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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 25 ianuarie 2018 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

AUR MARIUS – CATALIN
BOCA ADRIAN FLORIN
BOISTEANU PAUL CORNELIU
BOSTAN CIPRIAN MANUEL
BOTEZ RADU
CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA
COTOFAN ALEXANDRU CRISTINEL
CRUCIANU TEODOR BOGDAN
GABURICI VIOLETA ADRIANA
HARABAGIU GABRIEL VASILE
IGNAT ETIENNE
ISTRATE DUMITRU MARCEL
JUGRIN LUCIAN
PIFTOR DANIEL
POSTOLACHE ANDREI
SURDU GABRIEL MIHAI
TAUTU IULIANA DANIELA

Participa la sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul
Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu 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. 111 din data de 22
ianuarie 2018, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.
522 din 07.12.2017 in vederea implementarii proiectului “Scoala DA!”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare
a acordului de parteneriat intre UAT - Municipiul Iasi, Asociatia "Salvati Copiii Iasi, Scoala Gimnaziala "Ion Neculce"
Iasi, Directia Crese Iasi;
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.
172 din 22.05.2017 in vederea implementarii proiectului “Eficientizare Energetica Spital Clinic de Recuperare Iasi”,
a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Spitalul Clinic de
Recuperare Iasi, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 247 din 23.06.2017, completata
prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 352 din 08.09.2017 si modificata prin Hotararea Consiliului
Local al Municipiului Iasi nr. 523 din 07.12.2017;
3.
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Iasi cu Asociatia ”Euroregiunea SiretPrut-Nistru” si Consiliul Raional Ungheni, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila in parteneriat pentru
proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructurii de transport in regiunea transfrontaliera Ungheni-Iasi, in vederea
fluidizarii traficului catre punctul de trecere a frontierei Sculeni”, in cadrul Programului Operational Comun Romania
– Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Imbunatatirea accesibilitatii in regiuni, dezvoltarea
transportului si a retelelor si sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport
transfrontaliere si a infrastructurii TIC;
Domnul primar Chirica Mihai
Pentru inceput am sa incep eu. Fiind si prima sedinta de Consiliu Local, vreau sa va transmit un calduros
La multi ani tuturor celor care ati fost alaturi de evenimentele de inceput de an si celorlalti care nu sunt prezenti aici.
Sa avem un an bun, plin de impliniri, datoria fata de oras sa fie cea care domina, sa spunem, activitatea noastra
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din Consiliul Local. Si desigur, sa urmarim cu strictete tot ceea ce ne-am propus si din punct de vedere
admninistrativ si din punct de vedere politic astfel incat toate proiectele si ale mele si ale dumneavoastra sa ajunga
la bun sfarsit. Asa cum spuneam, la sfarsitul anului trecut am intrat in an centenar. 2018, deschidem cu o sedinta
de consiliu extraordinara, dar trebuie sa ne facem un obicei atat pentru noi, cat si pentru cei care ne privesc, ca la
inceputul fiecarei sedinte de Consiliu Local sa o incepem cu intonarea imnului de stat al Romaniei, motiv pentru
care va rog sa ne ridicam in picioare.
Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata. Deschidem sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin
Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 111 din data de 22 ianuarie 2018. Sedinta se desfasoara legal.
Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna Aldea Catalina, domnul Boz Petru Eduard, domnul Dornean
Tudor, domnul Ghizdovat Vlad, domnul Nedelcu Vlad Nicolae, domnul Pintilei Mihail, domnul Sandu Vasile, domnul
Scripcaru Calin, domnul Timofciuc Razvan si domnul Vintila Iordan. Domnule presedinte, aveti cuvantul.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc tare mult. Buna dimineata domnule primar, sarut mana doamnelor, buna dimineata domnilor.
Si eu vreau sa va spun La multi ani si sa avem un an binecuvantat cu totii. Fiind o sedinta extraordinara nu avem
interpelari motiv pentru care supun votului ordinea de zi.
Asadar cine este pentru? Va multumesc.
Impotriviri? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Ordinea de zi a fost votata in unanimitate.
Dam cuvantul domnului primar. Multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai
As vrea sa vorbesc despre cele trei proiecte de hotarare chiar in preambulul acestei sedinte de consiliu,
dar nu inainte de a va multumi si pentru prezenta in ziua de ieri, Ziua unirii, tuturor consilierilor care au fost prezenti
acolo si cei care au fost prezenti cu sufletul acolo, desigur. A fost un eveniment frumos, inaltator pentru municipiul
Iasi. Spunem noi, un succes intr-un an centenar ca am reusim sa coalizam toate energiile trecutului si ne referim la
Casa Regala, dar si ale prezentului, sa punctam rolul Iasului pentru edificarea statului unitar roman si desigur am
apreciat prietenia, frumusetea si chiar patriotismul cu care cei prezenti in piata cu un numar de mii, au infruntat
frigul, s-au bucurat de imnul national, au dansat hora unirii si in cele din urma au transformat totul intr-o sarbatoare
care ne onoreaza. Acest lucru s-a facut datorita domniilor voastre aproband programul pentru 24 ianuarie anul
curent, datorita colegilor mei, carora le multumesc, cei care s-au implicat, celelalte institutii carora le-am trimis
scrisoare de multumire atat pentru serviciile de ordine de publica pe care ni le-au acordat, dar si pentru celelalte
servicii necesare desfasurarii unui asemenea eveniment. Anul acesta pentru Iasi a inceput intr-o maniera putin
altfel, suntem dominati in continuare de momentul Centenar. Este, sa spunem, perioada cea mai prolifica sa
aducem in atentia tuturor valorile nationale, cele pe care din pacate de aproape 30 de ani de zile le-am dat uitarii.
La initiativa oricarui coleg de aici prezent, vom propune si o hotarare de consiliu local privind instituirea, hai sa nu
ii spunem a obligatiei, dar a necesitatii intonarii imnului de stat la inceperea orelor de curs din invatamantul
preuniversitar, acolo unde noi suntem finantatori atat pentru partea de investitii, cat si pentru partea de celelalte
cheltuieli sa le spunem necesare desfasurarii activitatii curente. Desigur scopul este nu de a chinui actul de
educatie, ci de a-l transforma si intr-o forma de descoperire a valorilor nationale.
Cele trei proiecte de hotarare, primul proiect, sa spunem din acest an se refera acolo unde vreau sa
punctam de fiecare data, in educatie si are si un nume dedicat, ”Scoala Da”. Cu el sa incepem, pe el sa il urmarim
tot anul. Si desigur sa ne atasam si de celelalte deziderate ale noastre privind sanatatea in special, si cultura. Al
doilea proiect se refera la sanatate si e o corectie de indicatori economici pentru Spitalul de Recuperare. Si al treilea
se refera la lucrul care completeaza anul pe care il celebram, de 100 de ani de la Marea Unire, privind initierea unor
proiecte transfrontaliere intre noi si Republica Moldova. Doamna secretar, domnul presedinte, multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Cu multa placere, domnule primar. Sa trecem la treaba. Asadar, proiectul de hotarare numarul 1.
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 522 din
07.12.2017 in vederea implementarii proiectului “Scoala DA!”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a
acordului de parteneriat intre UAT - Municipiul Iasi, Asociatia "Salvati Copiii Iasi, Scoala Gimnaziala "Ion Neculce"
Iasi, Directia Crese Iasi;
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri nu sunt.
Proiect a trecut cu unanimitatea voturilor dumneavoastra.
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Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172 din
22.05.2017 in vederea implementarii proiectului “Eficientizare Energetica Spital Clinic de Recuperare Iasi”, a
cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Spitalul Clinic de
Recuperare Iasi, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 247 din 23.06.2017, completata
prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 352 din 08.09.2017 si modificata prin Hotararea Consiliului
Local al Municipiului Iasi nr. 523 din 07.12.2017;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii, va rog. Va rog, domnule consilier Bostan.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Proiectul este foarte important pentru orasul nostru. Corectia pana la urma este de doi bani, adica aia e
singura corectie pentru care facem hotarare de Consiliul Local. Nu, nu vreau sa zic ca este un proiect de doi bani,
dar ceea ce discutam noi este o corectie de doi bani dar la un proiect intr-adevar foarte important.
Domnul primar Chirica Mihai
Poate fi asociata si ca o metafora ceea ce spuneti, dar nu este asa.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Nu, dar am si spus...e greseala de... Am inteles.
Domnul primar Chirica Mihai
Aici suntem foarte rigurosi. Nu vrem sa ajungem la niciun motiv de, acest proiect a fost evaluat la peste
83 de puncte, deci a intrat in faza de precontractare direct, dar orice mentiune ne o fac, am spun – domnule, nu
lasam nici cea mai mica portita de interpretare pentru ca putem ajunge in situatii pe care le cunoastem si in tara,
dar si in Iasi chiar, unde pe niste motive care noua ni se par firesti, normale, sa ajungem la alte discutii privind
aplicarea de corectii, ca de fapt nu a iesit 100%, a iesit un 0,00/00 care nu corespunde. Asa incat am spus ca, efortul
dumneavoastra trebuie pretuit, sa nu credeti ca e doar un moft personal sau a colegilor mei, dar trebuie sa le facem.
Multumesc.
Domnul viceprimar Botez Radu
(Nu vorbeste la microfon).
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim frumos. Mai sunt interventii? Nu mai sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare trece cu votul tuturor consilierilor.
Proiect nr. 3
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Iasi cu Asociatia ”Euroregiunea Siret-PrutNistru” si Consiliul Raional Ungheni, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila in parteneriat pentru proiectul
cu titlul „Reabilitarea infrastructurii de transport in regiunea transfrontaliera Ungheni-Iasi, in vederea fluidizarii
traficului catre punctul de trecere a frontierei Sculeni”, in cadrul Programului Operational Comun Romania –
Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Imbunatatirea accesibilitatii in regiuni, dezvoltarea
transportului si a retelelor si sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport
transfrontaliere si a infrastructurii TIC;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii va rog. Va rog, domnule consilier Bostan.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Da, asta banuiesc ca este proiectul ala cu cele trei vami: Giurgiulesti, Leuseni si Sculeni, da? Intrebarea
mea era - asta este o asociere pana la urma cu modernizarea acceselor catre vama si a punctelor vamale. Nu
prea inteleg care e rolul municipiului Iasi, acolo e Consiliu Raional, adica echivalentul consiliului nostru judetean.
Stiu ca si Galatiul la fel este cu Consiliul Judetean partener, nu cu primaria de municipiu. Noi am intrat ca parteneri
de ce? Evident ca ne e de folos, ca Sculeni e aproape, inteleg. Dar care este pana la urma rationamentul asocierii?
Domnul primar Chirica Mihai
Ratiunea e legata de faptul ca activitatea de comisariat vamal se petrece la Tehnopolis in municipiul Iasi
si se refera la amenajarea spatiilor din jurul cladirii in care ei fac activitate vamala acum, parcare pentru tiruri si
accesibilitate catre, sa spunem, soseaua de centura. Stiti foarte bine ca traseul a fost deviat pe soseaua de centura
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pana la punctul vamal care desigur este conectat mai departe spre cei care fac trafic spre vama Sculeni si de aceea
am intervenit noi ca municipiu pentru ca partea de drum este pe raza municipiului Iasi.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
(Nu vorbeste la microfon).
Domnul primar Chirica Mihai
Restul vin pe partea de infrastructura, noi punandu-le la dispozitie locatia pe care se va investi.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc. Alte interventii? Supunem votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare a trecut in unanimitate.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Domnule primar, inainte de a incheia, domnul primar, inainte de a incheia doresc sa va intreb, vad ca
aveti o minge aici, are o simbolistica anume?
Domnul primar Chirica Mihai
Are o simbolistica foarte pretioasa pentru Romania avand in vedere ca jucatoarea numarul 1 a lumii este
in momentul de fata in continuare Simona Halep si ca a ajuns si in finala Turneului din Australia. O felicit pentru
treaba asta...
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va multumesc si eu. Multumesc tuturor si sa avem o zi buna cu totii. La revedere .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier Local
CIOBOTARU TRAIAN FLORENTIN

SECRETAR MUNCIPIUL IASI,
DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3

