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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 19 februarie 2018 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
ALDEA CATALINA
2.
AUR MARIUS – CATALIN
3.
BOCA ADRIAN FLORIN
4.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
5.
BOSTAN CIPRIAN MANUEL
6.
BOTEZ RADU
7.
BOZ PETRU EDUARD
8.
CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA
9.
COTOFAN ALEXANDRU IOAN
10.
CRUCIANU TEODOR BOGDAN
11.
DORNEAN TUDOR
12.
GABURICI VIOLETA ADRIANA
13.
GHIZDOVAT VLAD
14.
HARABAGIU GABRIEL VASILE
15.
IGNAT ETIENNE
16.
ISTRATE DUMITRU MARCEL
17.
JUGRIN LUCIAN
18.
NEDELCU VLAD NICOLAE
19.
PIFTOR DANIEL
20.
PINTILEI MIHAIL
21.
POSTOLACHE ANDREI
22.
SANDU VASILE
23.
SURDU GABRIEL MIHAI
24.
TAUTU IULIANA DANIELA
25.
TIMOFCIUC RAZVAN
Participa la sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Chirica Mihai – 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. 815 din data de 15 februarie 2018,
avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investitia Sistem integrat de
supraveghere video pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii in spatiile publice ale Municipiului
Iasi;
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii „ AMPLASARE DRAPEL NATIONAL –
SCUAR INTERSECTIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI ” a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico
– economici si a devizului general;
3.
Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2017;
4.
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2018;
Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata. Bine ati venit la sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi la care ati fost
convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 815 din 15 februarie 2018. Sedinta se desfasoara legal.
Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: domnul Scripcaru Calin, domnul Vintila Iordan. Domnule presedinte,
aveti cuvantul.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc frumos. Buna dimineata domnule primar. Sarut mana doamnelor. Buna dimineata domnilor. Fiind o
sedinta extraordinara astazi nu avem interpelari, motiv pentru care supun atentiei dumneavoastra ordinea de zi.
Cine este pentru ordinea de zi ? Va multumesc.
Impotriviri? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Ordinea de zi a fost aprobata cu unanimitatea voturilor celor prezenti.
Sa trecem la treaba!
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investitia Sistem integrat de
supraveghere video pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii in spatiile publice ale Municipiului
Iasi;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii, va rog? Da, aveti cuvantul, domnule consilier.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Buna ziua stimati colegi. Buna ziua domnule primar. Au fost discutii si in comisiile noastre reunite in privinta acestui
proiect, noi, grupul de consilieri al Partidului National Liberal nu vom sustine acest proiect din urmatoarele motive.
Unu, este foarte costisitor. 12 milioane de euro in conditiile in care avem alte obiective de investitii prioritare,
respectiv investitia in tot ce inseamna infrastructura de transport, parcuri. Consideram ca alte sunt prioritatile
iesenilor in momentul de fata. Doi, este un proiect foarte amplu care presupune montarea aproape 1.000 de camere
video si cu un sistem logistic care permite multe aplicatii, in sensul chiar identificarea unui numar de inmatriculare
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si urmarirea acestuia in oras sau posibilitatea de a afla oricand unde este un autoturism. Avand in vedere
antecedenta noastra paguboasa cu persoane care au abuzat de Politia Locala si de monitorizarile care s-au putut
face in oras, consideram ca in momentul de fata nu avem inca un cadru care sa ne permita eliminarea acestora
abuzuri. In principiu, in mare acestea sunt motivele pentru care noi nu am fi de acord cu un astfel de proiect.
Consideram ca trebuie sa ne concentram atentia pe alte obiective prioritare.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va multumesc. Doriti sa raspundeti? Va rog, domnule primar?
Domnul primar Chirica Mihai
As vrea sa raspund si la acest punct de vedere. In primul rand sa va multumesc pentru ca ati raspuns invitatiei. Am
incercat sa facem sedinta de consiliul de astazi pentru a ramane in calendarul bugetar si a putea incepe cat mai
devreme derularea, sa spunem, legala a bugetului local pe anul in curs. Referitor la primul punct de pe ordinea de
zi, in fine, la implementarea proiectului de supraveghere video in vederea scaderii criminalitatii si a cresterii nivelului
de siguranta a populatiei, el, asa cum se vede si in continut, are mai multe componente. Treceam un pic in revista
care ar fi de fapt tinta noastra si de unde si provine de altfel necesitatea acestui proiect. Am asistat in ultima perioada
si dumneavoastra vedeti foarte bine ca si noi ceilalti la o crestere alarmanta a infractionalitatii in spatiu public. Nu
ma refer in mod neaparat la, eu stiu, infractiuni de natura penala, ci infractionalitatea intr-o vedere mai de ansamblu,
poate chiar si chiulitul de la scoala, poate chiar si, sa spunem anumite manifestari pe care tanara generatie le are
usor desprinse de o conduita si o etica normala, crestina, morala si altele, cresterea alarmanta a numarului de
accidente, unele dintre ele foarte grave, distrugerile de bunuri care se resimt din ce in ce mai des in spatiu public
asupra unor parti din mobilierul urban, asupra unor institutii chiar, si multe alte lucruri care amintesc despre
cresterea infractionalitatii. Asta nu se datoreaza in mod expres lipsei de vigilenta a Politiei Locale, a Politiei
Municipiului sau a Inspectoratului Judetean de Politie impreuna cu celelalte institutii abilitate, Jandarmerie, de
exemplu, ci se considera ca o consecinta a unor evolutii destul de grave in ceea ce priveste educatia care s-a
degradat din punct de vedere al abordarii si financiare, poate si al realizarii acestuia, preocuparea parintilor fata de
soarta copiilor, infractionalitatea importanta dupa stagii de pregatire in afara tarii a unora dintre cei care fac astfel
de acte pe spatiu public, defectiuni ale sistemului judiciar, vedeti cu eliberari din penitenciare fara sa tina cont de,
sa spunem, o clasificare a celui inchis functie de gravitatea faptelor sale si multe alte lucruri. Componenta principala
pe care o imbraca acest proiect de hotarare este data, in fine, este alocata catre scaderea infractionalitatii in spatiile
publice, in special, cu alocarea de peste 21 de milioane de lei, apoi pe locul 2 se situeaza institutiile de invatamant,
sunt peste 104 institutii de invatamant, o populatie scolara de peste 48.000 de elevi in diverse forme de scolarizare
preuniversitara fara sa mai discutam despre populatia studenteasca, pe locul trei sunt spatiile pietonale, iar pe locul
4 este prevazuta o investitie in vederea integrarii un sistem de telesupraveghere care desigur si el poate comporta
diverse abordari avand in vedere ca mai exista un dispecerat. Nu ne-am propus esalonarea, nu ne-am propus
implementarea programului imediat. Trebuie sa incepem de undeva si am spus sa incepem in special de pe zonele
in care deja investim cu investitii noi,, mai ales la locurile de joaca pentru copii, unde sa punem deja camerele de
supraveghere, sa le integram in dispeceratul existent, deocamdata, cat capacitatea acestuia va putea sa absoarba
volumul de informatii primite si ulterior sa gasim solutii pentru extinderea si pe alte spatii, inclusiv integrarea retelei
de invatamant preuniversitar si eu zic si universitar. Cred intr-adevar doi ani de zile este destul de scurt in a
implementa un astfel de proiect si asta discutam si cu proiectantul si cu colegii mei. Nu avem nici posibilitatea
tehnica practic sa stam doi ani de zile in implementare cu el, cred ca va avea o extindere cam de patru ani de zile
functie de cum se implementeaza si investitii noi in spatiul public. Nu e mai putin adevarat ca vom cauta sa gasim
si fonduri nerambursabile pentru asta si sunt deja oarecum vazute de noi pe diverse linii de finantare si pe Axa 10
- Invatamant, cu implementarea unor sisteme informatice, inclusiv supraveghere, dar si pe alte axe de finantare
prevazute pe POR-urile actuale. Motiv pentru care eu cred ca este bine sa ii aprobam implementarea acestui
proiect, ii putem modifica perioada de implementare prin cresterea acestuia, iar daca gasim finantare prin
diminuarea ei functie de cum apare sursa, si bineinteles ii monitorizam si eficienta care de fapt ar fi principalul scop
al acestui proiect, respectiv scaderea infractionalitatii. Am adus aceste argumente in sustinerea proiectului si eu
stiu ca o cale de mijloc intre autoritatea publica si institutiile care trebuie sa apere ordinea publica pentru a avea si
facilitati de lucru, pentru ai face mai eficient si de ce nu, pentru a mai suplini din costurile care au devenit foarte
exagerate cu cresterea numarului de politisti. Ganditi-va ca un politist de ordine publica consuma cam 1.000 de
euro pe luna, deci douasprezece mii de euro ar consuma un singur politist pe an. Daca aducem 100 de politisti in
spatiu public, inmultim aceasta cifra cu o suta si deja am ajuns la milioane de euro numai din plata politistilor care
ar trebui sa suplineasca sistemele informatice. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Da. Va rog, domnule consilier Postolache.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Buna dimineata. Multumesc. Eu ca principiu sustin orice initiativa care ajuta politia sa isi faca treaba, insa este un
proiect foarte, foarte scump, repet si eu acelasi mesaj este, din memorie vorbesc, cam de vreo 3 ori bugetul anual
al Politiei Locale Iasi, parca era pe acolo. Si atunci sigur cred ca ar merita sa discutam putin mai in detaliu daca e
sa cheltuim banii astia pe masuri de cresterea sigurantei publice. Este asta cel mai bun mod de a cheltui sau trebuie
sa cheltui pe toti deodata sau sa ii aprobam pe toti deodata sau am putea sa facem un program pilot, de exemplu,
sa incepem cu un cartier sau cu o anumita zona sa vedem care sunt rezultatele. Dupa cum discutat si la comisii
vineri, si multumesc ca ati stat de impact azi dimineata, doream sa vad care este prognoza Politiei Locale in ceea
ce priveste beneficiile scontate ale sistemului. Daca vom avea sistemul asta in functiune, ce speram noi ca se va
intampla, va scadea cu 10% , cu 15% ce categorie de infractionalitate. Nu gasesc asta, adica gasesc o lista de
obiective preconizate de a fi atinse, narative ca sa zic asa, ca vom identifica mai usor, ca vom reactiona mai repede,
corecte, dar nu gasesc nicio cifra aici. Eu as putea zice in momentul asta ce cumparam de banii astia, ca sa ma
exprim asa in termene economice, cumparam 5 furturi de posete mai putin, cinci sute de furturi de posete mai putin,
se merita nu se merita si daca e cineva care ne poate da mai multe detalii, daca putem discuta putin mai in detaliu
aspectul asta, ar fi dorinta mea. Multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai
Imediat, poate fi gandita si o abordare, sa spunem etapizat. Daca o sa va uitati in proiectul de buget la capitolul
investitii, nu am propus decat suma de 500.000 lei. E suma pe care noi credem ca ne va fi necesara pentru a putea
pune sisteme de supraveghere la locurile de joaca pentru copii pe care le modernizam la acest an. Conceptul ar
trebui sa il aprobam integrat pentru ca nu o sa reusim niciodata, tot distrugand in diverse bucati mici sa il integram
decat cu costuri si mai mari, trebuie sa incepem de undeva. Sa spunem, etapa 1 anul acesta abordam locurile de
joaca pentru copii pe care il avem in programul de investitii a anului in curs, anul viitor o sa extindem locului de
joaca, o sa extindem si sistemul. O sa mai apara si alte obiective, o sa vedem care este evolutia populatiei scolare
si unde simtim noi ca sunt zonele cele mai, eu stiu, cu probleme, acolo o sa punem primele sisteme de
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supraveghere. Dar el a venit sa studieze practic in ansamblul sau orasul. Sigur nu poate da nimeni cu cat va scadea
numarul de furturi de posete, important ca el sa existe, sa il facem, eu stiu, viabil si din punctul acesta de vedere,
sa fie cunoscut de populatie si trebuie sa previna, sa descurajeze, in special.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim frumos. Domnul consilier Istrate, va rog.
Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel
Va multumesc foarte mult, domnule presedinte. Sarut mainile. Buna ziua. Cred ca nu putem discuta in termeni
cuantificabili, scump, ieftin atunci cand vorbim de siguranta oamenilor, cu atat mai mult atunci cand vorbim de
siguranta copiilor. Vorbim de institutiei scolare, iar noi ca parinti dorim sa avem copiii in siguranta la scoala atunci
cand nu sunt cu noi. De asemenea, cred ca este foarte greu de cuantificat, parafrazez putin in ceea ce spuneam
domnule consilier Postolache in numar de posete, trebuie discutat in disconfortul psihic pe care il au niste oameni
care au necazuri la un moment dat in oras. De asemenea, discutam, daca ma duc bine aminte, la sedinta comisiilor
reunite, ca toate aceste informatii pot fi procesate intr-o maniera bine gandita astfel incat sa ajute si comerciantii
locali sa isi asigure stocuri, sa isi asigure niste fluxuri de servire a clientilor corespunzatoare. Deci toate lucrurile
acestea pe termen lung cred ca sunt beneficiile. Multumesc mult.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Eu va multumesc. Cu permisiunea domnul Timofciuc, revenim la domnul consilier Postolache. Multumesc. Intai
domnul Postolache si dupa aceea dumneavoastra. Multumesc.
Domnul consilier local Postolache Andrei
O mica observatie, un mic raspuns in completarea colegului meu. Rezonez cu ideea si am asa un inceput de
sentiment de siguranta, insa pe de alta parte nu pot fi de acord ca nu putem cuantifica, putem cuantifica si trebuie
sa cuantificam pentru ca vorbim de lucruri aici, sper eu cat mai stiintifice si cat mai concrete, nu vorbim de principii
mistice pentru ca altfel ar insemna ca aruncam infinit de bani pe rezultate care nu stiu daca le avem sau nu. Nu
vreau sa intru foarte multe detalii, dar insasi ideea de siguranta in scoli, am vazut ca avem doua camere pe scoli.
Scolile sunt mari, cu multe colturi si multe unghiuri de vizibilitate, nu stiu cat ajuta sau nu ajuta doua camere. Sigur
ca doua e mai bun decat 0, ii de ajuns, nu ii de ajuns. Discutii de genul asta eu sper ca cineva le-a avut, cineva sia pus problemele astea si nu cred ca insultam pe nimeni daca punem si noi aceeasi intrebare aici in consiliul.
Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc frumos. Domnul consiliera Razvan Timofciuc, va rog.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Buna dimineata tuturor. Este destul de clar faptul ca nu a existat si este o problema din acest punct de vedere faptul
ca o dezbatere mai larga pe acest proiect si pe aceasta initiativa ar fi dus poate la unele raspunsuri mai clare si o
dezbatere si o discutie mai ampla in randul nostru, a consilierilor si o dezbatere cu iesenii avand in vedere faptul
ca este o suma foarte mare de bani ce urmeaza a fi cheltuita pentru implementarea acestui proiect si avand in
vederea faptul ca acest proiect poate afecta intr-un fel sau altul libertatile si dreptul la intimitate al iesenilor, de
aceea cred ca era mult, mult mai bine daca aceasta dezbatere exista . Si un alt aspect si Andrei a atins acest lucru,
tine de faptul ca proiectul in nota de fundamentare nu are un studiu elaborat, ci doar sunt niste elemente descriptive
acolo si in acest sens nu stim daca se impune implementarea acestui proiect pentru ca in ultimii ani a crescut rata
infractionalitatii, criminalitatii in municipiul Iasi, daca a crescut numarul de actiuni de vandalizare a patrimoniului
public, din acest punct de vedere am mari retineri ca este oportuna investitie. Cel mai important din punctul meu
de vedere avand in vedere, tinand cont de faptul ca acest proiect poate afecta dreptul la libertate si intimitate privata
al iesenilor, cred ca trebuie sa fie o dezbatere mult mai larga in ceea ce priveste implementarea lui si tinand cont
de experientele nu tocmai fericite cu Politia Locala din ultimii ani de zile care a fost folosita in mod abuziv de catre
cei care au fost inainte la conducerea primariei. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va multumim, domnule consilier. Dam cuvantul domnului consilier Cotofan. Va rog
Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan
Multumesc frumos. Buna ziua stimati colegi. La fel cum a spus domnul primar, s-ar putea sa fie nevoie si poate nu
este suma prea mare, eu insa nu am un alt punct de vedere. Frecvent, in jurul scolilor de care vorbim la ora actuala,
Politia Locala nu ia nici o atitudine fata de copii care fumeaza, fata de cei care chiulesc de la scoala. Nu numai ca
nu iau nicio atitudine, au atitudine chiar complice de foarte multe ori. Zambiti, domnule primar, dar stiti ca asa este.
In aceasta situatie cand noi nu avem un aparat care sa duca la finalizare legislatia sau cadru legal, nu consider ca
aceasta investitie este oportuna. Cred ca mai intai ar trebui sa incepem sa ne ocupam de atitudinea Politiei Locale,
de cum isi face datoria in jurul scolilor si dupa ce vom reusi sa ii aducem la un anumit nivel de reactie, dupa aceea
cred ca putem sa discutam in a urca o treapta mai sus cu astfel de investitii. Multumesc frumos.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Voi fi foarte scurt. Nu exista nicio contradictie legala intre necesitatea supravegherii spatiului public cu camere de
luat vederi sau orice alt dispozitiv electronic de supraveghere pentru ca exista norme legale in ceea ce priveste
intimitatea si dreptul la confidentialitatea unor informatii. Deci nu avem nici o contradictie legala. Un al doilea rand
punct de vedere, nu o sa reusim niciodata sa punem Politia Locala sa suplineasca toate actiunile de ordine publica
din spatiu public al unui municipiu de rang 1 cum este municipiu Iasi. Avem in jur de 300 de politisti. Daca luam in
calcul doar unitatile scolare, sunt 104 unitati scolare, deci nu ar ajunge niciodata gandindu-se faptul ca cei 300
lucreaza pe schimburi si pe alte sarcini, si alte sarcini decat cele de ordine publica si nu putem lasa in sarcina lor
acest lucru ca fiind, sa spunem, unica institutie care trebuie sa ocupe de acest aspect. Al treilea lucru, trebuie sa
ne apucam, nu trebuie sa fim pusi in situatia de a nu mai putea reactiona. Este suficient sa vedem pe urma doua,
trei cazuri de copil batut, de copil rapit, de alte lucruri la care nu putem reactiona in conditiile in care actualul sistem
de supraveghere, acolo cat este el, si-a aratat eficienta fara sa violam intimitatea, fara sa cream, sa spunem
suspiciuni privind divulgarea unei informatii confidentiale, ci pur si simplu in rezolvarea unor cazuri de natura penala
foarte grava. Violatori prinsi cu sistemele de supraveghere din intersectie, hoti de masini, spargatori de masini si
alte infractiuni grave. Zilnic dispeceratul nostru de monitorizare trafic pune la dispozitia organelor judiciare informatii
asupra unor infractiuni care se petrec in momentul de fata si care au dus la rezultat, cum va spuneam si la comisiile
reunite. Scapat din penitenciar, viol pe strada Cetatuia, prins in mai putin de trei zile si reintrodus in prima
saptamana dupa eliberare sa din nou penitenciar. S-a salvat probabil si o alta victima care ar fi putut fi sa spunem
agresata de acea persoana Eu cred ca numai pentru acest lucru tot sistemul a meritat. Nu spun ca este ieftin sau
scump pentru ca si eu am avut acelasi punct de vedere cand am discutat cu proiectantii, numai ca are o acoperire
globala care desigur presupune o retea. Aici este gandit intr-o retea, sa spunem, securizata de transmisie a datelor
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fara utilizarea celorlalte retele paralele cu cele pe care ar trebui sa le construim noi. In cele din urma cu siguranta
vom gasi solutiile optime si functie de finantarile pe care le putem aduce pe alte surse, inclusiv europene
nerambursabile si functie de efortul altor institutii, ca toti au nevoie de securitate. Eu cred ca este bine ca Iasul sa
isi menajeze oarecum acest tren de oras sigur in conditiile in care vrem sa devenim un oras turistic foarte agreabil
pentru cei care ne vor vizita, in conditiile in care se vede foarte clar se vede foarte clar ca multe orase din Europa
care nu au facut pasul asta la timp sufera foarte mult, atentate si alte lucruri care sunt greu de demonstrat sau chiar
sunt demonstrate datorita prezentei acestui sistem in spatiu public. Il putem prelungi ca implementare astfel incat
sa ne putem si permite sa il facem, sa nu devina doar o foaie de hartie printr-un birou al primarului si asa cum am
spus pentru anul in curs sa incepem doar cu 500.000 RON necesara acoperirii cu camere de supraveghere pentru
locurile de joaca pentru copii care ele nu mai sunt in momentul de fata doar locuri de joaca. Vara sunt locurile de
fumat si de baut adultilor, iarna de plimbat catei si de scos stinghiile de lemn pentru facut gratare si alte chestii celor
care locuiesc la casa si tot asa. Eu cred ca in felul acesta vom putea sa ne compensam la aproape costurile cu
extinderea tocmai din economiile prin salvare unor parti din patrimoniul public. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Noi va multumim. Va rog, domnule consilier Ignat Etienne.
Domnul consilier local Ignat Etienne
Buna dimineata. Iar ma sabotati, domnule presedinte. Nu se aprinde microfonul. Am sa am sa judecam acest proiect
prin prisma unei comparatii. Daca sistemul de supraveghere ne costa 12 milioane de euro, pot sa ma uit cat am
alocat in acest an pentru doua domenii prioritare pentru Iasi, sanatate si educatie. Si ma uit, sectiunea dezvoltare
la sanatate e 12 milioane de lei, adica 3 milioane de euro. Da 12 milioane pentru sistem de supraveghere, 3 milioane
pentru sanatate. Pentru invatamant
Domnul primar Chirica Mihai
Ca sa nu va duceti cu discutia mai departe ca deformati informatia. Am spus a patra oara ca pentru sistemul de
supraveghere sunt 500 de mii de lei.
Domnul consilier local Ignat Etienne
Anul asta, dar noi aprobam o suma intreaga acuma, nu? Aprobam proiect si practic la anul nu veti mai avea nevoie
de votul nostru.
Domnul primar Chirica Mihai
500.000 lei. Aici sunt indicatorii unui proiect mare. Deci noi nu vorbim despre finantare acum.
Domnul consilier local Ignat Etienne
Da, domnule primar, am inteles. Anul asta ati luat 500000 lei, dar noi aprobam acum un proiect. La fel am sa va zic
si la sanatate. La sanatatea ati alocat pentru investitii 4.900.000 lei, un milion de euro. Adica daca pun in comparatie
cele doua proiecte, vad ca alocam sau prioritar este sistemul de supraveghere, nu sanatatea si educatia. Multumesc
Domnul primar Chirica Mihai
Daca imi permiteti, domnule presedinte. Foarte pe scurt. Haideti sa nu amestecam merele cu perele ca se uita
lumea la noi. Noi vorbim aici despre aprobarea unui indicator tehnico-economici, nu despre finantare, iar ce vorbiti
dumneavoastra vorbiti despre finantare. Nu, pentru anul in curs nu are decat 500 de mii de lei care inseamna 110
mii de euro fata de 3 milioane pentru invatamant numai sumele pentru modernizarea spatiilor de invatamant. Adica
daca vreti sa fac comparatie, pot sa o fac eu pe cifre foarte exacte, dar noi nu amestecam merele cu perele. Vorbim
despre necesitatea unui sistem de supraveghere pe care o putem implementa intr-o perioada de timp rezonabila
care sa ne asigure si finantarea si/sau transformarea Iasului sau aducerea lui intr-o zona instabila in conditiile in
care, eu stiu, ca pentru cei care ne viziteaza, dar nu numai pentru cei, pentru cei care traiesc aici siguranta, ordinea
publica reprezinta prioritati de rangul unu in momentul de fata. Toti sa avem copii, toti avem un sotii, toti vrem sa
le stim ca ajung sanatoase acasa si nu trebuie sa ne bazam doar pe hazard. Trebuie sa facem ca lucrurile sa fie
oarecum aduse intr-un spatiu din punct de vedere legal, dar si din punct de vedere administrativ astfel incat sa
crestem nivelul de siguranta si nu cred ca cineva dintre noi nu doreste acest lucru, chiar daca el este un proiect ce
poate fi politizat, ce poate fi discutat. Putem analiza perioada de implementare, putem sa ne prioritizam unde sa
intervenim, dar este mai greu sa ne prezentam in fata iesenilor spunand – domnule, noi nu vrem sa muncim pentru
siguranta cetateanului, sa crestem numarul de politistii cand norma legala ne obliga sa il tinem constant, iar bugetul
pe Politia Locala anual depaseste 7 milioane de euro in fiecare an, cu cei trei sute pe care avem. Noi daca ar trebui
sa ne ducem cu norma de politie conform reglementarilor europene, ar trebui sa fim aproximativ 1.000 de politisti
la suta de mii de locuitori. Asta este norma europeana. Noi nu cred ca am depasit nici 400, aici socotind Politie,
Politia Locala si Jandarmerie. Deci nivelul de acoperire cu cadre din sistemul de ordine publica la nivelul municipiului
si judetului Iasi, dar a municipiului ca noi concentram mai bine de jumatate din populatia judetului, este foarte slaba
acoperita si cred ca introducerea unui sistem de supraveghere care sa mai degreveze forta de munca vie. V-ati
uitat ca toata activitatea poate fi tinuta cu patru oameni in dispecer, un suport tehnic si un coordonator de activitate,
cu 6 oameni angajati.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Daca imi permiteti? O scurta interventie.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Numai putin, domnule consilier. S-a inscris inaintea domnii voastre, domnul consilier Pintilei, domnul consilier
Crucianu si domnul consilier Bostan. Dupa ce domniile lor isi vor spune punctul de vedere, sigur ca o sa va
permitem. Domnul consilier.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Daca privim problema din punct de vedere psihologic, acest sistem integrat de supraveghere video este foarte
benefic, ajuta si educatia, ajuta si sanatatea. In Europa constructia oricarui edificiu public prima data necesita un
sistem de supraveghere ori personal ori integrat. Asa ca sa lasam pe mana Politiei Locale aceasta supraveghere,
din punctul meu de vedere este un nonsens, in primul rand din punct de vedere al numarului dansilor si din punct
de vedere al celorlalte atributii pe care le-au de indeplinit. Sistemul integrat de supraveghere este foarte benefic
mai ales la scoli, la gradinite, la licee si la facultati. El induce si o, cum sa spun, o tenta de transformare a
comportamentului individual, pentru ca stai si te gandesti nu trebuie sa faca pentru ca sunt supravegheat. De am
spus ca din punct de vedere psihologic este o masura extraordinar de buna. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim. Va rog domnul consilier Crucianu.
Domnul consilier local Crucianu Tudor Bogdan
Observ ca sistemul de supraveghere video naste o intreaga disputa. Ceea ce as vrea eu sa punctez, faptul ca am
auzit putin mai devreme si anume ca acest sistem de supraveghere video ar aduce atingere intimitati iesenilor. Eu
consider ca acest sistem din contra vine in siguranta cetatenilor, pe de o parte, iar pe de alta parte totusi as vrea
sa punctez faptul ca ne-am facut totusi asa un obicei sa vedem politia, sa aducem in discutie in perioada putin mai
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dificila prin care a trecut Politia Locala. Cred este oportun sa privim si ce face Politia Locala pentru siguranta
cetatenilor, cred ca este oportun sa vedem ca sunt prezenti in preajma scolilor, cred este oportun se vedem ca sunt
prezenta in preajma universitatilor, cred este oportun sa vedem ca ii gasim in cartier si in parcurile de joaca pentru
copii. Cred ca acestea sunt lucruri pe care ar trebui sa le si privim pentru ca da asa este, padure fara uscaturi nu
exista si cu siguranta sunt si acolo probleme, dar care pot fi remediate daca gandim constructiv si nu venim si prin
privim lucrurile distructiv. Va multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim si noi. Va rog, domnule consilier Bostan.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Multumesc. Buna ziua. In primul rand as vrea sa fac o remarca. Eu cred ca rolul nostru aici este, pe langa a ne
expune parerile personale despre orice subiect, poate suntem avizati, poate nu, este daca putem imbunatati un
proiect. Asta inseamna fie ca cerem lamuri de la executiv si el ni la da, fie facem alte propuneri care asteptam sa
fi luate in calcul sau daca nu combatute. Asa daca fiecare ne spunem parerea, ca eu cred ca e bun pentru ca mi sa parut mie ca am vazut intr-un film, eu am citit intr-o carte, eu sunt psiholog si asta, un pic cam suntem pe aratura.
Deci eu va spun, pe langa costul mare a proiectului, pe mine ce ma preocupa este urmatorul fapt el intr-un fel sau
altul in mod real aduce sau poate aduce atingere intr-adevar vietii private si imagini individului. Ne-ati spus in sedinta
de comisie reunita ca exista un regulament strict, imaginile stocate vor fi eliberate solicitantilor numai la dispozitia
unei instante. Eu vreau sa va intreb - este singurul caz, deci este o situatie expres prevazuta de regulament sau
mai bine zis - cum ne asiguram noi ca acele imagini stocate nu vor ajunge, de exemplu, pe mana unei anumite
parti a presei pentru ca stim ca sunt informatii din primarie care pleaca in mod preferential sau discretionar catre
anumite ziare. Cu atat mai mult cat stiti ca primaria poate fi parte intr-un proces de imixtiune in viata privata daca
permite scurgerea de informatii dupa imagini private, a ocupantilor masinii, de exemplu, sau o locul unde iti lasi
masina la un moment dat. Asta trebuia sa nu raspundeti. Multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai
Vorba dumneavoastra, trebuie sa trecem si la lucruri concrete ca incepem sa trecem din subiect. Fiecare persoana
care gestioneaza informatii publice isi asuma gestiunea acestor informatii indiferent daca vorbim de administratie
locala sau de Serviciul Roman de Informatii, poftim trec chiar la o institutie dedicata pentru asta. Nu o sa poata
nimeni sa se treaca in teoria drobului cu sare ca nu mai facem supraveghere si inregistrari de date pentru ca daca
ajung la cineva care le duce nu stiu undeva si face nu stiu ce cu ele. Nu. Astea sunt lucruri care se reglementeaza
prin lege, prin regulamente si prin desigur, asumarea de cei care gestioneaza astfel de informatie a nivelului de
legalitate pe care si-l asuma. Deci nu plecam de la aceasta premisa ca in situatia asta ar insemna ca toate datele
personale pentru toata masa impozabila ar trebui sa o gasim in presa de fiecare data din bazele de date care le
gestionam noi sau directiile de Evidenta a Populatiei si/sau celelalte. Deci fiecare persoana care gestioneaza astfel
de date si asuma. Stiti foarte bine ca electronica de astazi lasa amprente pentru orice data pe care o scoti din orice
sistem informativ, nu conteaza cand s-a petrecut si cine a apasat pe butonelul care a descarcat informatia. Deci nu
plecam de la aceasta premisa. Plecam doar de la o premisa tehnica. Daca perioada de implementare o lasam in
doi ani de zile, si cred ca nici eu nu pot sa o sustina in doi ani de zile sau avem un proiect de ansamblu care isi va
crea niste prioritati in special cele legate de spatiile publice unde stau copiii si la asta ma duceam la locurile de
joaca pentru copii, apoi spre invatamant si usor, usor il upgradam - am in 3 ani, in 4 ani cand consideram noi
necesar astfel incat sa il facem functional. Nu cred ca oricare dintre noi de aici chiar daca acuratetea datelor nu
poate sa spuna momentul de fata cat la suta va scadea infractionalitatea juvenila fata de parametri actuali sau alte
tipuri de infractiuni sau contraventii, ci pur si simplu toti il gandim ca este un lucru bun, necesar care poate
dezamorsa o stare de fapt care prin parametri care ii are si colegul nostru consilier, arata foarte clar ca nivelul de
infractionalitate in spatiu public este in crestere si nu regres. Nu vorbim de nivelul sau de gradul de infractiuni, nu
vorbim daca sunt crime sau sunt furturi de posete, ci pur si simplu le se petrec in crestere. Trebuie sa prevenim
lucrul asta prin masurile pe care le avem la indemana. Daca nu putem creste numarul de politisti, ca nu il putem
creste ca legea ne-a impus un nivel controlat, daca nu putem impune sarcini inspectoratelor Judetene sau
municipale de politie ca nu avem atributii, daca nu putem scoate noi cu forta Jandarmeria in strada acolo unde stim
ca sunt probleme pentru ca au alta jurisdictie, cu siguranta putem veni administrativ sa imbunatatim nivelul de
supraveghere in spatiu public pentru cresterea sigurantei cetateanului. Aici am vrut sa spun. Daca mergem si
spunem - da, il punem, dar in patru ani si incepem de pe urmatoarele prioritati. Este o alta abordare. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim. Domnul consilier Boca aveti cuvantul.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Buna dimineata, in primul rand. As pleca de la urmatoarea premisa, vad ca se discuta in continuu cand discutam
despre un serviciu public avem tendinta unii dintre noi sa discutam doar ca in cazul unui SRL. Adica, domnule
investim 10 lei cam care ar fi beneficiu. Avand in vedere totusi ca este o vorba de un serviciu public, in primul rand
trebuie sa avem ca si etalon calitatea si cand vorbim de siguranta, acoperirea in primul rand. Nu vad de bun augur
confuzia care incearca sa creeze ca noi acum votam un proiect de 12 milioane de euro. Exclus. Noi acum votam
niste parametri, niste indicatori tehnico-economici cu o finantare de doar 100 de mii de euro aproximativ in acest
an. Din acest rationament eu cred ca ar fi de bun augur un astfel de proiect. Intr-adevar cum spuneau si
antevorbitorii mei, ar trebui de discutat perioada de implementare sa vedem care ar fi o perioada optima pentru
ca niciun caz nu putem suporta noi ca municipiul in momentul de fata o investitie de 12 milioane intr-un an sau doi
si nici nu cred ca putem implementa cu succes acest proiect. Multumesc frumos.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Cu multa placere.
Domnul primar Chirica Mihai
Mergem pe observatiile cu durata de implementare? Va rog.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Domnul Harabagiu, nu mai putin daca imi permiteti, ca am inteles ca o sa interveniti si dumneavoastra. Stimati
colegi, eu fac parte din sistemul de invatamant preuniversitar si o va dau drept exemplu niste chestii concrete. Au
fost suficiente spete in unitatile noastre scolare de pe raza municipiului Iasi in care exista sistem de monitorizare
video si mai lesne s-au rezolvat foarte, foarte multe situatii destul de delicate. Deci iata eu vin cu un exemplu de
buna practica. Dincolo putem sa filozofam toata ziua, nu este nicio problema. Am venit cu o chestie concreta si va
puteti interesa. Acolo unde lucrurile au inceput sa functioneze ele au produs roade. Multumesc. Domnule viceprimar
Harabagiu.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Da, multumesc. Domnule presedinte as dori sa supuneti proiectul la vot impreuna cu amendamentul in privinta
duratei si anume implementarea acestui proiect, 4 ani de zile.
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Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Domnule consilier, foarte scurt, da? multumesc.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Am discutat multe aspecte. Eu sunt dispus sa sustin acest proiect in vederea unei investitiei initiale de 500000 lei.
As propune o observatie sau un amendament. Inainte de a cere urmatoarea transa de bani, cand va fi momentul,
sa primim atunci un raport foarte concret de la Politia Locala cu beneficiile pe care le-am obtinut cu aceasta bucata
de implementare.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
In regula. Trecem la vot. Cu amendamentele propuse de domnul viceprimar Harabagiu si de domnul consilier
Postolache.
Cine este pentru? Va multumesc.
Abtineri?
Impotriva?
Proiectul de hotarare a trecut cu 8 voturi impotriva.
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii „ AMPLASARE DRAPEL NATIONAL – SCUAR
INTERSECTIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI ” a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico –
economici si a devizului general;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii, va rog. Va rog domnul consilier.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Nu vreau sa ma pronunt asupra oportunitatii investitiei, sigur sunt pareri pro si contra, la fel. In ce ma priveste cred
ca intr-adevar sentimentul asta national ar trebui un pic impulsionat si sustinut prin niste actiuni. Nu stiu daca asta
este neaparat una utila in cazul asta sa arboram cel mai inalt drapel, dar trecem la, dincolo de chestia asta. Ma
intereseaza la fel la un amanunt tehnic de ce nu am ales un loc cu o semnificatie istorica pe care exista un
monument istoric care aminteste de o batalie, pe unde exista un bust a unui erou. adica acolo in Podu Ros si in
afara de faptul ca e central nu prea e legat de nimic istorie, doar daca speram ca gasim ceva in subteran niste
ruine, sa il montam. Pe un deal ar fi fost mult mai nimerit cred amplasamentul. Am vazut explicatia ca pe Dealul
Galata acolo langa Mausoleu terenul nu permita dezvoltarea zonei, in regula. Avem in Iasi 7 Coline puteam gasi un
loc, zic eu mai adecvat. Atat. Daca e sa ne lamuriti de ce a fost ales amplasamentul ala. Multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai
Avem sansa sa facem istorie, in sensul ca putem face din sediu PNL care e alaturi istorie, dar nu despre asta este
vorba .... da, poate deveni prezenta lui acolo istorie, dar nu despre asta este vorba. Sigur, peste tot, Iasul este, sa
spunem framantat de istorie in toate colturile sale din Podu Ros. Numele de Podu Ros nu vine de la culoarea rosie
a podului, are tot o semnificatie istorica acest lucru. S-au analizat si amplasamente mai inalta ca sa le spunem si
pe Dealul Galata si pe Dealul Cetatuia , am tinut cont si de culoarele de zbor ale aeronavelor care deservesc
Aeroportul Iasi, dar am vrut altceva. Acel loc cu drapelul trebuie sa fie un loc foarte usor de accesat, sa te intalnesti
cu el in fiecare zi, sa poti sa meditezi pentru ca nu este doar un simplu catarg ca poate din cand in cand facem un
eveniment public acolo. El aminteste pe fundamentul acestui catarg si care este granita Romaniei Mari, cum arata
ea la 1918. E o lectie de istorie unde tanara generatie si nu numai, se poate regasi foarte usor, intr-o zona circulata,
intr-o zona care desigur sa isi creeze un efect cat mai apropiat de cel pentru care il si montam, pentru care cheltuim
niste bani. Desigur asa cum spunea si domnul presedinte, domnul Florin Ciubotaru, fiecare scoala trebuie sa aiba
drapelul tarii in curtea scolii, fiecare scoala. In acest an ne vom ocupa, o sa fie tipizam un catarg si o sa il ducem la
cele 104 scoli poate de ziua imnului sau poate de ziua nationala fiecare scoala sa poata ridica drapelul national.
Nu vreau sa exageram cu masurile nationale, nu trebuie sa devenim ultranationalisti, dar trebuie sa lasam poarta
deschisa pentru simbolurile nationale mai ales pentru tanara generatie ca asa cum s-a vazut in istoria Romaniei
doar simbolurile ne-au salvat, nu marimea armatei, nu inteligenta neaparat a conducatorilor, ci simbolurile nationale
pentru care armata romana s-a jertfit de fiecare data aparandu-si granitele tarii. Si de ce nu? de ce sa fie doar
Oraselul Copiilor? Venise cu propunerea, am vazut in amendament tot de la dumneavoastra, sa il numim chiar
Parcul Mihai I. Gresesc, domnule consilier? ... parca asa a aparut si la mine la cabinet. Noi o sa venim in dezbatere
publica de data aceasta cu aceste propuneri, cu Splaiurile am si lansat-o in timpul dezbaterii bugetului. Splaiurile
Bahluiului care sub titulatura de Splaiuri se poate intelege cum orice, sa capete numele unor personalitati din istoria
Romaniei cum este Regele Mihai si Regele Ferdinand, dar asta o sa faca obiectul unei dezbateri publice la care ne
vom angrena cu totii. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Eu multumesc. In ordine daca sunteti de acord, domnul Pintilei dupa care dumneavoastra domnule consilier.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Cu mana pe inima va spun ca in momentul cand s-a citit proiectul de hotarare ma gandeam, domnule o sa voteze
si liberali, dar 100% o sa propuna schimbarea locului. Lucru care s-a si intamplat. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Cu placere stimate domn. Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Eu imi pun speranta ca sarbatorirea Centenarului, pentru ca din fundamentarea proiectului asta se intelege ca
facem aceasta investitie pentru a putea sarbatori Centenarul, deci sarbatorirea Centenarului sa nu se rezume doar
la actiuni, initiative de factura nationalista, intr-un mod triumfalist si pe alocuri chiar populist, ci sa punem in aplicare
acel program pe care l-am aprobat. Un alt aspect, ma surprinde, domnule primar, apetenta pe care o aveti pentru
investitii mari, foarte mari din bani publici si cu o oportunitate indoielnica. Sa nu uitam ca am dat pe 5 toalete 150.000
de euro, pe 5 cai 100.000 de euro, acum dam 120.000 de euro pentru un drapel. Sunteti larg la mana, doar ca
sunteti pe banii publici.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Domnule consilier, va rog sa nu va suparati, aici discutam de simboluri nationale. A face aceasta comparatie
ridicola mi se pare ca este cam mult. Deci discutam de drapelul tarii noastre. Multumesc tare mult. Va rog, domnule
primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Da, desigur. Ma surprinde grija pe care mi-o purtati sau nu ma surprinde grija pe care mi-o purtati, depinde de unde
privim lucrurile. dar sa faceti o comparatie intre veceurile publice si drapelul national, la un tanar, sunteti cel mai
tanar dintre cei prezenti impreuna cu Bogdan, nu cred ca este de folos pentru generatia pe care o reprezentanti.
Vorbim despre drapelul Romaniei. Ca o fi scump, ca o fi ieftin, eu nu am venit sa il cumpar sau sa il vand, ci am
propus sa il montam pe o solutie tehnica pe care il aveti la mapa. Prin urmare, trebuie sa pastram un anumit nivel
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decenta. Eu am luat, prima observatie mi s-a parut foarte buna ca trebuie sa avem grija de banul public, dar
comparatiile sunt total neadecvat incat nici nu mai vreau sa comentez pe marginea ei .
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Supunem votului proiectul de hotarare numarul 2.
Cine este pentru? Multumesc.
Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri? Nu sunt.
Asadar proiectul de hotarare numarul doi a trecut cu votul tuturor consilierilor prezenti.
Proiect nr. 3
Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2017;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Discutii? Va rog domnul consilier Ignat
Domnul consilier local Ignat Etienne
Buna ziua din nou. Domnule primar, suma asta de 63 de milioane reprezinta practic banii pe care nu i-ati cheltuit in
ani trecuti. Din bugetul de anul trecut de investitii care au fost de 215 milioane lei, suma asta de 63 de milioane
inseamna undeva la 30%, practic ati reusit sa cheltuiti doar 70% din buget. Intrebarea pentru ca la urmatorul punct
de pe ordinea de zi veti votat si bugetul, intrebarea este - credeti ca anul asta din toata suma de dezvoltare veti
reusi sa cheltuiti aceasta suma? Multumesc.
Domnul consilier local Bostan Ciprian Manuel a iesit din sala de sedinta.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va rog domnul primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Da, ne vom stradui impreuna. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Bun. Alte interventii? Supunem votului domniilor voastre proiectul de hotarare numarul 3.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Proiectul de hotarare trecere cu unanimitatea voturilor.
Si am ajuns la punctul culminant al intalnirii noastre.
Proiect nr. 4
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2018;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Avem o serie de amendamente de la toate partidele politice. Daca doriti, le puteti sustine, m-am consultat cu
doamna secretar Denisa Ionascu, dar intr-o oarecare disciplina, rigoare ca sa putem sa fim pragmatici. Multumesc.
Va rog, domnule consilier Boz.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Stimati colegi, amendamentele propuse de catre grupul de consilieri ai Partidului National Liberal au fost discutate
si in comisii. Le voi trece in revista, cu rugamintea, domnule presedinte de sedinta, sunt colegii mei Etienne Ignat,
Ciprian Bostan si daca mai doreste si un alt coleg din grupul nostru sa sustina in special un anumit amendament
pentru ca aici suntem cu totii autori, fiecare a venit cu cate o propunere si fiecare are asa cate o slabiciune pentru
o parte dintre proiecte si poate ar dori sa va ofera mai multe detalii pentru a ne asigura ca le vezi sustine. Dar eu
voi face o trecere in revista pe scurt a amendamentelor noastre si voi spune asa - domnule Primar si stimati colegi
daca doriti un vot favorabil al Partidului National Liberal pentru bugetul Iasului pe 2018, in mod obligatoriu cele 13
propuneri, cu noroc, trebuie sa se regaseasca in buget si de asemenea voi solicita domnului primar, conducerii
executive a municipalitatii un angajament ferm pe urmatoarea problema care nu se regaseste in materialul scris pe
care il aveti in fata. Si anume Partidul National Liberal are deja o platforma, va demara in aceasta saptamana o
platforma de consultare publica cu tema bugetarea participativa. Adica o platforma pe care noi vom strange
initiativele iesenilor si vom veni cu ele in fata dumneavoastra, a Consiliului si in fata domnului primar. Pentru a
beneficia de sustinerea noastra pe acest buget solicitam un angajament ferm, public din partea domnului primar ca
va fi de acord sa sustina proiecte in valoare de un milion de euro anual, cele mai bune proiecte care vor aparea pe
acea platforma si pe care noi le vom aduce in atentia dumneavoastra. Practic ce solicitam este sa fie sustinute
amendamentele noastre si propunerile iesenilor venita via acest mecanism. Acum permiteti-mi pe scurt sa trec la
citirea si prezentarea pe scurt a acestor proiecte. Prima data am venit cu o initiativa de dublare a bugetului burselor
scolare, insa am inteles ca mecanismul este ceva mai complicat de acordarea acestor burse si atunci va solicitam
ca in momentul in care vom analiza executia bugetara pe anul 2017, estimam noi undeva martie, cel tarziu aprilie
anul acesta, sa ne stabilim ca obiectiv ca nicio bursa pentru elevii din Iasi sa nu fie mai mica de 50 de lei si sa avem
in vedere rectificarile bugetare pentru a creste bursele acordate. Doi, am solicitat proiectul cu titlul - Nicio sala de
clasa fara videoproiector in municipiul Iasi. Am inteles ca trebuie sa solicitam un inventar de la Inspectoratul Scolar
Judetean si in urma acestui inventar va solicitam sa dotam toate celelalte clase care nu au aceasta minima dotare
pentru a creste atractivitatea lectiilor, cu videoproiector si panou de proiectie. Realizarea documentatiei necesare
pentru reconversia zonei C. A. Rosetti in parc si depunerea acestei documentatii pe axa a 4 a programului
operational regional. Patru, realizarea unui studiu de solutie pentru un nou drum catre aeroport si proiect tehnic
pentru solutia optima identificata. Noi aici am venit cu o solutie care a facut parte din proiectul aeroportului, insa
daca sunt si alte cai de acces pe care le putem lua in calcul solicitam sa le analizam, dar asta in cel mai scurt timp
si anul acesta deja sa demaram proiectarea pentru o noua cale de acces. Realizarea proiectului tehnic pentru sala
Polivalenta de 16.000 de locuri in zona Moara de Vant. Sase, solicitam ca in suma prevazuta anul acesta pentru
reactualizarea PUG sa fie prevazute si costurile pentru actualizarea studiului de circulatie, iar studiul de circulatie
sa se faca avand printre obiective si analiza unor supra traversari pietonale pe marile bulevarde din Iasi. Opt,
realizarea unui proiect tehnic pentru doua parcari supraterane in zona Musatini si Tabacului si studiu de fezabilitate
pentru alte opt parcari supraterane dupa identificarea terenurilor. Stiti ca am solicitat expres, vrem sa incepem sa
avem macar 10 parcari supraterane in municipiul nostru. Doua sunt deja intr-un un stadiu mai avansat. Impreuna
dorim sa identificam noi terenuri de minim 1000 - 1.500 de metri patrati pentru parcari supraterane in zone
rezidentiale, iar in zonele centrale solicitam sa se construiasca parcari subterane, insa consideram ca municipalitatii
i-ar lua foarte mult timp daca ar implementa acest proiect in sensul ca licitatiile pot fi contestate. Solicitam ca
suprafetele de teren identificate sa fie concesionare prin licitatie publica si sa avem investitori privati pentru aceste
parcari subterane. Zece, achizitia unui numar de 25 de parcometre care pe langa plata clasica la automat, sa
permita plata si prin SMS. Aceste parcometre trebuie sa aiba si bariera sa putem sa vedem, sa avem tot timpul
monitorizare clara a locurilor libere, disponibile si sa le introducem aceste locuri intr-o aplicatie pe telefonul mobil.

CIC PO 03/F3

Unsprezece, dotarea cu instalatii de aer conditionat a unui numar de 10 tramvaie. Doisprezece, realizarea unui
incubator de afaceri in locul caminului ”Anghel Saligny„. Este proiectul colegului nostru Ciprian Bostan. Si nu in
ultimul rand, avand in vedere ca in aceasta saptamana au fost discutii in cadrul Companiei de Transport Public, cu
angajati, la care am participat si eu si colegul meu Etienne Ignat, consideram oportun sa avem un abonament anual
pe toate liniile in valoare de 600 lei. Consideram ca este o suma acceptabila care poate fi achitata si orice cetatean
care doreste sa utilizeze transportul public sa poata calatorii Acestea sunt amendamentele noastre alaturi de
angajamentul pe care il solicitam. Va rog sa permiteti cuvantul si colegilor mei.
Domnul consilier local Bostan Ciprian Manuel a intrat in sala de sedinta.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Am inteles ca domnul consilier Bostan, dupa care domnul consilier Ignat. Multumesc .
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Referitor la doua dintre proiecte si anume realizarea celor trei parcari subterane in zona centrala, ne-ar
interesa locatiile identificate. Una dintre ele este actuala locatie propusa am vazut de executiv in curtea Scolii
Pavelcu. A doua este proiectul mai vechi de la Piata Natiunilor. Pentru cea de a treia, propunerea mea este ca
pentru ca ele sa acopere oarecum in mod egal zona centrala, ar fi mult mai nimerita locatia de la Piata Prietenie
Romano-Americane pentru ca suprafata din Piata Independentei, de la Statuia Independentei este foarte apropiata
de cea de la Piata Natiunilor. Acum deci aste este intrebarea mea - care sunt suprafetele de teren disponibile
acolo, inclusiv cea de la Parcul Prietenie Romano-Americane si care este prioritatea, adica sa prioritizam din cele
trei parcari. E clar ca nu putem sa le facem pe toate trei odata, dar una dintre ele cel putin sa o incepem in actualul
exercitiu. Referitor la cel de al doilea proiect cu incubatorul de afaceri, propunerea a fost initiala pentru Parc
Tehnologic Fortus, am modificat-o pentru Caminul ”Anghel Saligny”. Ma intereseaza la fel anul acesta bugetam
doar SF sau ne apucam efectiv de nefunctionarea cladirii. Fiind o cladire in stare destul de buna, cred ca putem
aloca fonduri ca el sa devina deja operational in cursul anului 2018. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Eu va multumesc. Domnul consilier Ignat.
Domnul consilier local Ignat Etienne
Eu am sa aduc in discutii cateva proiecte si am sa incep cu bugetarea participativa. Filiala Municipala PNL impreuna
cu tineretul National Liberal municipiul Iasi a dezvoltat deja o astfel de platforma impreuna cu consilieri locali care
sustin la aceasta initiativa. Ne dorim asa cum a spus si colegul meu un buget de un milion de euro care sa se
reintoarca in proiectele pe care le depun iesenii si le voteaza ca fiind cele mai bune in limita sumei de un milion de
euro in urmatoarele domenii: infrastructura statala, amenajare spatii verzi si locuri de joaca, mobilitatea,
accesibilitate si siguranta circulatiei, amenajare spatii publice,, infrastructura culturala infrastructura sociala,
infrastructura de sanatate si digitalizare. Un al doilea proiect de care, stiti ca am depus si un proiect anul trecut,
este cel legat de skate park. Imi doresc foarte mult sa gasim in acest an o solutie pentru un teren si sa infiintam
poate cel mai modern Skate Park din regiunea nord-est, asa cum si recent la Sibiu s-a implementat un astfel de
proiect. Mi-as dori foarte mult avand in vedere si email-ul care l-a trimis FONSS sa marim bugetul de la 400.000 lei
la 600.000 lei pentru proiectele sociale.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim frumos. Domnul consilier fie interveniti dumneavoastra, fie dam cuvantul doamnei Gaburici ca sa
prezentam intai toate amendamentele si dupa aceea discutam. Va rog doamna.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
Multumesc. Buna ziua doamnelor si domnilor. Buna ziua domnule primar. Consilierii Miscarea Populara sustin
proiectul de buget. El este unul echilibrat din punctul nostru de vedere si am vazut ca aproape 30% din buget este
destinat investitiilor. In capitolul sanatate, la sectiunea de dezvoltare este prevazuta alocarea bugetara pentru
proiectul pe care l-am de bursa anul trecut si anume Amenajare punct ambulanta zona cartier Pacurari. Vreau sa
va multumesc public, domnule primar, pentru implicare si suport in realizarea acestui proiect. Si anul acesta avem
4 amendamente care de altfel le-am discutat la comisii saptamana trecuta si o sa va rog sa imi permiteti sa le
prezint. Primul amendament este alocarea unor sume de bani pentru lucrari de reparatii si modernizare la Spitalul
Clinic Judetean de Urgenta Sfantul Spiridon. Aici am vazut in materialul scris care ne-a fost prezentat, in
amendament ca s-a alocat suma de 108 mii de lei pentru ascensor persoane publice la Clinica 1 Chirurgie. As vrea,
domnule primar, daca putem avea in vedere la o urmatoare rectificare bugetara si lucrarile de reparatii capitale la
fata stradala la clinicile chirurgicale care sunt finalizate in proportie de 70% mai necesita un 30% si o valoare de
1550 lei, daca se poate lua in calcul pentru urmatoarea rectificare bugetara. Al doilea amendament este infiintarea
unui centru medico-social in municipiul Iasi. Acest centru are rolul de a elimina cazurile sociale care sufoca spitalele
de boli cronice si in special este vorba de Unitatea de primiri urgente a Spitalului Sfantul Spiridon. Practic acest
proiect se poate face in parteneriat cu Ministerul Sanatatii, Primaria ar trebui sa puna la dispozitie cladirea, sa
asigure salariile personalului nemedical si cheltuieli de intretinere si functionare. Al treilea amendament este
construirea unui pod peste paraul Vamasoaia in zona strada Buzatu si strada Gheorghe Tudoranu in cartier
Vamasoaia. Am vazut ca s-au alocat 30.000 lei pentru studiu de fezabilitate deja. Si al patrulea, modernizarea
spatiilor destinate depozitarii gunoiului menajer. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Si eu multumesc. Domnule consilier Andrei Postolache aveti cuvantul.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Buna ziua. Trec si eu prin analiza mea, a bugetului. As vrea a fac o scurta observatie asupra observatiilor colegilor
mei liberali, inainte de asta. Le sustin in mare parte, insa e un subiect care ma intereseaza intotdeauna si anume
mobilitate urbana si vreau sa scot in evidenta ca nu mi se pare ok sa punem oamenii sa se catare pe pasarele
supraterane de dragul masinilor care merg pe dedesubt. Cred ca in orasul asta e pentru oameni si trebuie gasite
solutii in primul rand pentru pietoni, locul 2 - transport in comun si masinile undeva pe locul 3 plus. Si as mai spune
ca sunt foarte, foarte de acord cu bugetarea participativa, dar in niciun caz pe platforma unui partid politic oricare
ar fi el, ci pe platforma neutra a Primariei sau unui ONG care e dincolo de orice asociere politica. Dar in mare sustin
amendamentele colegilor mei si ii felicit pentru ele. Din punctul meu de vedere bugetul, gasesc niste lucruri foarte
bune in el. Ma bucur foarte mult sa vad sistemul de e-ticketing la transportul in comun, iar o zona care ma
intereseaza pe mine si ma bucur sa vad aplicatia de GPS. Astea doua lucruri impreuna, abilitatea de a cumpara
bilete cu cartela electronica pe telefon si asa mai departe si abilitatea de a vedea pe telefon cand vine autobuzul
sau tramvaiul in statie, eu cred ca sunt cele mai mare impedimente in momentul asta in a trage mai multi calatori
catre transportul in comun. Deci ma bucur sa vad lucrurile astea acolo, spere sa si le vad facute ca una este sa le
bugetar, alta este sa si le facem. Ma bucur sa vad studiul ala de fezabilitate pentru sistemul de bike-sharing, insa
cum am discutat si la sedinta de comisii, una e sa avem statiile de biciclete care pot fi inchiriate si e foarte bine sa
le avem, dar fara a ne apleca putin si asupra problemei deplasarii prin oras, a incuraja, a usura cumva mersul cu
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bicicleta prin oras fie prin piste, fie prin alte mecanisme si probabil sa nu avem o mare adoptie a sistemului respectiv,
adica lumea sa se teama concret vorbind sa mearga cu bicicleta prin oras. Discutam la comisii despre a incepe
anul asta cu un proiect pilot si a continua, a rezolva cumva, a gasi o solutie tehnica pentru a usura traficul cu
bicicleta in Podu Tudor Vladimirescu si Podu Rosu, cand mergi pe malul Bahluiului cu bicicleta sa poti cumva trece
pe podurile alea mai usor. Asta ar fi amendamentul meu. Daca e sa vorbim concret sa avem un studiu fezabilitate
pentru usurarea traficului cu bicicleta la Podul Tudor Vladimirescu. Am discutat inainte de a intra in buget despre
cat costa drapelul, cat costa statuile si asa mai departe. Doar o mica observatie, as aduce aminte Primarie ca putem
serba Centenarul nu inaugurand numai monumente, ci inaugurand si poduri, parcuri si alte lucruri de genul asta.
Si aici cumva e cea mai mare grija mea daca e sa analizez bugetul asta pentru ca vad in el lucruri pe care le-am
vazut si in bugetul de anul trecut. Aveam Palatul Braunstein, l- am avut si anul trecut, avem poduri peste Bahlui, leam avut si anul trecut, avem pasarela pietonala la Gara, le-am avut si anul trecut. Si intrebarea mea esentiala - le
vom face anul asta? Adica care e increderea. Ce imi lipseste mie e increderea in executie. Cum spunea si distinsa
mea colega, e un buget echilibrat. Nu vad nicio miscare ”Firea” prin el ca sa zic asa, nicio chestie absurda, dar noi
am mai bugetat lucrurile astea si nu s-au intamplat. Ce ne da noua garantia ca se vor intampla anul asta sau ca se
vor face pasi concreti catre ele? Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Si eu va multumesc. Am finalizat cu propunerile de amendamente. Va rog domnul consilier Istrate.
Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel
Va multumesc foarte mult, domnule presedinte. Ii dau perfecta dreptate colegial domnului consilier Bostan. Intradevar la nivelul general exista din ce in ce mai multi specialisti in treaba altuia. Vorbim de achizitia de
videoproiectoare in scoli. Un calcul foarte simplu pe care putem face acum - o suta de scoli a zece clasele
neechipate inseamna 10 la a treia videoproiectoare ori 10 la a treia euro, un milion de euro care trebuie cheltuiti
pentru videoproiectoare anul acesta. Bun. Sa presupunem ca ii gaseste cineva. Trecand peste asta, eu cred ca ar
trebui sa intrebam psihologii in educatie. Cel mai bine, din cate stiu eu, dar ma rog eu am acuma o varsta, se invata
cu creta alba pe tabla neagra. Asta spun psihologii. Asta nu inseamna ca trebuie sa ne lipsim de toate gadgeturile
care ii ajuta sa primeasca informatia intr-o alta forma, asta nu inseamna ca trebuie sa ne lipsim de videoproiectoare,
dar vedeti care este rezultatul acuma, cat mai citesc copiii. Cat mai citesc pe carte, sa simta cartea in mana. Cartea
are caldura ei, ea nu trebuie lasata la raceala unui device. In plus de asta, va rog faceti o analiza daca puteti si
vedeti cati dintre studentii nostri scriu inclinat la 30 de grade, asta inseamna ca nu au exercitiu. Trebuie sa vedem
unde vrem sa ajungem. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim si noi. Domnul consilier Pintilei, va rog.
Domnul consilier local Pintilei Mihail
Am inteles din expozeul colegului Boz ca daca aceste 13, si ii numar cu ghinion 13, 13 amendamente nu vor fi
prevazute in noul buget, dansii nu vor vota bugetul. Ei, dreptul dansilor. La o prima analiza a acestora amendamente
sunt cateva de luat in seama si care fac parte din bugetul actual. As avea o observatie la amendamentul numarul
6, trebuia sa mai faceti o completare - reactualizarea PUG-ului si sumele cuprinse, dai, dai, (virgula) ca sa nu ne
mai abtinem la vot. ca era prima conditie, ati pus-o, s-a mai marit cu 12. De asemenea, la punctul 12 - realizarea
unui incubator de afaceri in locul Caminului ”Anghel Saligny”, e o propunere, e o propunere, dar detailata si de unde
luam ouale de aur, ma refer la categoriile de afaceri. Adica cand faceti un amendament, e teoria dumneavoastra,
puneti si partea financiara, acoperirea si tot. De aia am nelamuriri.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc. Domnul consilier Surdu, va rog.
Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai
Buna ziua. Ma refer la amendamentul cu drumul spre aeroport. Avand in vedere ca initierea acestui proiect de un
aeroport civilizat, european, mondial la nivelul de Iasi a fost facuta cu multi ani in urma si exista acolo un proiect
care s-a platit cu multe milioane de euro, acest proiect a fost bucatelit si facut intr-un mod cu totul si cu totul
neeficient pentru pasageri, pentru bagaje si pentru traficul normal care trebuie sa desfasoare prin aeroport. Ma refer
la faptul ca s-a completat hala dupa hala, ca alea sunt niste hale industriale nu sunt terminale aeroport. Terminalul
de aeroport este un loc civilizat, un loc care confera siguranta, unde cetatenii stau toti pe scaune in cazul in care
pleaca o aeronava, nu trebuie sa stea in picioare ori acest lucru nu au fost studiate temeinic si s- au facut aceste
de completari, adica carpeli. In cazul acestui drum de acces, tinand seama ca acest aeroport va trebui foarte curand
sa isi dezvolte si zona cargo, va trebui sa avem in vederea acel proiect initial prin care drumul de acces spre
aeroport trebuie sa fie acelasi cu soseaua de centura care va fi intr-un viitor mai apropiat sau mai departat si care
va dezvolta acest aeroport spre eficienta celor care il folosesc, nu spre o dorinta politica ca noi sa mergem cu
masina mica usor la aeroport. Acolo va trebui sa fie acces si pentru autocamioane si pentru masinile de transport
greu intrucat un aeroport cu zona cargo impune acest lucru. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va multumim si noi. Domnul consilier Boca.
Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai
Era prevazut, daca stiti si soseaua de centura era prevazuta prin Holboca unde existau si spatii largi si strazi care
sa fie puse cap la cap cu podul care exista deja peste Bahlui pentru eficientizarea traficului. Multumesc.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Da, multumesc. Doua chestiuni. In primul rand daca si noi am judeca asa cum vor colegii nostri, cu aceeasi masura
sa judecam propunerile lor, sa luam doar analiza cost-beneficiu, as intreba si eu pe colegii care propun, spre
exemplu skateboard park and ride, cam cati campioni europeni de freestyle skateboard poate sa dea un astfel de
proiect, dar nu o facem pentru ca noi ne gandim ca facem lucruri bune pentru comunitate. Si a doua problema ar fi
ce sursa miraculoasa de finantare au gasit colegii nostri care vor musai un numar fix de amendamente incluse in
actualul buget. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Cu multa placere. ... Sigur. Dar va rog sa imi permiteti si mie ca imi raspundeti si mie cu ocazia asta. Eu cred ca
nu puteam gospodari bine o urbe daca plecam de la ceea ce dumneavoastra ati invocat. Daca o sa ne promovati
proiectele, o sa, daca nu, noi iarasi ne impotrivim. Nu e in regula. Eu ma inchin in fata eruditiei dumneavoastra,
insa hai sa construim, nu sa distrugem. Doi, avand in vedere faptul ca pe 27 martie se implinesc 100 de ani de
cand Ion Inculet si Sfatul tarii de la Chisinau au aprobat cu majoritate de voturi Unirea Basarabiei cu patria mama,
distinse Domnule Primar si dragii consilieri va propun sa lansam o invitatie omologilor nostri de la Primaria
Municipiului Chisinau sa marcam asa cum se cuvine acest moment deosebit si sa nu o mai comparam cu alte
lucruri care au fost astazi invocate. Daca o sa fiti de acord domnule primar, prin aparatul de specialitate, sa vedem
cum gasim o solutie corecta, legala sa vina acesti colegi ai nostri sa punctam momentul. Este intr-o zi de marti m-
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am uitat in calendar si la urmatoarea sedinta de plen sa ne punem de acord cu totii sa dam acestui moment inaltarea
la care s-a ridicat acum 100 de ani. Va multumesc. Aveti cuvantul, domnule primar. Ma iertati, ma iertati.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
In legatura cu proiectele depuse, sa stiti ca puteam sa avem discutia pe buget in cu totul alt ton. In continuare
suntem nemultumiti de faptul ca a venit tarziu, ca am fost convocati din scurt in mai putin de 24 de ore sa il analizam.
Practic, in schimb am zis haideti sa avem abordarea constructiva care ce presupune. Noi am venit cu o serie de
proiecte de investitii, iar ca sa raspund si domnului lider de grup Boca, sursa, domnule Boca, este reducerea
cheltuielilor cu tot ce inseamna actiuni gratuite care presupun un anumit festivism si care nu asigura o dezvoltare
pe termen lung a orasului nostru. Stiti ca noi tot timpul am o problema cu tot felul de calendare de actiuni, cu tot
felul de sarbatori, concerte care au necesitat si multi bani si nici nu au adus beneficii pe termen lung orasului nostru.
Noi am expus aceste amendamente si in comisiile reunite si de exemplu in privinta situatiei de la aeroport, initial
am zis ca da mergem exact pe calea de acces identificata in acel proiect. Am avut si eu o discutie cu domnul primar
si mi-a spus ca trebuie sa analizam mai multe variante pentru ca soseaua de centura nu se preconizeaza prea
curand a fi realizata, dar noi avem nevoie de o solutie ieri, daca se putea, in privinta aeroportului, deci urgenta este
maxima si atunci am zis sa lasam optiunile sa fie deschise, sa le analizam si sa venim cu o solutie cat se poate de
urgenta. In privinta ceea ce a afirmat colegul nostru Andrei Postolache, evident ca fiecare ONG, fiecare partid politic
isi poate crea o astfel de platforma de bugetare participativa. Noi suntem primii care am luat o initiativa in acest
sens. Daca vor veni pe parcursul timpului proiecte si de pe alte platforme, dar nu cred ca este cazul sa discutam
acum daca facem primaria o noua. Primaria sa gestioneze bine site-ul primariei ca avem si acolo suficiente discutii.
Asta o putem face noi si de acolo proiectele vin transparent, corect in Consiliul Local. Pana la urma sunt initiativa
iesenilor, nu trebuie sa ne deranjeze. Inteleg ca trebuie sa favorizam mersul cu bicicleta, mersul pe jos chiar si
prioritatea noastra este sa ii sustinem pe toti iesenii nu doar pe cei care au masini, dar ce ne facem ca totusi ieseni
cu masini avem la ora actuala, iar siguranta in trafic este pusa in pericol de faptul ca multi pietoni traverseaza prin
locuri nepermise, de faptul ca se sta foarte mult la semafoare, in intersectii si nervozitate a soferilor creste si riscul
ca ei sa ia decizii incorecte in trafic si sa creeze accident in acest sens este crescut. De aceea, totusi trebuie sa
avem o strategie pe termen lung in care favorizam transportul cu mijloacele alternative si transportul in comun, dar
in acelasi timp trebuie sa avem si masuri concrete care sa se aplice astazi. Mai mult decat atat, parcul auto a
crescut foarte mult in ultimul an prin eliminarea acelui timbru de mediu care se achita. Trebuie sa facem cumva sa
circulam in acest oras si sa evitam riscul ca iesenii sa fie foarte, foarte solicitati sa produca accidente, eventual sa
se produca incaierari intre ei prin faptul ca se blocheaza unul pe altul in trafic. Acestea sunt amendamentele noastre,
am considerat ca este o abordare corecta si constructiva propunand-va sa sustineti aceste lucruri. Va multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Si noi va multumim, mai ales ca ati fost destul de sintetic. Va rog, domnul consilier Postolache.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Foarte scurta clarificare. Eu in niciun caz, poate nu am fost clar, in niciun caz nu sunt impotriva Partidului National
Liberal in a avea o asemenea platforma de adunare a proiectelor cetatenilor si de bugetare participativa, este o
initiativa laudabila. Ce vreau eu sa spun ca nu cred ca o asemenea platforma a unui partid ar trebui sa devina
”oficiala” (intre ghilimele) in sensul legat automat la sursa de buget. Ea ar trebui sa fie doar o sursa de propuneri
care ajung in acest Consiliul. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc Domnul consilier Boca, va rog.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Voiam si eu sa ii raspund colegului meu ca m-a mentionat. Domnule consilier Boz, va intreb si eu conform carora
studii sau unde ati constatat dumneavoastra ca sunt ineficiente cheltuieli cu anumite festivitati pentru ca eu nu stiu,
de la dumneavoastra aud prima data, si nu le-ati nominalizat, nu ati detaliat sa vedem despre ce lucruri vorbiti
dumneavoastra ca sunt ineficiente. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Poate ii faceti la mapa pentru saptamana viitoare ca sa avem si noi, si atunci, ca sa nu mai lungim acum. Va rog,
domnule primar, aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Am stat si am ascultat cu maxima atentie, credeti-ma, toate propunerile, comentariile si comentariile reciproce a
colegilor consilieri. As face intai o prezentare de cadru general ca sa ne aduca din nou in tema proiectului de
hotarare si apoi o sa intram si pe amendamente. Proiectul de hotarare pe care l-am propus in analiza de astazi a
cautat sa adune in primul rand tot ceea ce a reprezentat pentru noi una dintre cele mai mari platformele dezbatere
publica in motivarea unui buget a unei administratii locale, pentru noi Iasul. O munca nu ii putem spune titanica,
necesara, o munca necesara prin care am vrut ca toti cetatenii Iasului sa aiba posibilitatea legala de a analiza, de
a-si exprima gandurile despre prezentul si viitorul acestui oras. Nu a fost usor sa gestionam mii de informatii care
au venit din toate colturile orasului cu propuneri, cu dezbateri pe marginea lor, cu comentarii reciproce in dezbaterile
publice din Sala Mare a Primariei si de ce nu, cu concluzii care in cele din urma sau transformat in formatul bugetului
local pe care il aveti astazi. Nu inseamna ca neaparat doar acele ganduri sunt cele necesare orasului si nu trebuie
si consilieri sa aiba punctele de vedere sustinute in proiectul de buget anului in curs. Consiliul Local este un
mecanism politic de coordonarea destinelor unei comunitati si in primul rand acesta este aspectul de la care vreau
sa plec. Eu nu pot permite sa comentez daca propunerile unui partid politic sunt bune sau rele, oportune sau
inoportune, ci doar sa le aduc in specificul si in traiectoria de dezvoltare a orasului pe care o gestionam cu totii si
pe care sigur poate fi imbunatatita. Am facut acest comentariu ca sa va spun ca in cele din urma bugetul a incercat
sa acopere cateva dintre solicitarile iminente ale vietii de zi cu zi, i-am spus un buget care sa favorizeze dezvoltarea
infrastructurii de proximitate, chiar e un termen pe care mi-l asum ca si cadru de creatie, sa spun asa. O
infrastructura de proximitate care sa le faca viata mai buna. Respectiv aleea din fata blocului, trotuarul de langa
casa unde locuim, spatiul verde care ne margineste, locul de joaca al copiilor pe care ii ducem acolo, statia de
transport public in care ne deplasam sau cu ajutorul careia ne deplasam. Si mare parte din buget s-a concentrat in
aceasta directie. Ati vazut pe platforma de infrastructura stradala, sume alocate pentru imbunatatira aleilor dintre
blocuri, a spatiilor verzi si dirijate oarecum spre cresterea, sa spunem, bunastarii de zi cu zi a cetatenilor Municipiului
Iasi. A doua, sa spunem, scapare a anilor care au trecut a fost abandonarea unor zone, mereu gandite ca fiind
scump de abordat, ineficiente economic, fara vizibilitate majora pentru actul administrativ sau poate chiar pentru
cele electorale si aici am spus in racordarea unor parti ale orasului abandonate de la dezvoltarea sociala
,economica si chiar de sanatate publica si educationala. Am propus din nou acel pod peste Cicoare, care este in
procedura de achizitie publica de asta el revine din bugetul anului trecut, construirea canalului de desecare apelor
de suprafata si crearea, sa spunem a principalelor elemente de infrastructura de unde putem genera un plan
urbanistic pentru zona Cicoarei care sa creeze premisele unei dezvoltari corecte si coerente cu celelalte parti ale
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orasului. Un al treilea deziderat al acestui buget sunt fondurile europene. Marea scapare a guvernelor Romaniei si
inainte de 2016 si dupa 2016, o tergiversare nepermis de lunga fata de initierea ghidurilor de aplicare fata de
accelerare a analizei documentatiilor propuse de catre noi, alaturi probabil si de alte autoritati. Am spus ca totusi
atragerea Fondurilor Europene, cea mai ieftina sursa de finantare posibila in momentul de fata, trebuie sa ramana
prioritara si am lasat in proiectia bugetului pe anul in curs sume considerabile care sa finanteze documentatiile
necesare, cofinantarii la necesare si chiar abordarea unor domenii de activitate noi pe fonduri europene. Mi-am dat
seama dupa analiza inclusiv a anului 2017, ca ne trebuie o alta, o alta viziune despre sport si sanatate. Sportul nu
trebuie sa ramana dar o zona de consum zilnic sau periodica a aspectului sau actului sportiv, a spectacolului sportiv
atunci cand el este asa sau de sustinere neaparat a prezentei unor echipe in primele ligi indiferent daca vorbim
despre sporturi de echipa sau sporturi individuale. Sportul trebuie sa il redefinim ca o forma de educatie si de
crestere a sanatatii publice, motiv pentru care in buget sume considerabile sunt alocate pentru amenajarea salilor
de sport pentru cei care fac parte din structura preuniversitara. Primele terenuri, primele platforme sportive care vor
trebui sa atraga competitii, perpetuarea sportului si pe perioada vacantei, initierea de concursuri de infrastructura
corecta care sa nu duca la distrugerea, sa spunem acelui care practica din punct de vedere sportiv, ci dimpotriva
se initieze si mai departe gustul pentru performanta. O sa gasiti in proiectul de buget, asa cum este prezentat, sume
de milioane de lei pentru refacerea suprafetelor de joc din curtile scolare, pentru amenajarea de sali de sport noi si
aveti ”Ion Creanga” si ”Vasile Alecsandri”, pentru finalizarea unor investitii in infrastructura sportiva este vorba
despre Liceul ”Economic 2”, finalizarea sau remodernizarea unor suprafete de joc cum este la Liceul cu Program
Sportiv unde foarte multi sportivi abandoneaza datorita faptului ca acea suprafata le distruge efectiv gambele. Am
spus ca este nevoie sa atasam de acest gand inclusiv sistemul de sanatate publica si Inspectoratul Scolar chiar
prin cresterea daca se va putea a numarului de ore de sport in scoli si aducerea din nou a competitiei sportive
scolare ca principala motivatie de a practica sportul de catre cei mai tineri dintre noi. Proiectul Centenar este un
proiect prioritar pentru Iasi pentru ca in momentul de fata este cel mai vizibil. El nu este acoperit doar de renovarea
unor zone de muzeu,, statuie drapel ca am vorbit, ci dimpotriva are si elemente de infrastructura, abordarea unor
monumente sau unor case cu importanta istorica care au fost scoase din circuitul civil devenind locuinte si care de
altfel ar putea puncta pentru tanara generatie si nu numai pentru ea readucerea in memoria momentelor istorice
importante pentru noi toti romanii. A ramas cu finantare prioritara instalare a Statuii lui Ferdinand, sa spunem,
drapelul construirea lui in parcul din Podu Ros, inceperea lucrarilor de modernizare a Casei Bertholt si de ce nu
finantarea proiectelor pe care tot noi l-am aprobat in colaborare cu inspectoratele scolare, cu organizatii
neguvernamentale sau alte institutii cum este si Academia Romana. Si in cele din urma sustinerea serviciilor publice
care de altfel reprezinta si cel mai mare buget in momentul de fata, plecand de la transportul public care asa cum
ati punctat si domniile voastre, este domeniu prioritar atat pentru sustinerea campaniei ca atare cu clienti, dar si
pentru decongestionarea intersectiilor si folosirea a transportului public ca si masura prioritara in cresterea calitatii
vietii. Din toate studiile pe care noi le-am facut si pe care le gasiti si postate, revizuite si para revizuite pe site-ul
Primariei, o sa vedeti ca ponderea deprecierii calitatii aerului in orasul Iasi ca si in celelalte orase studiate Brasov,
Bucuresti, Constanta si altele, nu sta din zonele de santier de investitii sau din spatiile verzi afectate de seceta sau
alte lucruri, ci din parcurile auto cele care sunt gestionate de catre proprietari privati, persoane fizice, acolo este
ponderea majora a poluarii aerului. Masura principala pentru scaderea acestui parametru de poluare este
determinarea unui numar cat mai mare de populatie sa foloseasca mijloacele de transport in comun. Motiv pentru
care o sa gasiti in proiectul de buget sume importante alocate pentru studierea unor noi oportunitati de atragere de
fonduri europene, reabilitari de linii de tramvai, achizitii de mijloacele de transport noi tramvaie si autobuze electrice,
introducerea unui sisteme moderne de gestiune a relatiei dintre operator si calator, ticketing, informare Smart si
alte lucruri si de ce nu posibilitatea de a gestiona prin abonament o politica care sa ne faca sa credem ca perspectiva
viitoare este de cresterea numarului de clienti, cu abonamente zonale, cu abonamente periodice, lunare, chiar si
anuale de ce nu, intr-un cuantum care sa, desigur, sa nu ne desprinda foarte multe aspectul economic ale acestei
activitati. Acestea sunt, sa spunem lucrurile care le-am prezentat prin proiectul de buget de astazi. Alaturi de cele
puse pe hartie de catre noi au venit si amendamentele pe care o parte dintre ele le-ati adus in discutia comuna de
vineri, altele au aparut ca si noutate astazi. Eu as propune sa le trecem in revista punctul pe fiecare. Sigur, asa cum
spuneau si colegii nostri, eu cedez foarte greu, iar daca cedez, cedez foarte constient ca o fac pentru binele
iesenilor. Nu am, niciodata nu am fost pus sub presiunea unui compromis decat daca am consider ca acel
compromis foloseste comunitatii. Probabil ca mi-ati descoperit caracterul intr-un foarte fierbinte, 2017, si ati vazut
ca nu am, sa spunem, aspiratii de cea mai inalta clasa din punct de vedere politic, ci am doar aspiratii de cateva
principii care ne pot tine, verticali pana la sfarsitul vietii noastre. De asta abordarea domnului Boz a fost usor fortata,
dar nu neaparat criticabila. Este si normal la masa tratativelor de regula vii cu piciorul, dupa care te mangaie si
gasesti solutii. Eu am sa plec in sens invers, intai am sa folosesc manusa de catifea si apoi o sa gasim impreuna
solutii ca sa si indeplinind ceea ce ne-am propus. Domnul Postolache a adus in discutie care sunt, sa spunem
garantiile ca ceea ce propunem in buget putem si infaptui. Sigur, cuvantul nu este garantie, ci obligatia fata de
comunitate asa cum ni-l dam fiecare. Multe din proiectele care le vedeti in acest an le veti vedea si in anii urmatori
pentru ca au perioade de implementare care presupun un angajament multianual, o sa gasiti si in anul urmator in
modernizare de trotuare strazi pentru contractele se duc pe trei, patru ani. Casa Braunstein are o aplicare de 36 de
luni, suntem in faza finala de licitatie, chiar astazi voi semna procesul verbal de adjudecare. Pentru Manastirea
Frumoasa, 24 de luni, pentru implementarea programelor de modernizare a liniilor de tramvai sunt 36 de luni, pentru
Spitalul Regional de Urgenta nu mai devreme de 2023, pentru Sala Polivalenta pe care cu totii ne dorim nu cred ca
va fi mai devreme la fel de 2023 si o sa ne regasim de fiecare data in acordarea bugetelor multianuale.
Amendamentele pe care ni le-au adus colegii liberali in cursul zilei de vineri, le-am analizat cu maxima atentie si
puteti sa ma credeti pe cuvant de asta am si cautat sa gasim solutii. Bursele scolare pot fi un factor care sa
favorizeze performanta scolara a elevilor din invatamantul preuniversitar. A ramas in analiza colegilor nostri cu
raportare la primul trimestru am putea spune din executia bugetului pe anul in curs sa vedem in ce maniera scolile
sunt interesate de a folosi acest mecanism in cresterea performantei. Ele nu trebuie sa aiba neaparat o acoperire
sociala, dar trebuie sa stimuleze foarte mult performanta scolara. La analiza pentru videoproiectoare si eu sunt un
format mai clasic, apropiat de domnul Istrate, niciodata nu va putea fi inlocuita cartea cu altceva decat cu carte.
Este nevoie sa abordam multifunctional si alte metode didactice, dar asta dupa ce reusim sa trecem in revista cu
adevarat ce le trebuie, daca le trebuie, fata de cei exista si cum considera dumnealor si nu vom abandona acest
lucru pana nu facem analiza propusa. C. A. Rosetti, C. A. Rosetti a fost un subiect abordat politic de catre toate
formatiunile primarii prezenti si probabil si cei viitori, plamanul verde al orasului, nu a lipsit din nicio platforma
electorala si nu va lipsi, e o zona care ne provoaca de fiecare data curiozitatea sa stim ce am putea face acolo. Eu
as propune chiar mai mult decat atat, de ce nu sa valorificam si partia de schi sa vedem poate ca un management
privat poate deveni mai performant si poate gestiona pentru noi o sursa chiar si de venit. Parcul C. A. Rosetti face
parte din proiectele propuse de catre noi in formatul initial cu finantare din POR Axa 4 dezvoltarea unor zone de
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loisir. Drumul catre aeroport, eu nu l-asi neaparat un proiect al PNL, este un proiect pluripartinic la care s-a angajat
si PSD in aceeasi maniera si ALDE si PMP si Consiliul Judetean si cred ca si Ministerul Transporturilor este interesat
de el. Nu venim decat sa sprijinim, asa cum il gasiti si in proiectul de buget, proiectele care ajuta intr-adevar la
dezvoltarea zonei si neaparat a municipiul Iasi, ca alternative. O sa plecam dintr-o analiza functionala fata de
prezentul, dar mai ales viitorul acestui aeroport, asa cum puncta si domnul consilier Surdu. E bine ca avem aeroport
nimeni nu judeca, e bine ca avem multe terminale, dar cred ca trebuie sa depasim acest prag psihologic pentru noi
si sa incepem sa facem din aeroportul Iasi un aeroport de talie internationala cu adevarat. Criticabil, necreditabil,
bun sau rau, frumos sau urat si a facut datoria fata de fata de oras si fata de regiune. De acum trebuie sa il punem
in slujba etapei 2, Aeroport.2, in care sa putem aduce si alte terminale si alte cai de acces si de cred si alte functiuni.
Proiectul tehnic pentru Sala Polivalenta de 16.000 de lucru exista. Exista la Compania Nationala de Investitii si e
documentatia de baza pe care am folosit-o pentru a demara PUZ Moara de Vant. Reactualizarea PUG-ului, sa stiti
ca nu exista o masa inertiala pe care noi nu o putem depasi in institutie fata de reactualizare a PUG-ului, facem
informari periodice, incercam sa miscam lucrurile. Nu vreau neaparat sa fac cu analiza comparativa si sa spunem
ca Primaria Municipiului Timisoara se chinuie de 4 ani de zile la Comisia de monumente si credeti-ma discutiile a
fost directe. Exista foarte multe reticente si puncte de vedere si l-as parafraza pe domnul Istrate, foarte multi isi dau
cu parerea despre lucruri care le inteleg mai putin si care nu fac parte din atributiile lor. Asa se intampla si, la
Comisia de monumente te duci sa vorbesti despre monument, patrimoniu istoric, zona protejata, iar acolo si discuta
despre circulatia apei in natura, dar de ce nu aveti studiata si prezenta caloriferelor cu elemente de bronz si nu
elementi de fonta. Deci lucruri care derapeaza foarte usor de la continutul pentru care noi ne ducem in zona
respectiva ceea ce nu face decat sa tergiverseze. Tu pe urma ii explici ca nu e atributia acelei comisiei, ca de fapt
partea de trafic era atributia Ministerului Dezvoltarii nu a Comisiei de Cultura si asta intarzie. Revenind, PUG-ul
este prins in buget. Prezentarea PUG-ului spre aprobare presupune si actualizarea unor studii, parte din ele sunt
comandate, parte din ele vor fi comandate pe parcursul anului in curs. Strategia de turism si a celui skatepark de
5.000 de metri patrati, strategia este in lucru, este finalizata si va ajunge in dezbatere publica imediat ce Facultatea
de Geografie ii retuseaza, sa spunem, ultimele necesitati datorita intalnirilor repetate care le-am avut si cu
organizatii profesionale din domeniu. Fata de un skatepark de 5.000 m, am vazut si eu proiectul de la Sibiu, nu e
un lucru rau, important e sa gasim locul si utilitatea. Prima faza va fi depasita cu ajutorul colegului nostru Bogdan
Cruceanu care colaboreaza direct cu cateva companii ce vor participa cu o suma de aproximativ 50 - 60 de mii de
euro in modernizarea acelui parte din Copou. E mai mult acest proiect decat parcul din Copou care are 1.000 de
metri patrati. Daca ii gasim o asezare convenabila, poate chiar langa Strand sau poate chiar in apropierea undeva
pe Ciric, o sa vedem exact si tema proiectului cum o putem sa materializam. Doua parcari supraterane Musatinii
si, sau parcarile, ca discuta care ar fi ordinea de prioritati pe parcarile concesionate si pe parcarile construite de noi
sau prin scoaterea la licitatie spre alti beneficiari. Eu cred, si din discutiile avute cu colegii mei viceprimari, investitiile
in sisteme de parcare in orasele mari de talia Iasului sunt investitii bune din punct de vedere economic. Isi justifica
prezenta desigur intr-o gradare cat se poate de corecta a solutiei tehnice acolo unde stiut fiind faptul si structura
geologica a Iasului investitiile subterane sunt foarte scumpe fata de cele supraterane, dar nu de fiecare data poti
sa le faci suprateran, de asta au fost si impartite din strategia noastra in doua. Vom da drumul la cele doua parcari
Musatini si Tabacului si chiar va voi invita sa participati in mod direct si in procedura publica, sa vedem daca mediul
de afaceri este interesat sa construiasca niste parcari multietajate, supraterane in zona de cartier foarte aglomerate.
Noi consideram ca este oportuna, dar mediu de afaceri poate a reactionat si altfel. Iar pentru zona centrala, sigur
experimentul statuia Independentei s-a mai facut si a fost unul pozitiv in sensul ca si a gasit un partener, nu s-a mai
materializat din cauza crizei economice din 2008, o sa ne reluam. Iar proiectul unde a functionat Scoala a
persoanelor cu handicap auditiv este in completare in momentul de fata printr-o actiune pe care tot impreuna
trebuie sa o sustinem, de intregire a suprafetei de teren. Acolo avem in jur de 5.000 de metri patrati, am putea
intregi aproape pana la 12.000 m patrati prin schimburi de terenuri si unde sa putem genera o parcare care sa
deserveasca toata zona centrala. Si un al treilea amplasament ar fi Colonel Langa printr-o asociere cu Mitropolia
Moldovei si Bucovinei si care ar acoperitori necesarul de parcare dinspre strazile din partea de jos a Mitropoliei. Le
vom avansa tot in procedura publica de concesionare si eu cred si cred ca avem si speranta ca in curand sa vedem
primele investitii majore in sisteme de parcare private. Parcometrele sunt propuse la achizitie, dar sa nu ne reprosati
noua faptul ca nu le am luat, ci nu am avut parteneri, nu au venit sa ofere, le-am lasat si din dorinta colegilor care
gestioneaza sisteme de parcare publice, dar si din dorinta noastra a tuturor de a aduce cat mai multe resurse
financiare la bugetul local. Despre dotarile cu aer conditionat, nu pot face obiectul finantari din fondurile municipiul
pentru ca sunt parti componente ale unor echipamente, tramvaiele, care trebuie intretinute de Compania de
Transport. Noi ne-am intalnit sambata la Regie plecand de la propunerile voastre de vineri si vor incerca sa
gaseasca solutii pentru primele tramvaie, ca vor fi 10, ca vor fi 7, ca vor fi 15, functie de cum vor reusi sa le echipeze.
Deocamdata ei au facut eforturi si au reusit in aceasta iarna sa echipeze toate tramvaiele cu sisteme de incalzire.
Nu a mai avut nici macar o singura reclamatie, poate si starea vremii ne a fost favorabila de ce sa nu amintim si
lucrul asta, atunci cand a fost cazul referitor la frigul din mijloacele de transport publice. Realizarea unui incubator
de afaceri, acum credeti-ma noi o sa citim si amendamentul propus de noi. E o idee buna sa putem stimula mediul
de afaceri prin incubatoare sau orice alta solutie. Eu inca nu am regasit unde ne gasim noi ca autoritate publica,
noi sa il facem si sa il gestionam, noi sa ne cautam un partener care sa il faca si sa il gestioneze. Propunerea cu
”Anghel Saligny” a fost facuta datorita faptului ca acea constructie sta abandonata, sta abandonata, se degradeaza
si are sa spunem cateva facilitati care nu ar trebuie uitate: este foarte aproape de mijloacele de transport in comun,
de trama stradala existenta si desigur are utilitatii, foarte multe utilitati pe care le poate utiliza apa, canalizare
racorduri electrice. In sedinta de plen din luna februarie o s-o propunem sa scoatem din inventarul scolii care nu
mai functioneaza acolo, sa o transformam cu destinatia incubatorul de afaceri si daca mediul privat se arata
interesat sa utilizeze in implementarea unui astfel de proiect, sa o scoatem la licitatie publica, noi sa ajutam doar
cu partea noastra de partener, daca ne cheama ca si partener. Daca liniile de finantare presupun doar aspectul sa
spunem public al prezentei noastre, atunci o sa o facem noi. Iar cu abonamentele si cu asta termin pe prima parte
a acestor propuneri venite la PNL, e bine sa vedem exact proiectul de hotarare si fac trimitere la colegii de la Regia
de Transport. Noi am lucrat un proiect de hotarare privind modificarea politicii de abonamente. Putem sa gandim si
un abonament anual, ca o fi 600, ca o fi 500 sau 700 o sa il estimati voi incat el sa aiba acoperire economica.
Bugetarea participativa, tind sa cred ca, fara sa arunc in discutie neaparat un conflict ca propunerea domnului
Postolache este mai benefica si eu m-am ferit cu colegii mei din PSD sa abordam bugetarea ... de partid. Poate fi
o platforma, nu neaparat a primariei. Dar in sumele pe care noi nu am propus si pe care le gasiti in bugetul pentru
finantarea proiectelor de tineret, o sa gasiti acolo o virgula foarte importanta, si participarea civica a ONG-urilor
care desigur considera necesar acest lucru. As lasa totusi aceste ONG-uri si avem Slava Domnului in Iasi cateva
care chiar functioneaza si functioneaza bine: ”Civica”, ”Mai Bine” si altele care pot depune un proiect si
dumneavoastra sa il puteti evalua cat se poate de corect, prin care ei sa infiinteze o platforma de dezbatere publica
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participativa pentru bugetul anului viitor ar fi daca vorbim despre un buget nou, in care noi sa ne luam angajamentul
si eu public, ca vom aloca o suma prin bugetul local de un milion de euro pentru anul 2019 ca acele proiecte care
vor ajunge pe masa consilierilor locali sa poata fi atasate de aceasta finantare si sa reprezinte rezultatul dezbaterilor
si participarii sa spunem civice in creionarea bugetului pe anul viitor. Daca ei vor ajunge la concluzia ca din listele
pe care nu le gestionam in acest an fac parte din prioritatile acestei bugetari participative, sa acceptam si incepand
cu acest an. Dar, si fac trimitere la colegii care se ocupa de relatia cu ONG-urile, Dorina, noi avem aceasta linie de
finantare trebuie sa facem apel ca dorim infiintare a unei platforme de dezbatere si participare la creionarea
bugetului pe ani care vor urma, de ce sa ne limitam la un an, in care societatea civila sa isi gestioneze impreuna
cu cetatenii Municipiului Iasi un pachet de proiecte., iar noi din creionarea bugetului anilor care vor urma sa spunem
un milion de euro este pentru bugetare participativa. Cred ca in felul acesta reusim sa ne desprindem de aspectele
politice ale unei asemenea platforme, de confiscarea ei de catre administratia locala si sa ii lasam exact menirea
titlului pentru care ar primi finantarea. Pentru Partidul Miscarea Populara, ne-am propus asa cum ati vazut si la
amendament, finantarea aceluiasi ascensor la Clinica 1 Chirurgie. O sa vedem intr-o maniera rezonabila daca
pentru acest an putem veni cu rectificare la celelalte clinici de chirurgie din cadrul Spitalului Sfantul Spiridon. Acest
asezamant medico-social ramane ca tema de studiu pentru Directia de Asistenta Comunitara. Amplasamentul este
foarte important si modul de coordonare a activitatilor de acolo. Nu as vrea sa mai fie neaparat o sursa de cheltuiala
permanenta in sarcina autoritatilor locale ca daca va uitati din totalul bugetului cheltuit pe asistenta comunitara fata
de celelalte activitati pe care o autoritate publica este obligat sa le intretine, o sa vedeti ca acest capitol bugetar
consuma o suma dintre cele mai mari an de an si nu datorita faptului ca exageram noi cu acest special, ci datorita
faptului ca starea sociala a populatiei din Romania este cea pe care o avem si rezulta aici. Sunt multe lucruri de
facut, sunt convins, trebuie sa atragem mai multe cresterea demnitatii personale a celor care reprezinta asistentii
nostri social ca sa inceapa sa isi ia soarta maini si sa devina util lor insele in primul rand si apoi comunitatii, dar
asta se va face in timp. Un asezamant medico-social nu ar veni decat sa acopere un deficit de functionare in zonele
de primire urgente si nu numai la Spiridon ca aceeasi chestiune de la toate spitalele care primesc urgente atunci
cand sunt de garda sau nu. Aici trebuie atrasa institutia medicala cea mai apropiata fata de locatia pe care o sa o
gasim, institutiile de cult, Mitropolia si Episcopia Romano-Catolica care au aceasta aplecare filantropica spre
asezaminte medico- sociale si alte institutii alaturi de noi. Deci te rog frumos, doamna Munteanu, sa nu scapam
din vedere. Vamasoaia a fost prinsa ca si studiu sa o putem baga ca indicatori, domnule Piftor. Modernizarea
punctelor gospodaresti, rog Salubrisul, sa ramana prioritate pentru anul in curs la fel ca si celelalte programe de
gestiune a colectarii selective asa cum am discutat la sfarsitul saptamanii trecute. Nu trecem mai departe fara sa
amintim si comentariile domnului consilier Postolache. Sigur, masinile reprezinta prioritate momentul de fata. Noi
ne-am procopsit cu douazeci si ceva de mii de unitati masini, vehicule second hand in anul trecut. Speram sa nu
mai trecem pentru o situatie similara si va trebui sa gestionam tot mai bine acest lucru. Pentru colegii de partid,
toate gandurile dumneavoastra pe care le-ati exprimat in anul 2017 cu infiintarea unor zone de conferinte, domnul
Pintilie, le gasiti in propunerea de buget. Sa incepem sa studiem ce facem cu cinematograful Victoria astfel incat el
sa poata asimilat si astfel de utilitate care momentul de fata exista in Iasi in sectorul privat, dar nu acopera
necesitatile. Cu celelalte zone privind modernizarea unor strazi, asa cum ati avut la audiente, domnule Surdu, pe
zona Galata, Strugurilor si cu Aleea Tudor Neculai de la ceilalti consilieri de ieri de sector. Imbunatatirea vietii
publice in partaj platformele educationale special la U.T.I., propunerea domnul Istrate, o sa vedeti un proiect de
reorganizare a circulatiei si transformarea intr-un parc asa cum ar trebui sa fie platforma Tudor Vladimirescu.
Proiectele culturale pe care le-a sustinut si domnul Pintilei si colegul meu Vlad Nedelcu, sunt prinse si in programul
Centenar. Asistenta comunitara si educatia, doamnelor si colegilor nostri consilieri, de asemenea. Pe parcursul
sedintei comune a fost si o propunere de la ALDE facuta de domnul Vintila, dar sa ii dau citire, desigur daca imi da
voie domnul viceprimar. Am avut o solicitare de la Spitalul ”Georgescu”, de la Institutul de Cardiologie. Se chinuie
de aproximativ un an de zile si se chinuie va spun cu siguranta, din aprilie anul trecut sa repare computerul tomograf
care este cel mai important si cel mai performant in acelasi timp computer din acest sector de activitate cardiologie.
Are nevoie de finantare de aproximativ 699 de mii de lei cu care ar putea sa il repuna in functiune. Grave deficiente
in actul medical din lipsa acestui echipament, intarzieri in sala de operatie, desigur transfer de pacient dinspre Iasi
spre Targu Mures sau alte spitale din tara. Eu zic ca merita sa facem aceste efort, ar putea salva vieti si cer si
sprijinul celor care au profesie medicala, Catalina, domnul nu este, domnul Scripcariu, dar cu siguranta ar sustine
acest lucru pentru a-l putea implementa. Un comentariu pentru Scoala Gimnaziala ”Alexandru cel Bun”, 200.000
lei in vederea unor lucrari de reparatii capitale la instalatia electrica. Cum spuneam finantarea a ascensorului de la
Spitalul Spiridon, 108 mii lei. Studiu de fezabilitate si faza de proiectare pentru podul carosabil peste raul Vamasoaia
in punctul pe care l-am amintit in dezbaterea comuna de vineri. Realizare a incubatorului de afaceri, 140.000 LEI.
Sumele de finantare pentru computer tomograf de la Institutul de Boli Cardiovasculare este din fondul de rezerva,
iar pentru celelalte obiective sursa de finantare este asigurata din capitolul 39 venituri din vanzarea unor bunuri,
suma de 118.000 lei, diferenta de 359.000 lei este din capitolul 35 majorare venituri din amenzi. De asemenea
propunem aprobare a schimbarii denumirii unor obiective cum ar fi: din reabilitarea acces Primaria Municipiului Iasi
stare civila in reabilitare acest Primaria Municipiului Iasi, iar pe capitolul 74 Protectia Mediului studiu de fezabilitate
parc raiduri si studiu de fezabilitate, in studiu de fezabilitate Park and Ride, pentru ca asa este denumirea corecta,
transporturi modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere, dar si pentru Starea Civila, accese sediu PMI si
modernizare trotuare si alei pietonale in sursa 40.02, este sursa finantata din excedent. Am facut o citire a
amendamentului pe care il aveti la mapa pentru a putea face toate corectiile in bugetul ce este supus aprobarii
astazi. Am reusi sa trec in revista, am ascultat cu atentie toate gandurile pe care ati exprimat. Este un buget usor
auster din cauza deficitului de 12 milioane de euro pe care dintr-o miscare fiscala nepotrivita, a fost luat municipiului
Iasi, dar este un buget care s-a adaptat foarte usor prin reducerea unor zone de cheltuiala care nu mai erau
obiective in momentul de fata. Stiti foarte bine, trei masuri sunt imediate, cele legate de Baia Populara, reasezarea
Cantinei de Ajutor Social si inchiderea Centrului ”Prichindel” prin relocarea activitatii intr-un sediu care deja
functiona la Fundatia ”Hecuba”. Vom incerca pe parcursul acestui an sa intervenim punctual pe fiecare activitate a
primariei, chiar daca suna usor amenintator, credeti-ma nu este, fiecare activitate care poate fi cuantificata in acest
mod va functiona ca un centru de cost sau ca un centru de venit, depinde de activitate, intre ce exploatam din
domeniu public, ma refer la parcari si ce cheltuim din domeniu public, ma refer la activitati sociale si alte. Asa incat
sper ca sa putem asigura toate veniturile necesare in acest an pentru a putea sustine acest proiect de buget. Am
convingerea ca asa va fi. Nu am cugetat fictiv nimic. Si ati vazut ca la fonduri europene am trecut doar contractele
semnate cu grafice de executie a aprobat si cu finantari credibile, reale si care pot fi controlate oricand. Orice alt
contract nou, orice alta sursa de venit noua, orice alta posibilitate de a atrage venituri noi va face obiectul unor
rectificari bugetare in care vom evidentia de unde vine venitul respectiv si care este sursa de cheltuire a acelor
sume de bani. De asemenea impreuna cu colegii din executiv analizam si va face obiectul unei analiza si in consiliul
local, posibilitatea ca pentru unele obiective publice sa tragem si finantari din imprumuturi. Nivelul de indatorare
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mediu a acestuia an este in jur de 10 procente raportat la veniturile proprii, rezonabil pentru un oras mare care isi
poate angaja si alte cheltuieli pentru a se dezvolta. O sa abordam acest lucru la momentul potrivit atunci cand
studiile de fezabilitate pe care le vom elabora cu evidentierea unor grafice cat se poate de normale in ceea ce
priveste implementarea sa ne duca in situatia de a cere acest lucru. Oricum din corespondenta cu Ministerul de
Finante pentru anul 2018 nu se pot face trage. Ce vom discuta, vom discuta pentru anul 2019 si anii care vor veni
in functie de sa spunem desfasurarea in timp a fiecarui proiect in parte. Eu va multumesc pentru atentia pe care ati
acordat-o propunerii de buget de astazi. Eu zic ca este vorba si despre un nivel de maturitate politica aparte fata
de alte dezbateri pe care le-am avut impreuna. Un timp destul de lung alocat pentru a face acest lucru si va
multumesc ca ati facut-o. Si desigur cu posibilitatea ca tot impreuna sa facem ca fiecare proiect, fiecare nou proiect
si de ce nu si cele care au fost sa le reactivam atunci cand va fi cazul. Multumesc foarte mult. Domnule presedinte,
v-am tinut.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Nu, nu, a fost o reala placere sa ascultam gandul domniei voastre. Pentru ca plenul Consiliul Local este o reala
tribuna a democratiei o sa dam in curs propunerii domnului consilier Boz pentru o pauza de 5 minute. Asadar o sa
revenim sa continuam lucrarile de peste cinci minute. Asa mi s-a comunicat. eu ma conformez ca sunt disciplinat.
Este 12 si noua minute, pana la si un sfert. Multumesc.
Pauza.
Domnul primar Chirica Mihai
Se pare ca putem continua si fara. Fara presedinte... Nu se poate.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Domnul consilieri Boz, nu l-ati vazut si pe domnul consilier Boca? A fost cu dumneavoastra? Nu. Am inteles.
Domnul primar Chirica Mihai
Nu a fost, dar a ramas.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
A, e acolo. Aveti cuvantul, domnule Boz, va rog. Va rugam.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Tot era vorba de fonduri pe care le atrage municipalitatea, as dori o precizare. Anul trecut am votat mariri de taxe
si impozite consistente la tot ce inseamna suprafete concesionate sau inchiriate de primarie si m-ar interesa sa stiu
veniturile primariei in urma acestor majorari de taxe si impozite. Care este estimarea lor fata 2017? Adica 2018 ne
asteptam sa incasam 300 la, pentru ca majorarea, pe mediu, undeva intre 250-300 %. Care este estimarea ...
pentru ONG-uri si inchirieri, ba da ... Haideti sa vedem care este estimarea, cat a fost in 2017, cat prognozam ca
incasam din aceasta activitate in 2018.
Domnul primar Chirica Mihai
Sigur o sa fac un scurt comentariu, pana cand colegii mei gasesc cifrele. Nu, nu s-au marit decat taxele speciale
care au fost actualizate, parte din ele au fost actualizate cu inflatia de 32, in jur de 32% ca sa mai umblam dupa
virgule, atat. Adica acele taxe care erau stranse de primarie si care nu mai fusesera actualizate de vreo cativa ani
de zile, s-a aplica indicele de inflatie cu 32% in medie. In rest. nu s-a mai intamplat nimic. Impozitele si taxele pentru
persoane fizice si juridice au ramas constante, cele prevazute de codul fiscal precum si toate celelalte pe care de
altfel sa stiti cand ne-au adus efecte negative pe langa diminuarea impozitului pe venit prin reducerea acesteia de
la 16 la 10% au mai fost: scoaterea din zona de impozitare a terenurilor, curti. Noi pana anul 2017 impozitam ca si
curte toata suprafata ingradita a unui imobil, acum a ramas doar amprenta constructiei si accesibilitatea catre
aceasta care nu depaseste mai mult de 400 de metri patrati si care pentru noi a fost un deficit bugetar foarte
important. Nu am reusit nici pe departe sa acoperim cu taxele speciale la aceste deficite. Taxele administrative eliberari pentru permise majorate 31,27% ne asigura un venit total de 132 de mii de lei, veniturile din amenzi care
inseamna 3,9%, taxele speciale care au crescut intre 20 si 31, 27% conform HCL, ar asigura pe parcursul unui an
intreg, dar nu avem si elementul comparativ cu incasarile anului precedent, un milion 45.000 de lei. Deci nu sunt
mare creste.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim frumos, domnule primar. Va rog, domnule consider Boz Petru Eduard, aveti cuvantul.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Constat in cei doi ani de mandat scursi pana in prezent este ca de fiecare data cand Partidul National Liberal are o
initiativa aflam ca la acea initiativa se gandea si un alt partid sau executivul Primariei. In fine. Gand la gand cu
bucurie. Noi dorim un raspuns clar pentru ca dumneavoastra, domnule primar, ati narat, ati povestit ca prioritatile
noastre s-ar regasi si in planurile executivului de viitor. In primul rand dorim un raspuns clar pe cele 13
amendamente in bloc, daca le sustineti sau nu. Asta unu la mana. Doi, in legatura cu bugetarea participativa am
inteles sa ne reevaluam pozitia in felul urmator. In primul rand solicitam un milion de euro pentru capitolul bugetare
participativa. Doi, crearea unei platforme online de bugetare participativa cu alocarea unui user de administrator
pentru fiecare partid, membru al Consiliului Local si pentru fiecare ONG partener pentru a se verifica corectitudinea
votului si pentru a se urmari. Deci pe aceasta platforma nu votam noi, politicienii, pe aceasta platforma voteaza
iesenii, de asta e bugetare participativa. Crearea unei comisii cu acesti administratori din fiecare partid a carei
presedintie ne o dorim, de verificare a corectitudinii si de monitorizare a modului in care se prioritizeaza proiectele
pe aceasta platforma online.
Domnul primar Chirica Mihai
Eu nu pot decat sa va spun urmatorul lucru. Chiar daca dumneavoastra nu mai sustineti acestea amendamente,
eu voi ruga colegii mei sa le sustina pentru ca nu putem abandona ideile bune doar daca nu raspund ca la scoala.
Da, este corect sunt amendamente pe care le-ati propus si pe care le-am descris ca le sustinem. Eu le sustin in
calitate de primar si colegii nostri cu care am discutat in calitate de consilieri locali. Sigur ca da, eu nu voi fi de acord
sa facem noi o platforma de bugetare participativa si as lasa locul unui ONG de domeniu care sa o faca desigur
invitandu-va de ce nu sa aveti si dumneavoastra interventii directe asupra modalitatii in care se gestioneaza aceasta
platforma, de ce nu, fiecare consilier local sa aiba o platforma, sa aiba un cod de utilizator de unde sa puteti
gestiona. Despre presedintia acestei platforme cred ca...
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul primar Chirica Mihai
Iar comisie. Nu vreau sa aduc in discutie cum veti stabili dumneavoastra ca si consilier cum sa va coordonati, dar
Comisia trebuie sa fie una mixta din interiorul tuturor formatiilor politice inclusiv independentul Andrei Postolache
sau vorba domnului profesor sa fie Comisia economica, tot impreuna sa vedeti de unde gasiti si sursele. Daca
discutam despre bugetare participativa si consideram ca societatea civila este importanta in acest proiect, eu
consider ca prin finantare pe 350, pe Legea ONG – Fundatii, sa lasam pe baza de concurs sa o gandeasca ei si
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noi doar sa o finantam. Sa profitam de aceasta finantare prin exact cum ati spus si participarea directa, dar si
analizarea ulterioara si in felul asta toata lumea este multumita. Milionul de euro despre care discutam, din punctul
meu de vedere este un prag. Sunt convins ca ei nu se vor limita si e bine ca nu se vor limita ca unele dintre aceste
proiecte sigur vor fi mult mai valoroase si de ce sa ne limitam la un milion de euro. Sa lasam pe ei sa vada care
sunt gandurile si iesenilor si finantarea sa fie de fapt rezultatul acestor ganduri, nu un prag. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim si noi. Domnul Primar, domnul viceprimar. Am spun primar, domnul Harabagiu, nu se stie niciodata.
Domnul viceprimar Harabagiu, aveti cuvantul .
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Multumesc, domnule presedinte. As dori cand se supune la vot proiectul de hotarare sa tinem cont de
amendamentele depuse cu numarul 17.359 si amendamentul cu numarul 17. 343, anexa 7-a, anexa 7.1 si anexa
8. Va multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va multumesc si eu. Va rog domnul Bogdan Crucianu, ca sa fiu disciplinat, si dupa aceea urmatorul.
Domnul consilier local Crucianu Tudor Bogdan
As dori sa mentionam procesul verbal si anume ca la anexa 7. 1 nu voi participa la vot. Daca e posibil sa votam
chiar fiecare amendament in parte. In speta la acest amendament, anexa 7.1 nu voi participa la vot pentru ca sunt
directorul Casei de Cultura a Studentilor si totodata as vrea sa va multumesc stimati colegi pentru sustinerea
acordata institutie Casei de Cultura a Studentilor si in speta studentilor din Iasi.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim. Domnule Boz.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Domnule primar, nu as incepe cu alocarea unei sume de bani pentru crearea unei platforme. Nu este neaparat
important cine creeaza un site, ca site-ul ala nu va fi nici cu sigla PSD, nici cu sigla PNL e important este sa
gestionam corect. Acea platformei exista. Noi am facut o deja. Va oferim acces tuturor. Nu are nici un element
politic, nu are sigla PNL. Va fi o platforma care va contine urmatoarea expresie: Tu decizi, cetateanul decide, ceva
de acest gen. Fiecare ONG partener si fiecare partid politic sa aiba cont de administrator sa poata sa verifice
corectitudinea proiectelor si corectitudinea modului in care se voteaza si in rest sa avem o suma in cadrul careia sa
ne propunem proiectele. Nu cred ca este cazul sa mai pierdem timp si sper ca nu exista o intentie ascunsa din
partea dumneavoastra sa fiti de acord cu ideea, dar sa o sa amanati implementarea ei. Haideti sa ii dam drumul,
deja sunt in orase mari acest proiect este implementat. Haideti sa o punem in practica cu posibilitatea unui control
din partea oricarei persoane, entitati care doreste.
Domnul primar Chirica Mihai
Daca imi permiteti?
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Eu nu am adus in discutie ca e bine sau nu e bine. Noi nu reusim sa depasim principiu. La fel de bine probabil ca
si PSD isi va face o platforma similara in care probabil ca va aplica in mare parte din fondul de simpatizanti ca asa
e normal, si PMP si ALDE si prin discutiile pe care ei le au la audientele pe care le desfasoara la sediile de partid.
Primaria in momentul de fata deruleaza o platforma similara pe care o facem impreuna cu asociatia ”Mai Bine” si
cu ”Civica” in centrul de cartier in vederea incluziunii, sa spunem, a intregii comunitati in decizia participativa si este
foarte in regula. De asta am zis ca daca depasim intai principiu si daca lasam societatea civila sa se manifeste total
independent, noi sa fim observatorii corecti, cei detasati si de culoare politica si de aspiratii politice si de orice alt
cuvant cu siguranta ca si rezultat este cel cautat, curat, dezangajat de orice participare politica. Nu inseamna ca
ceea ce spuneti dumneavoastra trebuie abandonat. E bine ca PNL-ul si-a facut-o, e bine ca PNL-ul si-o
promoveaza, e bine ca PNL-ul vine cu niste ganduri care rezulta de acolo si e bine sa ni prezentati, asa cum am
discutat. Dar ce am spus eu este total altceva, am spus ca da de acord lucrurile raman fiecare cum sa organizat,
dar ca sa avem si noi un contor, o monitorizare corecta si impartiala si neviciata de ganduri ca nu stiu daca ar putea
fi viciat in sine, atunci ei sa isi dezvolte chestiunea aceasta asa cum au, cum de altfel o si lucreaza. Stiti foarte bine
ca ei pe cercuri mai mici sau mai mari lucreaza in acest domeniu. Haideti sa le lasam posibilitatea sa o faca si
platforma lor oficiala de unde sa spuna - da, asta este gandul cu care venim noi. Va coincide partial sau total cu
ceea ce fac si celelalte formatiuni politice, sunt convins ca daca ia informatia din aceeasi biblioteca si gandul va fi
oarecum la fel, dar sa nu amestecam lucrurile. Ce aveti dumneavoastra, veniti. Promisiunea finantarii ramane, dar
nu amestecam lucrurile. Ei sa vina, poate ca au un supervizor care sa ne vizeze chiar si pe noi ca administratie
locala sa vada in principiu si pe bugetul actual si pe celalalt, ce reprezinta prioritati pentru ei din culegerea lor de
date si ce reprezinta pentru noi, ca administratiei si ca parte de politica. Nu se exclud. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Eu va multumesc. Presimt ca ne apropiem de final. Nu? Ba da. In conformitate cu legislatia aflata in vigoare, o sa
supunem votului domniilor voastre amendamentele propuse de grupul de consilieri ai Partidul National Liberal.
Asadar cine este pentru amendamentele facute de catre liberali. Va rog.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
Ma iertati, domnule presedinte. Procedura nu o inteleg. Acolo intre amendamente se regaseste propunerea cu
videoproiectoare, in ce suma, noi discutam de un buget, de sume.
Domnul primar Chirica Mihai
Ele au fost analizate la fiecare, cum am spus, la achizitia de videoproiectoare. Terminam de facut inventarierea
dupa care, dupa ce avem o analiza intram pe noul consiliu si stim exact, avem nevoie de o mie de videoproiectoare.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
Sunt niste propuneri, niste intentii. Nu mergem cu un amendament pe buget.
Domnul primar Chirica Mihai
Ele sunt, unele dintre sunt nuantate ca principiu, urmand sa se transforme. Nici despre raul Vamasoaia...
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
... nu mai spun, sub forma de lucru pe care eu nu o prea inteleg, ca de vineri, si vineri am spus acelasi lucru.
Doream aceasta lista sa fie disponibila pentru toti consilierii, eu nu am intrat nici astazi in posesia ei. Discutam
despre intentii mai multi sau mai putin clare sau pertinente.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Lista scolilor nu exista la nivelul Consiliului Local. Noi estimam ca de exemplu anul acesta sa fie necesara achizitia
a undeva, pentru inceput a aproximativ 300 de astfel de echipamente, dotarea a 300 sali de clasa. Bugetul va fi in
jurul sumei de 400 de euro pentru ambele echipamente.
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Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
Bugetul se voteaza astazi, domnule consilier. Si eu nu ridic mana pentru buget daca nu am nici un fel de previziune
materiala. Nu ca 300, care 300 sunt 300 de mii de euro, 300 de milioane. Despre ce vorbim? Parerea mea.
Domnul primar Chirica Mihai
Putem depasi aceasta dilema. Intr-adevar domnul profesor Boisteanu are perfecta dreptate. Cand pui amendament
la buget trebuie sa folosesti toata tehnica bugetara de la nuanta, numele proiectului pana la durata lui de
implementare si valoare. Unele dintre ele sunt cuantificabile, altele sunt necuantificabile si nu le putem intr-adevar
citi in bloc, trebuie sa luam cu punct. Eu nefiind votant in cadrul Consiliului, eu am sa le citesc si le punctam, care
va presupune o analiza ulterioara, care reprezinta chiar un amendament la buget. Nu? Si incepem. Analiza burselor
scolare, asa cum ii spune si titlul este o analiza, dupa ce finalizam analiza intram in Consiliul sa vedem daca pragul
de 50 este suficient sau poate chiar mai mare, este nevoie. Achizitia de videoproiectoare dupa finalizarea analizei.
Realizarea documentatiei pentru reconversia C. A. Rosetti pe Axa POR 4 este prinsa, poate fi votat ca
amendament. Propuneti, domnule presedinte.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Cine este pentru amendamentul realizarea documentatiei necesare pentru reconversia zonei Charles in parc prin
depunerea unui proiect pe Axa 4 POR.
Va rog, cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva? nu sunt voturi.
Abtineri nu sunt.
Iata ca a trecut acest amendament. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Urmatorul. Realizarea unui studiu de solutii si proiect tehnic pentru solutia optima identificata. Este finantat pe studii
si proiecte in bugetul propus. Propuneti la vot.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Cine este pentru amendamentul citit de catre domnul primar. Va multumesc.
Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri? Nu sunt.
A trecut si acest amendament. Va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Cinci, realizarea proiectului tehnic pentru o sala polivalenta de 16.000 de locuri. Nu se poate face acest lucru pana
nu se elaboreaza documentatiile de PUZ si studiul de fezabilitate. Deci ele raman la nivel de PUZ, ma iertati, pe
zona Moara de Vant impreuna cu studiul de fezabilitate dupa avizarea lui de catre comisia interministeriala din
cadrul CNI.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Domnule profesor Boisteanu, va rog.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
Asa cum toti membri comisie urbanism cunosc, PUZ-ul a fost discutat in Comisia de urbanism, a fost votat, urmeaza
sa se faca documentele, el va intra in hotarare Consiliul Local... Este in dezbatere.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
O secunda, ma scuzati. Inseamna ca acest amendament pentru a ramane in picioare presupune studiul de
fezabilitate si realizarea documentatiei cadastrale pentru Sala Polivalenta de 16.000 de locuri.
Domnul primar Chirica Mihai
Fara studiul de fezabilitate ca si el exista, il au cei de la CNI, doar elaborarea documentatiilor de urbanism pentru
ca ei vor fi cei care isi avizeaza documentatiile tehnice fiind de unitate finantatoare.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Ce etape mai trebuie parcurse dupa aceste documentatiei urbanistice pentru a putea in sfarsit sa avem un proiect
final de care sa ne apucam? Asta este scopul.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Sa votati PUZ-ul
Domnul viceprimar Botez Radu
Chestia asta o putem vota. In forma asta. Ce documentatie mai trebuie...
Domnul primar Chirica Mihai
Trebuie avizul Companiei Nationale de Investitie care isi asigura finantarea implementarii lui. Multumim.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Atunci amendamentul asta il reformulam in formulam in realizarea documentatiei urbanistice pentru o Sala
Polivalenta de 16.000 de locuri in zona Moara de Vant.
Domnul primar Chirica Mihai
Propuneti la vot.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Cine este pentru amendamentul in formula propusa de catre domnul Boz? Multumim frumos.
Impotriva? Nu sunt voturi.
Abtineri nu sunt.
Trece si acest amendament. Va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
La punctul 6, reactualizare PUG face parte din listele propuse si necesare in acelasi timp. Eu as renunta la sume
cuprinse pentru a include de costurile pentru reactualizarea in sine cuprinde nu numai ceea ce scrie si alte studii si
reglementari.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Insa ne-am dori ca obiectivul acestor supra traversarilor pietonale sa fie analizat in studiul de circulatie.
Domnul primar Chirica Mihai
Sigur ca da, poate fi un capitol de studiu, sigur.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Il putem reformula in sensul ca in capitolul bugetar privind actualizarea PUG si a studiului de circulatie sa fie
cuprinsa si analiza unor supra traversari pietonale pe marile artere din Iasi.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Si subtraversari, atunci.
Domnul primar Chirica Mihai
Si cum spune si domnul. S-au dat doctorate ca sa se arate faptul ca nu se poate. Da, supra traversari si/sau
subtraversari ale marilor artere ca pot fi si elemente de subteran necesare. Bine continuam.
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Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va rog, domnul viceprimar.
Domnul viceprimar Botez Radu
Nu, nu, Populism, populism, dar nici chiar in halul asta. Dumneavoastra aici ati scris reactualizare PUG in care sa
includa si costuri pentru actualizare studiu circulatie cu analiza unor subtraversarii pietonale si mai multe artere.
Sigur facem si pista pentru navete spatiale, daca vreti. Am glumit ca sa nu o luati dupa aceea in serios. Daca
incepem sa facem toate lucrurile astea mai inseamna ne mai ducem doi ani, ne mai ducem 3 ani. Noi tocmai am
stabilit cu PUG-ul este o documentatie la care s-a lucrat si s-a incheiat si ne chinuim sa terminam avizele. Daca eu
mai bag un podulet in PUG sau mai pun inca nu stiu ce, sigur lucrurile astea tergiverseaza . dumneavoastra ati
putea sa va uitati eventual un PUG inainte de a face vreo propunere si sa vedeti ce lucruri sunt introduse. Nu cred
ca ati avut curiozitatea sa va uitati, ci doar modul asta populist de a pune problema. Sunt traversari propuse si pe
Manta Rosie si sunt mai multe poduri peste Bahlui propuse, sunt foarte multe elemente. Deci cititi intai si dupa aia
veniti cu chestiile astea populiste.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Am si o invitatie catre dumneavoastra. Poate totusi va puneti de acord cu domnul primar. Domnul primar a spus ca
studiul de a circulatie inca nu este actualizat si ca va fi actualizat anul acesta si sunt cuprinse sume. Noi ceea ce
am cerut este sa fi avute in vedere o serie de solutii care pana acum poate au fost trecute la si altele.
Dumneavoastra spuneti ca este facut deja. Unde e adevarul? Este facut sau urmeaza sa fie facut anul acesta?
Domnul primar Chirica Mihai
Haideti, daca imi permiteti, ne actualizam cu totii informatiile. Punerea la dispozitia avizatorilor a tuturor
documentatiilor ca nu sunt identice necesare actualizarii PUG-ului, cuprinde inclusiv studii circulatie cu care nu te
poti duce. Ai studiu de circulatie, asta, facut odata cu inceperea documentatiei, actualizat la un moment dat si care
desigur trebuie sa tina cont si de ultimele propuneri in ceea ce priveste dezvoltarea tramei stradale si aici o sa
putem aminti, da, am largit bulevardul Cantemir, este un element nou care apare acolo la actualizare, fata de situatia
de acum doi ani de zile este acolo sau podul Cicoarei. nu in sens ca facem alt studiu, ci pur si simplu upgradam ca
restul traumelor stradale nu au disparut si desigur nu au fost influentate de alte investitii intr-un un mod decisiv. La
asta se referea si ce am spus eu si ce a spus domnul viceprimar. Toata chestiunea era pe analiza unor supra
traversari si actualul studiu are analiza unor supra traversari. Problema este unde le analizez. Daca le facem,
intentionam sa intersectam cai de circulatie principale cum ar fi strazile categoria 1, bulevarde Pacurari, Canta etc.
sau pur si simplu facem o abordare globala si o sa ne intalnim cu sute de mii de propuneri de supra traversari. Eu
am inteles ce vreti dumneavoastra in ansamblu, numai ca ideea era sa detasam un pic o analiza de alta analiza.
Deci reactualizare PUG este un obiectiv necesar si finantabil. Ca vrem sa facem si o analiza de supra traversari,
putem sa o facem, dar nu neaparat sa o atasam de PUG. Sa fie, domnule, analiza supra traversarilor si
subtraversarilor, cum spunea si domnul Boca, pe caile principale de circulatie, vezi scandalul Valea Lupului care
a fost initiat o astfel de discutie la un moment dat si nu s-a gasit o rezolvare inca. S ramana obiectivul sase, dar
celalalt sa fie de fapt nu o legatura directa de reactualizare a PUG-ului, ci o consecinta a unui studiu separat.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
Reformulez daca imi permiteti. Includerea in buget a sumei de 50.000 de euro pentru a realiza un studiu privind
supra traversari pietonale pe axa Vest-Est, respectiv bulevardele Pacurari, Independentei, zona Elena Doamna,
Tudor Vladimirescu pana spre Calea Chisinaului... Acesta este costul estimat de noi, cam atat costa aproximativ
...
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
...Pai se face licitatie, domnule Surdu. ... si la proiectul 1 cu camerele video am avut niste costuri estimate....
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul primar Chirica Mihai
Haideti sa depasim momentul. Depasim momentul, da? sper.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Domnul Ignat, domnul Surdu, haideti sa depasim. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Haideti sa depasim momentul ca este nevoie si de lucru asta. Oboseala influenteaza rabdarea si trebuie sa depasim
momentul. Sunteti foarte persuasiv si dumneavoastra, domnule Boz. Haideti sa depasim. Reactualizare PUG am
discutat, l-am depasit. Elaborarea unui studiu privind analiza unor supra si subtraversari va fi un studiu separat pe
care dumneavoastra il propuneti in jur de, nu am fost foarte atent ... de 50.000 de lei ... pe studiu Haideti. E in
regula, oricum eu trebuie, sa stiti ca in acest studiu, ma iertati ca intervin si eu, vom completa chiar si cu alte solutii
alternative de transport. Alte solutii alternative pot fi chiar si pe cablu de ce nu, chiar si pe alte solutii pe care il
putem aduce in discutie care pot fi atasate unor elemente de turism, de loisir, in general.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Bun cu reformularea facuta de catre domnul consilieri Boz supunem si ulterior nuantata de catre domnul primar
Mihai Chirica.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriviri sunt? Nu sunt. Avem un vot impotriva.
Abtineri avem? Nu se abtine nimeni.
Trece si acest amendament. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Sapte, introducerea in strategia de turism pentru identificare in urma analizei de dezbatere publica. O sa va rog
frumos acolo sa punctati pe platforma de dezbatere publica punctul numarul 7. Punctul numarul 8, realizarea unui
proiect tehnic, proiectul tehnic exista, eu i-as spune scoaterea la licitatie, dar nu face obiectul unei amendamente
de buget, scoaterea la licitatie publica a doua amplasamente enumerate aici, Musatini, pentru construirea, asa si
... Nu am identificat inca locatiile, dar inca nu stiu cum sa le tratez astea...
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
La sapte am trecut.
Domnul primar Chirica Mihai
La spate am trecut. Ala va fi pe dezbatere de turism, da. Ramanem pe cele doua pe care le avem ferme in momentul
de fata, vorbim pe Musatini si Tabacului si daca mai identificam, o sa intram in consiliul din nou. Puteti sa propuneti
la vot scoaterea la licitatie.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Da, cu propunerea...
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Domnul primar Chirica Mihai
Ideea ca nu e un amendament de buget. Aveti dreptate.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Ok. Ok.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
... ca nu putem propune studiu de fezabilitate, macar realizarea unui studiu de identificare a acestor parcelare.
Haideti sa demaram cumva, sa ...
Domnul primar Chirica Mihai
... bani pentru asta. Vi-l prezentam noi prin serviciile noastre tehnice, la prima sedinta de consiliu ordinara din
februarie va aducem noi, nu e mare poveste sa mergem sa masuram niste terenuri. Nu mai platim bani pentru asta,
ca oportunitati. Concesionare a trei suprafete de teren centrale pentru realizarea de parcari. Noi am identificat, sa
spunem, doua. Nu face obiect de, concesionarea nu e obiect de buget, mergem mai departe si ramane ca si
obligatie, din sedinta ordinara va rog sa faceti completarea acolo ca sa propunem scoaterea la concesiunea a
urmatoarelor suprafete pentru construirea unor parcari. Punctul numarul 10, achizitia unui numar de 25 de
parcometre cu plata prin SMS. Valoarea estimata de noi este de 400, ca sa vorbim si de valoare, 400, va spun
imediat, chiar un pic mai mult, mai aveti o secunda rabdare, 490.000 LEI. Puteti propune la vot.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Da, cine este pentru acest amendament, va rog. Parcometre?
Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri?
Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai
De ce este amendament? Ca eu nu inteleg.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
L-am discutat la comisii, este in buget.
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul consilier local Boz Petru Eduard
In buget sunt sume generale pe capitolul transport. Noi am cerut sa fie cuprins ca lista de investitii achizitia acestor
parcometre.
Domnul primar Chirica Mihai
Are dreptate si domnul Surdu. il votam ca un amendament sau ca o precizare suplimentara a faptului ca am tinut
cont de intalnirea de vineri de comisii, noi ne-am mai vazut, mai avem o lista de amendamente si din sedinta
comuna de vineri. Deci a fost tinut cont de el si apare in buget ca sa, si nu mai e nevoie sa ramana amendamente.
Corect. Observatie corecta. Multumim. Dotarea cu instalatie de aer conditionat am spus ca nu o putem trece in
bugetul local, o sa cerem un raport de la CTP pentru dotari de echipament cu material rulant care face parte din
obligatia operatorului. Pentru realizarea unui incubator de afaceri asta trebuie votat. Apare in amendamentul
17.359, 140.000 lei. Puteti sa si votati. Va rog, domnule presedinte.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va rog, domnule Postolache.
Domnul consilier local Postolache Andrei
O mica precizare tehnica. S-a discutat cand discutam anterior subiectul asta, care ar fi cadrul legal in care primaria
sa ia parte la asa ceva. Este Legea 102/2016 a incubatoarelor de afaceri. Sunt doua roluri acolo, proprietarul care
in cazul asta ar fi primaria si administratorul care ar fi un SRL ales prin licitatie si axa 2.1.b de fonduri europene
disponibila tot in legatura cu aceasta lege. Deci ar fi un cadru legal.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim frumos. Cine este pentru acest amendament - realizarea unui incubator de afaceri? Multumesc.
Impotriviri? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Domnul primar Chirica Mihai
Daca imi permiteti, domnule presedinte? multumesc. referitor la politica de abonamente, pe proiectul de hotarare
cu noua strategie de pe abonament trebuie precizat in dezbatere, ca suntem obligati sa il facem prin dezbatere
publica, si aceasta propunere nu este obiect amendamentul, dar este obiect de analiza in dezbaterea proiectului
cu politica de monumente si ticketing care va urma sa fie prevazut in perioada imediat urmatoare, nu mai tarziu de
15 martie asa cum am spus la sfarsitul anul trecut.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumesc. Intelegem ca au fost epuizate toate cele dorite de colegii liberali. Doamna consilier Gaburici, doriti sa
le mai recititi o data amendamentele sau sa le spuneam votului consilierilor? ... Cine este pentru amendamentele
formate de catre doamna consilier Gaburici si domnul consilier Piftor? ... sa le citim din nou? Va rog. Daca de
importanta nationala, da.
Domnul consilier local Ghizdovat Vlad
Multumesc. La acest amendament nu voi lua parte la vot.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
La cel cu Spitalul Sfantul Spiridon. Acum doua dintre ele sunt trecute pe amendamentul pe care il avem pe masa.
Domnul primar Chirica Mihai
Deci atunci luati-le pe rand, aveti amendamentul care este si notat cu numarul 17 mii, cred
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
17. 359.
Domnul primar Chirica Mihai
Si votati-l in bloc cu toate precizarile de acolo care includ inclusiv Vamasoaia si ...
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
Deci sa il votam.
Domnul primar Chirica Mihai
Sigur ca da.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Dumneavoastra cititi-le si eu o sa le supun votului. Nici nu le am aici.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
Sunt mai multe aici. Nu sunt numai amendamentele Partidului Miscarea Populara.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Bun. Atunci supunem votului amendamentele facute de catre... il cititi, domnule primar?
Domnul primar Chirica Mihai
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A fost citit, 17.359.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Amendamentul 17.359 din data de 19.02.2017 facut, formulat de catre reprezentantii Partidului Miscarea Populara.
Cine este pentru? ... si celelalte, evident.
Cine este pentru? Va multumesc.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
... e vorba de infiintarea unui centru medico-social in municipiul Iasi.
Domnul primar Chirica Mihai
... nu avem inca cum sa il punem ca amendamentul, ci l-am dat in sarcina DAC-ului sa ne propune exact tema si
sa incepem finantarea pentru dansul, sa vedem exact ce identificam si de unde pornim.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
Ok.
Domnul primar Chirica Mihai
Noi de principiu putem spune infiintarea, dar nu e amendament buget.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
Si celalalt cred ca are acelasi regim?
Domnul primar Chirica Mihai
Si celalalt are acelasi regim.
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
Da. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Da. si noi va multumim. Se pare ca sunteti mai persuasiva decat colegii liberali si e bine. Domnule Postolache,
doriti sa mai completati ceva?
Domnul consilier local Postolache Andrei
Da, avem si eu un amendament. Nu stiu cat de clar am fost. Si anume studiu fezabilitate pentru Podul Tudor
Vladimirescu, pentru a gasi solutii pentru imbunatatirea traversarii cu biciclete a podului pe axele Bahluiului. As
vrea sa il supunem la vot.
Domnul primar Chirica Mihai
Bun... iar analiza privind traversarea, o abordare juridica daca bicicleta este mijloc de transport sau nu in ceea ce
priveste infiintarea unor pasaje dedicate si asta va trebui sa o lamurim cu Inspectoratul de Politie Rutiera, in special,
pe care noi l-am ”amendat” oarecum (intre ghilimele) cu modificarea Ordonantei 195 privind circulatia pe drumurile
publice ca si noi dorim ca bicicleta sa fi asimilat unui mijloc de transport, iar biciclistul sa fie un conducator al acestui
mijloc de transport. Daca reusim aceasta modificare, se dezvolta alta strategie si pentru bike sharing si pentru ce
spuneti dumneavoastra privind traversarea intersectiilor si celelalte aspecte. Multumesc.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Multumim frumos. Nu in ultimul rand supun votului dumneavoastra amendamentul numarul 17343 din 19.02.2018
completat de anexa 1 si anexa 8. Separati doriti? Bun. Pe rand... Ok. Am inteles.
Asadar amendamentul 17343, cine este pentru? Multumesc.
Voturi impotriva? Nu sunt.
Abtineri? Nu sunt.
Domnul Cruceanu nu a participat la vot asa cum a si afirmat.
Mergem la anexa 7.1.
Cine este pentru?
Abtineri? Domnul Crucianu.
Impotriviri? Nu sunt.
Imediat, domnule viceprimar.
Supun atentiei dumneavoastra anexa numarul 8.
Cine este pentru? Va multumesc.
Abtineri? Nu sunt.
Impotriviri? Nu sunt.
Domnul viceprimar, da, e in regula? Bun. Iata-ne aproape de final, supunem votului domniilor voastre proiectul de
hotarare numarul 4. O sa il mai citesc o data pentru ca am intrat oricum in istorie.
Proiect nr. 4
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2018;
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Cine este pentru? Multumesc frumos.
Cine este impotriva? Nu sunt voturi impotriva.
Abtineri sunt? Nu sunt.
Imediat, domnule primar o sa aveti ultimul cuvant. Astazi am invatat un lucru ca daca luam pauze chiar lucram
pentru ieseni si plecam cu certitudine acasa ca e bine sa mananci o pauza din cand in cand si multumesc colegilor
liberali ca in sfarsit au procedat cum trebuiau sa o faca de la inceputul mandatului. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Eu nu am sa fiu decat foarte, foarte scurt. Am participat si asta probabil a vazut toata lumea din afara acestei sali,
la un proces lung de dezbatere. Eu spun foarte, foarte aplecat spre problemele Iasului, in care chiar daca si cu
nervozitate, chiar daca si cu intelegere reciproca, eu asa am desprins si din partea colegilor de partid si din partea
celorlalti colegi, faptul ca am reusit sa punctam o dezbatere publica si in plenul Consiliului Local pe bugetul anului
in curs. Nu pot decat sa va multumesc pentru ca ratiunea de care ati dat dovada, chiar si profesionalism acolo
unde a fost cazul punctual si desigur pentru faptul ca v-ati aplecat asupra acestui buget. Sa dea Dumnezeu sa fie
un an linistit. Un an in care sa putem sa ne motivam prezenta aici in fata locuitorilor Municipiului Iasi. Si de ce nu,
sa tintim si spre alti ani cu aceeasi intelegere fata de nevoile a acestor cetateni. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin – presedinte de sedinta
Va multumesc si eu. Declaram lucrarile sedintei incheiate nu inainte de a va dorim o zi si o saptamana
binecuvantate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier Local
CIOBOTARU TRAIAN FLORENTIN

SECRETAR MUNCIPIUL IASI,
DENISA LILIANA IONASCU
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