare atat in ceea ce priveste, eu stiu, ciclurile de invatamant, cat si in ceea ce priveste numarul de imobile si
extinderea pe care o are in cartierul Tatarasi. Cred ca aici nu trebuie sa fie, imi pare rau sa o spun, o decizie a parintilor indiferenti
cati s-ar aduna, nicio decizie a unui Consiliu de Administratie indiferent cat de bune rezultate ar parea ca are la un moment dat,
dar in momentul de fata se pare sa rezultatele nu sunt chiar cele pe care le astepta Consiliul Local. In aceste conditii chiar
consider ca trebuie protejata o scoala care si-a castigat un nume si asta este responsabilitatea noastra, deci nu cred ca trebuie
permis sa se lipeasca la un nume alte nume, poate este prea dur ceea ce spun, dar v-as propune sa aveti in vedere avand de
asemenea constiinta faptului ca trebuie sa respectam intru totul un calendar al Ministerului Educatiei Nationale in ceea ce
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priveste structura programelor de studii pentru anul universitar sau scolar urmator in ceea ce priveste structura pe unitati de
invatamant preuniversitar pentru anul scolar urmator, v-as propune, deci, nu inseamna ca trebuie luata ca atare aceasta
propunere, pentru 2018-2019 Gradinita ”Ion Creanga” sa treaca la Scoala ”Ionel Teodoreanu”. Multumesc. Si pentru ca pentru
ca nu mai vreau sa iau cuvantul, chiar nu mai vreau sa iau cuvantul anul acesta, as vrea sa va adresez tuturor, dumneavoastra
si cetateniilor Iasului, sa aveti un an nou asa cum vi-l doriti, asa cum si-l doreste fiecare. Multumesc mult.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu a iesit din sala de sedinta.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae a iesit din sala de sedinta.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim pentru gandurile bune. Domnule consilier, Mihail Pintilei, va rog.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Ati pomenit, domnule primar, de sala de sport de la Scoala ”Ion Creanga”. Si acolo datorita unor masuri luate de
Inspectorat, anul trecut sau acum doi ani s-a facut o comasare care nu functioneaza absolut deloc. In Consilii de Administratie
sunt permanent discutii cu privire la mersul scolii desi scoala care are personalitate juridica este ”Ion Creanga”, cealalta scoala
nu are personalitate, dar in schimb e foarte vocala si e sprijinita de Inspectorat, lucru care nu este normal. Daca ”Petru Poni” a
trecut in subordinea Scolii ”Ion Creanga”, atunci toata lumea trebuie sa se supuna. Sedintele in Consiliul de administratie sunt
total necorespunzatoare. Tot timpul exista discutii intre doamna director si domnul director adjunct, lucru care eu le-am spus ca
il voi aduce la cunostinta Consiliului Local si trebuie sa va ganditi, Inspectoratul, sa luati masuri pentru ca treaba nu merge bine.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Cu permisiunea domnului primar daca nu se supara foarte tare. Domnule consilier, intr-adevar acolo s-a procedat la
aceasta comasare pe lege pentru ca scolita pe care o pastorea domnul director nu se mai incadra in minimum 300 de elevi ca
sa aiba personalitate juridica. Insa domnia sa, fiind un director foarte longeviv, sigur, a acceptat foarte greu aceasta noua
ipostaza. Concret, tehnic vorbind la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean Iasi exista o permanenta preocupare privind
redimensionarea retelei scolare. Iata ca este a doua situatie despre care vorbim, oarecum similara cu cea de la ”B.P. Hasdeu”,
care din motive reale, nu din motive imaginate de unii, s-a ajuns in aceste discutii contradictorii si care nu fac bine invatamantului
preuniversitar iesean, in speta Scolii ”Ion Creanga” din Iasi. Cunoastem situatia despre care dumneavoastra ne relatati astazi.
Sigur, o sa avem si o discutie punctuala cu domnul director Palimarul, director adjunct, sa il facem sa constientizeze ca asta
este realitatea, iar daca si-a dorit functia de director adjunct, trebuie sa se alinieze cerintelor Inspectoratului Scolar Judetean
Iasi si cerintelor legii, legislatiei in vigoare. Atat un scurt comentariu legat de ”B.P. Hasdeu”, nici domnul primar Mihai Chirica,
nici subsemnatul, nici alti consilieri colegi din Comisia de Cultura nu dorim altceva decat eficientizarea procesului instructiv
educativ si urmarim interesul superior al elevului. Poate un lucru pe care unii nu il stiu pentru ca lucreaza in sistem, in sistemul
de invatamant preuniversitar profesorii sunt angajati ai sistemului, nu isi pierd titulatura, elevul isi urmeaza cursurile in aceeasi
locatie. Eu am 100 de mii de argumente, nu vreau insa sa le dezvolt pentru ca as putea fi acuzat de subiectivitate. Insa ceea
ce face Primaria Municipiului Iasi si ii multumesc public ca da dovada de echilibru si si-a propus in perspectiva, in mod esalonat,
sa urmareasca ce se intampla in Tatarasi sau in cartierul Pacurari, este de bun augur si eu am incredere in actuala echipa de
la Primariei Municipiului Iasi. Multumesc. Va rog, domnule primar.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu a intrat in sala de sedinta.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae a intrat in sala de sedinta.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumesc. Voiam sa mai punctez ca sunt si efecte inverse, de exemplu Scoala ”Miron Costin”, Liceul ”Miron Costin”
ne-a notificat ca ar dori sa nu mai aiba si activitatea de primar si prescolar asociate acestei scoli pentru ca programele de lucru,
de studiu, salile, lucru pe care l-am vazut cu ochii mei – elev de gimnaziu sau elev de liceu cu cel de clasa zero cum spune
acum sau cu cel de clasa intai, nu merg, grupurile sanitare trebuie adoptate, intrarile trebuie facute altfel. A fost situatia cu
Scoala ”Gheorghe Asachi” de aici de vis-a-vis de noi, care cand a fost afiliata la ”Vasile Alecsandri”, cand a fost afiliata la Colegiul
National. Pana la urma a ramas o structura scolara de sine statatoare care isi desfasoara activitatea de invatamant primar
incepand cu clasa pregatitoare si pana la nivelul clasei a 4-a. Inspectoratul Scolar Judetean Iasi este un inspectorat cu rezultat
la nivel national. E prima premisa de la trebuie sa plecam si asta s-a facut prin acordarea aproape a unui cec in alb in ceea ce
priveste organizarea retelei scolare. Cred ca a fost bine pentru ca ei cunosc in cea mai mare masura care este si potentialul
didactic a unui profesor sau educator, care este si resursa, materia prima pe care lucreaza un educator sau o scoala si
Inspectoratul este cel in masura sa monitorizeze care este ansamblul de masuri pe care trebuie sa le ia in timp pentru ca in
scoala, toata lumea stie, eu nu vorbesc acum neparat pentru domniile voatre, ci poate pentru o parte din parinti aflati aici,
rezultatele nu se obtin ca nu fabricam saibe sau suruburi, trebuie sa le faci in timp, treptat. Nu poti sa creezi un rezultat doar
mutand doi profesori de colo, colo. Nu are cum. Copilul trebuie remodelat, reasezat si repus, sa spunem, pe niste criterii foarte
clar de educatie, astfel incat sa poata duce la un rezultat pe care ni-l dorim. Eu vreau public sa felicit rezultatul Inspectoratului
Scolar Judetean Iasi care si in acest an a reusit sa fie in topul inspectoratelor la nivel national, indiferent de conducerea pe care
a avut-o a reusit in continuare sa fie in topul national al inspectoratelor mult in primele zece, nu stiu exact, ultimele statistici
spuneau chiar al doilea sau al treilea. Prin urmare, asta s-a facut prin munca, o munca sustinuta de toata lumea, inclusiv de
familie, toti au avut aportul lor in ceea ce priveste rezultatul scolar final prin rezultatele obtinute de Inspectoratul Scolar Judetean
Iasi. Asa incat, nu ne este indiferent niciuna dintre propuneri. Nici cea nuantata de domnul consilier Pintilei, nici cea nuantata de
domnul profesor Istrate, nici cele propuse de Inspectoratul Scolar, nici cele auzite de la parinti, respectiv o parte dintre profesorii
de la Hasdeu. O sa facem o analiza cat mai obiectiva fata de aceste lucruri. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc si eu. Va rog, domnule consilier Bostan.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
As vrea si eu sa intervin cu o propunere, fara sa fiu un specialist in domeniul invatamantului, dar va spun, ca parinte
inteleg si ingrijorarea acestor partini, poate si faptul ca din discutiile noastre, parerile nu sunt aliniate, adica sunt in favoarea
uneia sau altei dintre solutii, plus ca faptul ca ea a fost comasata, a existat o ratiune in spatele acelei comasari. Nu o mai
discutam daca a fost buna sau rea. Acum se vede ca a fost nu foarte buna. Pe de alta parte, noi nu stim daca luam o alta decizie
total opusa daca peste un an de zile nu o sa credem ca ne-am impuscat singuri in picior si sa revenim. Atunci eu ce vreau sa
va propun este ca indiferent in care parte ar inclina balanta deciziei, sa se faca o propunere de plan pe 2-3 ani astfel incat parinti
sa stie in momentul intra copilul intra intr-un ciclu de invatamant ca in acel ciclu de invatamant el va iesi din aceeasi structura.
Daca vrem sa facem o modificare, sa nu o facem de pe un an pe alt pe altul. Asta e predictibilitatea, e ceea ce deranjeaza pe
oameni, nu neparat, ca intentiile sunt convins ca sunt bune si toate vizeaza imbunatatirea actului administrativ in educatie, dar
graba asta cu care se face, acum le despartim acum iarasi le unim pana la urma daca ne gandim pe o decada s-ar putea sa nu
obtinem nimic in plus. Multumesc.

CIC PO 03/F3

Domnul primar Chirica Mihai
Sincer, am sa imi permit. Nu a venit niciodata Inspectoratul cu o propunere de disociere a tuturor unitatilor scolare
care le-am enumerat eu de la Hasdeu, ci doar a unora dintre ele, incercand sa dea amploarea cuvenita altor unitati scolare din
cartierul Tatarasi. Niciodata nu a venit cu propunerea, cele care au afiliate la Hasdeu toate pleaca in toate directiile sau devin
unitati de sine statoare. Ei au venit doar cu trei unitati scolare, respectiv Scoala Primara ”Gheorghe Conachi” sa se afilieze
la ”Alexandru Ion Cuza”, Gradinita PN 2 tot la ”Alexandru Ioan Cuza”, iar Gradinita ”Ion Creanga” sa se afilieze la Scoala
Gimnaziala ”Ionel Teodoreanu”. Noi o sa analizam si aceasta posibilitatea plecand pe structura scolara si pe predictibilitatea
exact cum ati nuantat-o, ca anul trecut aceeasi discutie a fost. Nu mai intram, nu mai luam decizii pentru ca parintii au aflat prea
tarziu. Anul asta se pare ca au aflat mai devreme, ca au aflat de anul trecut, dar vom tine cont exact de ceea ce ati propus
dumneavoastra – omul trebuie sa fie suficient de informat ca ceea ce i s-a propus este predictibil in actul de educatie si ca are
rezultat si vom tine cont si de acest scop. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Eu va multumesc. Daca nu mai sunt interventii, as dori sa supunem votului domniilor voastre proiectul de hotarare
numarul 10.
Cine este pentru:? Va multumesc.
Impotriva? Nu este nimeni.
Abtineri nu sunt.
Asadar proiectul de hotarare numarul 10 a trecut cu unanimitatea voturilor.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard a iesit din sala de sedinta.
Proiect nr. 11
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Gimnaziala “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Iasi;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru:? Va multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 12
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Colegiul Octav Bancila Iasi”;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 13
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Gimnaziala “ Alexandru cel Bun” Iasi”;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Va rog, domnule Bostan
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
(Nu vorbeste la microfon).
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
A, instinctual ati ridicat mana. Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva? Nu este nimeni.
Abtineri nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 14
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Gimnaziala “ Gh. I. Bratianu” Iasi” ;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 15
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Liceul Tehnologic “Petru Poni” Iasi”;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Aici doriti sa luati cuvantul. Va rog.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Nu, voiam doar sa propun ca pe viitor la astfel de proiecte care sunt practic identice 99%, sa le facem intru-un singur
proiect, sa ridicam mana numai o singura data, ca e evident ca nu mai avem ce discuta la ele si pierdem un timp util pentru
altceva, mai degraba. Atat. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Propunerea dumneavoastra sau propunerii dumneavoastra o sa raspunda doamna Denisa Ionascu. E posibil legal?
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
(Nu vorbeste la microfon).
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Da, vom avea in vedere comasarea tuturor proiectelor ce au acelasi obiect.
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Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim. Sunteti consecvent cu ideea de predictibilitate, am vazut. Supunem votului.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nu este nimeni.
Abtineri nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard a intrat in sala de sedinta.
Proiect nr. 16
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Liceul Economic de Turism Iasi” ;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Nu sunt.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 17
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Colegiul National Iasi”;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Nu sunt.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nu este nimeni.
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 18
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Generala “Alecu Russo” Iasi”;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 19
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Colegiul National “Garabet Ibraileanu” Iasi”;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 20
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Colegiul National Mihai Eminescu Iasi”;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 21
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Gimnaziala “Elena Cuza” Iasi”;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 22
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Scoala Gimnaziala “Titu Maiorescu” Iasi”;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 23
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iasi” ;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
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Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 24
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investiti
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Colegiul National “Costache Negruzzi” Iasi” ;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Proiect nr. 25
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al obiectivului de investitie
„Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Colegiul Tehnic ” I.C.Stefanescu” Iasi” ;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut cu unanimitatea voturilor.
Domnul primar, am inteles ca doriti sa aveti ultimul cuvant, va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Nu voiam sa am ultimul cuvantul, ci doream sa va multumesc din suflet pentru activitatea pe care ati avut-o in anul
pe care il petrecem impreuna. Sa avem si anul 2018 rezultate cel putin la fel de mari. Vreau sa le multumesc colegilor consilieri
care au fost alaturi de initiativele noastre si le-au aprobat. Vreau sa le multumesc si colegilor consilieri care ne-au criticat si care
nu au aprobat toate proiectele, dar asa cred ca reusim sa devenim un oras foarte frumos ca nu avem chiar unanimitate totala.
In rest, sanatate familiilor, desigur, foarte important pentru a avea echilibru si linistea deciziilor pe care le luati aici. Tuturor celor
din echipa executiva le multumesc si lor pentru munca pe care ati dus-o alaturi de mine. Vine un an important, un an centenar
cu o motivatie suplimentara, sa fim si mai buni. Multumesc tare mult.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Declaram sedinta inchisa. Va multumim si va dorim la multi ani tuturor.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier Local
CIOBOTARU TRAIAN FLORENTIN

SECRETAR MUNCIPIUL IASI,
DENISA LILIANA IONASCU
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