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AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 21.03.2018
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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 21 februarie 2018 in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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19.
20.
21.
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ALDEA CATALINA
AUR MARIUS – CATALIN
BOCA ADRIAN FLORIN
BOISTEANU PAUL CORNELIU
BOSTAN CIPRIAN MANUEL
CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA
COTOFAN ALEXANDRU IOAN
CRUCIANU TEODOR BOGDAN
DORNEAN TUDOR
GABURICI VIOLETA ADRIANA
GHIZDOVAT VLAD
HARABAGIU GABRIEL VASILE
IGNAT ETIENNE
ISTRATE DUMITRU MARCEL
JUGRIN LUCIAN
NEDELCU VLAD NICOLAE
POSTOLACHE ANDREI
PINTILEI MIHAIL
SANDU VASILE
SURDU GABRIEL MIHAI
TAUTU IULIANA DANIELA
TIMOFCIUC RAZVAN
VINTILA IORDAN

Participa la sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Chirica Mihai – primarul
Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu
- secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti
invitati.
Lucrarile sedintei incep la orele 14,00, sunt conduse de domnul Pintilei Mihail si sunt inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1049 din data de 16 martie 2018,
modificata si completata prin Dispozitia nr. 1051 din data de 19.03.2018 si dispozitia nr. 1055 din data de 20
martie 2018, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT –
PODGORIA COPOU, numar cadastral 155218, Construire Spital Clinic Regional de Urgente Iasi.
Dispozitia nr. 1055 din data de 20 martie 2018
C.1. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi, doamnei Monica
Babuc;
C.2. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi, domnului Nicolae
Dabija;
C.3. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi, domnului academician
Razvan Theodorescu;
Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Buna ziua doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati
prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1049 din data de 16 martie 2018, modificata si completata prin
Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1051 din data de 19.03.2018 si Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr.
1055 din data de 20 martie 2018. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: domnul
Botez Radu, domnul Boz Petru Eduard, domnul Piftor Daniel, domnul Scripcaru Daniel. Domnule presedinte, aveti
cuvantul.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Buna ziua tuturor. Inainte de a trece la ordinea de zi de azi vreau sa aduc la cunostinta modificari in sistemul de
comunicare. La pupitrul presedintelui se afla un buton care taie cuvantul la toata lumea, daca se vorbeste aiurea.
Al doilea, al treilea buton apartine numai presedintelui asa ca....
Domnul primar Chirica Mihai
... aveti grija...
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
.... munciti ca sa deveniti presedinti. ... e galben, albastru, are culorile tarii...

CIC PO 03/F3

La ordinea de zi avem convocarea Consiliului Local la aprobarea planului urbanistic zonal in ceea ce priveste
construirea Spitalului Clinic Regional de Urgente Iasi si completari, C1 - proiect de hotarare privind acordarea titlului
de cetatean de onoare al municipiului doamnei Monica Babuc, proiect de hotarare privind acordarea titlului de
cetatean de onoare al Municipiului Iasi domnului Nicolae Dabija proiect de hotarare privind acordarea titlului de
cetatean de onoare al Municipiului Iasi domnului academician Razvan Theodorescu.
Supunem votului ordinea de zi.
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
Ordinea de zi a fost votata.
Proiect nr. 1
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT – PODGORIA
COPOU, numar cadastral 155218, Construire Spital Clinic Regional de Urgente Iasi.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Aveti cuvantul.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumesc, domnule presedinte. Voiam sa duc in discutie cateva date despre acest proiect de hotarare,
poate reusesc sa mai lamuresc cateva aspecte inainte de a drumul, sa spunem, la observatiile pe care le veti aduce
dumneavoastra. Intai am sa trec in revista drumul pe care l-am parcurs pana astazi, impreuna, si ce am reusit sa
facem pana in momentul de fata. Prin Hotararea Consiliului Local 373 din 25 noiembrie anul 2016, care a fost
modificata prin Hotararea 170 din 5 mai 2017, s-a aprobat transmiterea terenului in suprafata de 12 hectare situat
in Moara de Vant din domeniul public al Municipiului Iasi in domeniu public al statului si administrarea Ministerului
Sanatatii. Scopul acestui transfer a fost doar pentru construirea Spitalului Regional de Urgenta Iasi. Prin Hotararea
de Guvern 681 din 2017 s-a aprobat inscrierea acestui teren in inventarul centralizat al bunurilor ce apartin Statului
Roman, trecut in proprietatea acestuia si desigur tot in administrarea Ministerului Sanatatii asa cum aminteam
anterior. S-au facut toate documentele privind transferul, s-au facut toate inscrisurile cadastrale privind preluarea
in proprietatea statului si administrarea Ministerului Sanatatii a acestui teren si desigur a fost si obiectul principal al
demararii procedurilor de consultanta pe care si le-a antrenat Ministerul Sanatatii in vederea edificarii acestei
investitii. Cartea funciara a fost si ea numerotata cu numarul 155.218 inregistrata la Oficiul de Cadastru Iasi. Odata
cu transferul terenului, Ministerul Sanatatii a demarat in diverse faze procedura de consultanta pe care si-a angajato impreuna cu Banca Europeana de Investitii prin care a reusit sa contureze, sa spunem, traiectoria acestui obiectiv.
Si-a schimbat pe parcursul timpului consultanta, spre sfarsitul anului trecut a inceput o noua etapa de aproximativ
3 luni de zile, intre timp noi am continuat demersurile la care ne-am angajat pe baza de protocol cu Ministerul
Sanatatii privind elaborarea documentatiei de urbanism, a PUZ-ului necesar edificarii acestei investitii. Perioada de
informare a publicului a inceput de anul trecut de pe 22 decembrie si s-au obtinut pana in momentul de fata toate
avizele necesare, un numar de peste 22 de avize. A fost necesar elaborarea studiului de urbanism, realizator este
Universitatea Tehnica ”Gheorghe Asachi” prin Facultatea de Arhitectura, conducator de lucrare este domnul
arhitect, domnul lector universitar Mihai Codreanu, s-au facut studiile cadastrale, studiile geotehnice, studiile
pedologice, de impact asupra mediului, de sanatate a populatiei, studiul aerodinamic, studiul de gospodarire a
apelor, toate necesare in vederea obtinerii avizelor despre care aminteam. Ultimele avize au fost cele motivate de
obtinerea avizului unic din partea Consiliului Judetean, in cursul saptamanii trecute. Noi ne-am angajat fata de
Ministerul Sanatatii ca toata documentatia sa o terminam pana la sfarsitul lunii martie si iata-ne ajungi undeva
imediat dupa jumatatea acestei luni in situatia de-a transfera acest document catre Ministerul Sanatatii. Practic, de
astazi incolo Ministerul Sanatatii, ca unic aplicant al acestui proiect, va trebui sa faca tot ceea ce este necesar in
vederea ducerii la bun sfarsit a acestui proiect. Trebuie sa amintesc ca un element de mandrie locala ca Iasul este,
datorita acestui studiu pe care il aprobam impreuna pe parcursul zilei de astazi, primul oras din Romania care
reuseste in mod efectiv sa demareze acest proiect si speranta noastra este ca finantarea sa urmeze aceeasi viteza
cu care noi ne-am comportat in vederea elaborarii studiilor de urbanism. Cine s-a ocupat de acest proiect? Stiti ca
din partea Consiliului Local, din pacate nu este astazi prezent, l-am avut pe domnul consilier Calin Scripcaru, din
partea, sa spunem, Parlamentului, prezent aici este domnul Petrica Movila care s-a ocupat pe parcursul timpului,
probabil si alaturi de alti colegi care nu sunt aici. O echipa complexa in care s-a implicat si Consiliul Judetean si
Prefectura, dintr-o motivatie lesne de inteles, datorita faptului ca puteau integra mai bine situatia avizarii lor. Nu mai
amintim ce s-a intamplat pe parcursul timpului atat la aprobarea amplasamentului, cat si comentariile cu iz politic
care au stat, sa spunem, cap de lista atunci datorita, sa spunem, unor puncte de vedere diferite. Este normal sa
avem puncte de vedere diferite si e cu atat mai laudabil cand cei care am avut puncte de vedere corecte, s-au
demonstrat a fi recunoscute, si in momentul de fata si le multumesc tuturor consilierilor care au votat pentru Spitalul
Regional de Urgenta, prezenti aici. Terenul a apartinut, sa spunem, Consiliului sau Municipiului Iasi, face parte din
proprietatile pe care noi le-am cedat Statului Roman in vederea edificarii acestei investitii. Este un onorant pentru
noi ca vom putea gestiona pe parcursul timpului un asemenea obiectiv. Nu este usor, mai sunt multe lucruri de
facut. Parteneriatul va trebui sa continue si cu celelalte institutii ale Statului, ma refer la Ministerul Transporturilor,
in special, si Consiliul Judetean in vederea conectarii Spitalului Regional de Urgenta intr-o retea mult mai solida de
transport pentru toata regiunea de nord-est, lucru care de altfel s-a si prezentat consultantului saptamanile trecute,
si desigur noi va trebui sa completam partea de studii privind zona Moara de Vant pe proprietatea de aproximativ
140 de hectare care ne apartine in continuare, atat pentru a contura o retea de strazi ce vor deservi acest obiectiv,
dar si celelalte obiective pe care le vom gandi impreuna si desigur pentru a crea un pol de dezvoltare economica
absolut necesar municipiul nostru pe partea de nord a acestuia. Vreau sa multumesc colegilor mei care s-au implicat
in mod direct. Am avut un manager de proiect, este vorba despre doamna director Viorica Bostan, prezenta aici,
de la Directia Tehnica, alaturi de colega noastra Mihaela Lupu care s-a ocupat de partea de urbanism si care de
altfel a coordonat partea de avize si ii multumesc personal pentru acest lucru. Discutiile la Ministerul Sanatatii au
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fost, cel putin pe ultima perioada, foarte concludente in ceea ce priveste decizia ministrului de a face acest obiectiv
si public vreau sa multumesc si doamnei ministru al sanatatii si domnului ministru secretar de stat, Grasu care desi
a ”beneficiat„ (intre ghilimele) de o succesiune de ministrii la Ministerul Sanatatii si chiar de prim-ministrii, nu a
abandonat acest proiect si a reusit sa il coordoneze si desigur sa il aduca in situatia in care ne aflam si astazi.
Proiectul, din punctul meu de vedere, imbraca unele intarzieri datorita, sa spunem, unei asteptari prelungi ce s-a
intamplat in Ministerul Sanatatii de-a lungul timpului in ceea ce priveste elaborarea studiului de fezabilitate, acest
lucru se petrece in prezent si probabil ca undeva prin august, octombrie, am lasat o marja de o luna la mijloc, sa
putem sa vedem documentatia finalizata in vederea obtinerii finantarii. Finantarea este multipla, beneficiaza de o
prima transa de finantare din fonduri europene datorita unui acord semnat in 2014 de catre guvernarea Ponta cu
Comisia Europeana pentru trei spitale, 150.000.000, la care se adauga finantari atrase de tipul imprumuturilor
externe, probabil Banca Europeana de investitii, si contributii directe de la Ministerul Finantelor a Guvernului
Romaniei, desigur. Acesta a fost parcursul, nu a fost usor. Nu este usor sa implementezi o investitie de peste 200,
chiar 250 de milioane de euro, dar sunt convins ca rezultatul acestei investitii va salva vieti si este cea mai
importanta motivatie pe care am avut-o pentru a ma implica in mod personal cu toata energia. Celelalte comentarii
referitoare la alte institutii sau persoane devin aici inutile, lipsite de continut si nu pot decat sa le multumesc celor
care cu adevarat au sprijinit si am facut-o lipsiti de scopuri personale sau politice si pur si simplu datorita faptului
ca am inteles un asemenea obiectiv, asa cum spuneam, salveaza vieti. Multumesc tare mult, domnule presedinte..
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Domnule consilier Timofciuc, numai putin, numai putin. Am observat ca ati baut apa si asta inseamna ca va dregeti
glasul pentru un discurs lung. Daca discursul nu se refera la ordinea de zi si aveti cu totul alte abordari, dupa ce
trecem la vot, dupa ce votam ordinea de zi, va dau cuvantul sa va expuneti punctul de vedere. Sunteti de acord,
da?
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Doua intrebari scurte am. Una, care sunt costurile estimate pentru realizarea cailor de acces rutier spre viitorul
Spital Regional de Urgenta. Si a doua intrebare, cine va suporta aceste costuri.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Exista deja niste estimari facute pe care le-am vazut si eu in prezentarile comune pe care le-am avut cu Ministerul
Sanatatii. In primul rand este vorba despre accesibilitatea dinspre partea de nord, cea care va conecta, sa spunem,
judetele Botosani, Suceava, Neamt, in special, si care presupune o supralargire pe drumul european la 4 benzi de
circulatie, inclusiv modernizarea legaturii dinspre Letcani spre comuna Victoria si care a fost estimata la o valoare
de circa 10 milioane de euro, estimare facuta de Compania Nationala de Drumuri si Autostrazi pe care, probabil,
prognozeaza sa o si finanteze in perioada urmatoare. Pentru reteaua stradala pe care noi intentionam sa o sa o
facem, avem in vedere pe langa racordurile la drumul european, desigur si posibilitatea extinderii transportului
public absolut necesar pentru a putea face functional un asemenea proiect. Noi ne-am facut o estimare de
aproximativ 6 milioane de euro in perioada constructiei. Nu mi se pare foarte mult. dar desigur gandurile noastre,
printr-un master plan pe care il intocmim in aceasta perioada, este de a completa reteaua de strazi pentru tot
ansamblul de 147 hectare, inclusiv cu transferul de utilitati, partea de energie electrica si gaze care reprezinta, sa
spunem, componenta cea mai costisitoare, 2,5 milioane partea de energie electrica, aproximativ 300.000 de euro
partea de gaze naturale, care vor fi suportate ca si costuri ale proiectului si utilitati de tipul iluminatului public, apa
si canalizare. Apa si canalizarea sunt estimate in momentul de fata la circa 2,5 milioane de euro si vor face parte
din programul de investitii pe fonduri europene a structurii ARSACIS, si partea de iluminat public pe care vrem sa
il implementam noi data aceasta prin structurarea unui proiect european de extindere si de eficienta energetica pe
zone noi, este, sa spunem, o noua abordare a Comisiei europene in conceptul de Smart City si asta va trebui sa
fie, sa spunem, contributia noastra. Multumesc.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Domnule consilier Postolache. ....
Nu se vorbeste la microfon.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Partidele de stanga merg in sensul acelor de ceasornic, de la stanga la dreapta.
Domnul consilier local Postolache Andrei
Buna ziua tuturor. O intrebare rapida. Din ce stim noi, ramane estimarea inceperii constructiei in 2019 si finalizarea
in 2023? Inca este ceea ce crede Ministerul Sanatatii ca se va intampla?
Domnul primar Chirica Mihai
A ramas inca fezabila aceasta abordare, chiar ei spuneau 2022 cu punere in functiune spre sfarsitul anului. Eu am
incercat sa port o discutie mai apropiata cu consultantul. E valabil si 2023 ca termen de finalizare, dar depinde
foarte mult de viteza de depunere a documentatie spre finantare pe care ar trebui sa o faca pana in octombrie ca
sa poata duce procedura de licitatie pe sistemul proiectare si executie, ca nu mai au timp sa treaca prin proiectare
in mod individual, undeva ianuarie, februarie 2019. Autorizatia de construire prognozeaza sa poate fi depusa spre
sfarsitul acestuia an, care va introduce desigur si elemente legate de organizarea de santier. De altfel, cu E-on,
furnizorul de energie am inceput discutiile pentru construirea unei statii electrice acolo care sa poata alimenta atat
acest obiectiv, cat si toate celelalte obiective care vor aparea in proximitatea Spitalului Regional de Urgenta. Spitalul
nu va ramane izolat, asa cum vedeti pe plansa in partea, am un pointer, dar nu ma descurc. Ai tu un pointer? Are
cabinetul. Am mai lasat o rezerva in studiu care s-a elaborat de catre Universitatea Tehnica ”Gheorghe Asachi”,
mai exista o rezerva de aproximativ un hectar, un triunghi care completeaza un patrulater. Deci ar mai fi, sa spunem,
o rezerva de un hectar care ar putea deservi si alte utilitati conexe Spitalului Regional de Urgenta pentru ca
dumnealor nu au inca structurata tot conceptul. De exemplu, una dintre discutiile de la ultima intalnire a fost daca
acest spital va detine s-au nu propriu incinerator de deseuri medicale si cele rezultate din procesul deseuri umane
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si se pare ca va trebui construit undeva in apropiere inclusiv un asemenea obiectiv. Sigur ca da, este primul
document care declanseaza toata procedura de elaborare a studiului de fezabilitate in vederea obtinerii finantarii.
Daca gandurile lor vor deveni mai fluente in acest sens si vor cere si alte, eu stiu, obiective care necesita si alta
abordare din punct de vedere a suprafetei, si noi vom readuce in atentia Consiliul Local aceste lucruri. Este
conturata reteaua de strazi despre care discutam, tot ce vedeti cu culoare gri reprezinta reteaua de strazi. Noi am
inceput si un studiu de urbanism pentru construirea unei viitoare sali de sport, am pus-o pe o suprafata mult mai
mare, o studiem in trei variante, unde este punctul rosu, in parcela 2 sau chiar in parcela 3, functie de ce zona de
prezervare va avea nevoie Spitalul Regional si asta va fi transmis cu doua studii, studiu de impact asupra mediului
si asupra sanatatii populatiei care va fi un document mult mai elaborat decat ceea ce am facut noi in momentul de
fata la faza PUZ. Inca nu s-a stabilit structura spitaliceasca, probabil ca este o intrebare cat se poate de necesara.
Structura spitaliceasca va fi emisa prin ordin al ministrului sanatatii, ea a fost ultima decizie pe care a luat-o
Ministerul Sanatatii fara a mai avea nevoie de o Hotarare de Guvern, astfel incat prin acest ordin proiectantul sa
aiba tema completa. Va detine punct de imbarcare/debarcare cu elicopter si desigur toata reteaua stradala pe care
o vedeti aici care poate fi conturata in aceasta varianta sau desigur prin studiile facute incercam sa o detaliem. Este
o legatura spre Aeroport, acesta este drumul spre Aroneanu, legatura spre aeroport si legatura pe drumul European
585 cu iesire spre Sculeni, Botosani sau inspre Bacau, Neamt, Suceava. Nu stim exact daca Ministerul
Transporturilor a prevazut aceasta finantare, la intrebarea a colegului nostru Timofciuc, dar sunt convins ca nu vor
putea chema pe nimeni la inaugurare pana cand nu arata si strada. De altfel, consultantul Bancii Europene de la
Jaspers a fost foarte, foarte tintit spre conexiunea acestui obiectiv, noi fiind provocati pe ideea de extindere a
transportului public si am lasat inclusiv posibilitatea extinderii retelei de tramvai din Bucsinescu pana acolo, dar in
mod obligatoriu prin extinderea retelei de autobuze. Conectivitatea este multipla, in sensul ca am lasat si varianta
in regim de urgenta in conditiile in care s-ar intampla un accident aici si nu s-ar mai putea circula pe C. A. Rosetti,
o eventuala victima, un pacient sa ajunga inspre Spitalul Regional, dar circulatia majora va trebui sa fie organizata
pe C. A. Rosetti prin supra largirea acestui drum astfel incat el sa permita orice tip de accesibilitate atat pe timp de
vara, cat si pe timp de iarna. Mai exista o provocare pe care ne-au lansat-o consultantii. Drumul de acces principal
va trebui sa fie dedicat, adica chiar daca il construim la 2, la 4 benzi, la n benzi cat ne va spune in studiu de circulatie
functie de structura spitaliceasca aleasa, noi va trebui sa avem un drum dedicat care nu poate fi ocupat si cu
accesul spre sala de sport si cu accesul spre mai stiu ce alt obiectiv mai apare acolo, deci va trebui sa aiba cale de
acces aproape independenta fata de celelalte utilitati pe care le vom da zonei Moara de Vant... Tot ce se intampla
pe municipiu va face parte dintr-o finantare mixta intre noi si Comisia Europeana pe dezvoltarea intregului ansamblu
de 147 de hectare si de regula cam tot ce se intampla pe municipiu cade in finantarea municipiului. Ce este
administrarea altor institutii, cum este Ministerul Transporturilor pentru drumul european sau celelalte cai de acces,
se duc spre celalalt institutii. Consiliul Judetean a prins si el in programul de dezvoltare legatura Letcani - Vanatori,
drumul strategic cum il stie toata lumea. Sigur nu este cea mai sanatoasa legatura, dar pana la aparitia autostrazii,
in studiile pe care noi le-am facut impreuna cu Compania, am prevazut si o legatura spre autostrada, directa, de
aproximativ 15 km care ar putea sa conecteze direct Spitalul Regional incat sa nu mai ai nevoie sa intri pe drumul
strategic. Dar e impinsa putin mai departe ca timp astfel incat abordarea directa va fi pe drumul strategic dintre
Letcani si Victoria.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Nu stiu daca ati observat, doua greseli. Prima, o intrebare pusa de domnul consilier fara sa aiba aprobarea si a
doua greseala a domnului primar ca i-a raspuns la intrebare... Dumneavoastra va dau cuvantul ca a vorbit ... Aveti
cuvantul, domnule consilier.
Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai
Multumesc. Sunt convins ca pentru o asemenea investitie, de o asemenea anvergura, avand in vedere pe profiturile
prezente, cat si cele viitoare care se vor obtine din consumul de energie electrica si gaze pe care il inregistreaza
astazi societatea care furnizeaza in zona noastra, avand in vedere si celelalte obiective care se vor dezvolta in jurul
acestui Spital Regional de Urgenta, societatea care astazi are cea mai mare pondere de vanzare de energie
electrica si gaze in zona Moldova, vor fi bucurosi sa vina cu o sponsorizare, cu diminuarea profitului pentru moment
si ulterior din ceea ce vand sa faca inapoi reintregirea profitului pe viitor. Acest lucru cred ca trebuie solicitat intrucat
este corect ca la un asemenea proiect de anvergura ei sa vina cu aceste utilitati si cu furnizarea utilitatilor pentru a
vedea si obiectul la care vor contribui si pentru a vedea bunavointa pe care o au pentru zona in care activeaza si
in care foarte putine investitii de acest gen au fost facute vizibile din partea acestor companii. Multumesc.
Domnul primar Chirica Mihai
Sigur ca da. ce putem spune. Stiti, raspunsul este cu ... sau intrebarea este cu raspunsul cunoscut. E foarte greu
de spus.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Mai doreste cineva sa ia cuvantul. Domnul consilier Bostan.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Eu vreau si eu sa va pun o intrebare, de fapt sa punem o intrebare, nu stiu, asta nu e, neaparat primarului, noua
tuturor. Pentru ca stim situatia asta, ne-am miscat repede, acuma ok, ne laudam, suntem primii, am pornit asta. In
mod real, finantarea este pusa sub semnul intrebarii, stim toti. Mai mult decat atat, pentru noi la Iasi nu avem vreun
lobby extraordinar acolo la Bucuresti, nu prea ne iubeste nimeni. Nu avem din pacate nici vreun ministru, nu avem
niciun secretar de stat cu influenta, nu prea avem. Eu vreau sa va intreb, noi pe cine ne bazam sa fie avocatul, intradevar, al Iasului in acest proiect? Avem ceva parlamentari, secretar de stat, minister, presedinte de partid, de
organizatie judeteana care sa spuna: domnule, eu ma bat pentru spital... Noi toti l-am votat, normal, toti consilierii,
suntem convinsi ca ne trebuie, nu am mai comentat nimic. Avem pe cineva? Va bazati pe cineva care sa faca intradevar lobby pentru Spital care ... de realitate? Pentru ca din punctul meu de vedere sansele de a se realiza sunt
undeva 50%, optimism vorbim. Nici orizontul ala de 2023, daca ar fi 2025, Doamne Ajuta! Eu va intreb pur si simplu,
evident ca este, acum ce facem noi aici un exercitiu de speculatie, nu vreau sa faceti o promisiune, dar ati vorbit
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cu cineva. ... domnule, am vorbit cu cutare, la minister ne sustine cutare persoana, avem acolo in Guvern pe cutare,
la banca pe cutare, ne-ar da putina incredere asa ca proiectul asta se va realiza, dincolo de fapt ca am pornit cursa
la inceput, asa, multumesc.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Este si domnul deputat si o sa ceara voie de la domnul presedinte, sigur. Nu cred ca trebuie sa punem problema
chiar in acest fel. In primul rand trebuie sa ne bazam pe noi si usor, usor deschidem cutia Pandorei. Veti vota,
trebuie sa vorbiti la viitor ca la trecut nu puteti vorbi despre asta. Sunt convins ca veti vota pentru ca ati si afirmat
acest lucru. Trebuie sa ne bazam pe noi si daca cineva considera ca se poate face doar bazand-ne pe alti, nu este
nici pe departe adevarat. Discutiile au fost si foarte serioase cu comisarul european, Corina Cretu cu care am tinut
relatia permanent pe fiecare zvon care a aparut in presa provocat de persoane care nu aveau nimic de-a face cu
adevarul despre acest obiectiv. Am pus mana pe telefon, este adevarat, stai sa sun la DGRegio, primit inapoi
telefon, nu este adevarat, finantarea continua. Apoi, sa spunem, discutiile despre care am mai amintit in Ministerul
Sanatatii. sunt cele mai importante obiective de investitii pe care Ministerul Sanatatii in momentul de fata le are pe
termen scurt si actuala doamna ministru este, cum spuneam, foarte dedicata sa faca acest lucru. Acum, nu ar trebui
sa ne reprosam noua ceea ce nu fac altii si nu ma refer neaparat la diversi presedinti ca pana la urma fiecare dintre
cei prezenti sau absenti aici pot sa puna umarul ca un asemenea obiectiv sa se intample si unii prezenti aici chiar
au facut-o si o fac sunt convins si in continuare, o vor face. Prin urmare, cred ca de noi depinde de fiecare data
daca dorim cu adevarat si facem tot ce trebuie, sansele ne cresc simtitor si desigur avem si noi posibilitatea sa
cerem cont altora, dupa noi, care ar trebui sa faca ceea ce si noi am facut in momentul de fata sau vom vota astazi.
Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Dau cuvantul domnului deputat Movila, un vechi combatant in lupta pentru construirea acestui spital regional.
Domnul deputat Movila Petru
Sarut mainile. Buna ziua. Votul dumneavoastra de astazi este un motiv de bucurie, satisfactie. Dupa multe lucruri
intamplate in orasul nostru chiar e un lucru foarte bun si din acest punct de vedere exista si satisfactia ca am luat
fata celorlalte orase. Pentru ca la Iasi dincolo de discutiile ca terenul este mai mult sau mai putin corespunzator,
am adresat intrebari si interpelari inclusiv comisarului european Corina Cretu care ne-a spus ca terenul din Iasi nu
are nicio problema si spitalul nu are niciun risc de-a se construi din cauza terenului. Spitalul Regional de Urgenta
sau spitalele Iasi, Craiova si Cluj sunt o asumare a Romaniei, deci nu este niciun moft, nu este nici proiectul
niciuneia dintre partide si ganditi-va ca e un proiect care rezista din 2007, de cand a fost lansat. Cateva lucruri
importante si, domnule primar, noi am avut discutii pe aceasta tema, eu v-am solicitat si dumneavoastra ati
prezentat aspecte tehnice. Este nevoie de o colaborare cu Consiliul Judetean pentru ca are o parte de
responsabilitati clare in ceea ce priveste inclusiv furnizori de utilitati, autorizatii, drumuri. Este importanta aceasta
colaborare, cum spuneam, dincolo de dispute, de orgolii politice vrem, nu vrem Consiliul Local trebuie sa aiba
aceasta colaborare. Ati avut acum doua saptamani o intalnire cu doamna ministru a sanatatii, vineri acum doua
saptamani in care ati discutat multe lucruri. Intre timp pot sa va spun ca structura de paturi, de specialitati este
realizata, aproximativ 830 de paturi si este inclusa si specialitatea de neuro-chirurgie, cea mai importanta, care nu
era structura initiala. De asemenea, sa va spun ca finantarea, ceea ce stiti, este asigurata din fonduri europene, 50
de milioane de euro pentru fiecare din cele trei spitale, de aceea avem termene 2022, 2023 pentru ca acesti bani
sunt din exercitiul bugetar european al Romaniei, 2014-2020, restul va fi alocare guvernamentala, fie ca va fi din
bugetul propriu sau din imprumuturi, credite pe care Guvernul Romaniei le va face prin Ministerul Sanatatii si o
parte din bani vor fi alocati de comunitatea locala, Consiliul Local sau Consiliul Judetean pentru realizarea celorlalte
necesitati, in speta cai de acces si utilitati. Deci e un pas important, poate se putea face mai devreme daca Ministerul
Sanatatii, asa cum ati precizat, nu ar fi avut aproape doi ani de zile intarziere si nu este critica mea, este constatarea
actualului ministru al sanatatii care a spus - da, am gasit situatia cu cele trei Spitale Regionale de Urgenta era
critica, exista riscul ca sa nu putem sa ne incadram in anumite termene. Dar, una peste alta suntem intr-o situatie
buna si eu felicit, va felicit pe dumneavoastra si multumesc tuturor politicienilor locali care sustin acest proiect si
mai departe. La Guvern, domnule consilier, depinde de noi sa ne facem treaba pentru ca este un proiect asumat
de Guvernul Romaniei. Din 2007 pana astazi Guvernul Romaniei, indiferent care a fost, si-a asumat acest proiect
numai ca nu au existat surse de finantare clare, acum suntem in linie dreapta, si da. Ca sa facem comentarii, sa
stiti, daca zambiti, primul ministru care a lansat proiectul in 2007, a spus ca il face intr-un an si taie panglica, stiti.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Domnul consilier Boisteanu.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
S-au spus multe lucruri despre oportunitatea, necesitatea ca acest spital sa devina, sa treaca din faza unui proiect,
unui frumos proiect in cea de realizare. Sigur, toata lumea trebuie sa intervina in a rezolva problemele, sa nu cautam
pe o veche traditie romaneasca, sa cautam ajutorul acolo unde intotdeauna ar trebui, ci ar trebui sa avem un nivel
de implicare. Eu zic ca la nivelul Consiliu Local deja trebuie sa dezvoltam o strategie mai mult decat ceea ce
prezenta domnul primar vis-a-vis de utilitatile, nevoile, infrastructura care sa deserveasca spitalul. Sa nu uitam ca
spitalul va avea oameni, spitalul va avea salariati, locuinte, n mijloace de transport in comun care sa trebuiasca, e
mai mult decat a privi numai problema Spitalului de Urgenta. Dar din perspectiva tuturor factorilor care trebuie sa
se implice, eu va garantez ca exista toata deschiderea ca toata lumea sa vina sa puna umarul in acest demers. Cu
cei care sunt, cum spunea si domnul deputat, cu posibilitatile pe care le au reprezentantii nostri in Parlament, la
Minister si care trebuie sa conduca la realizarea unui astfel proiect. Multumesc.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Mai doreste cineva sa ia cuvantul?
Domnul primar Chirica Mihai
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As mai avea in incheiere... De ce? Ca m-a provocat domnul deputat Movila. Eu cred ca in aceeasi maniera putem
rezolva si problema autostrazii, domnule deputat. Exact intr-o maniera in care solidarizand cu totii pentru acest
obiectiv, care asa cum se spune, nu este pentru a ne plimba la munte sau in afara tarii, ci este absolut principalul
motor de dezvoltare pe care il poate accesa Moldova pentru urmatoarea, sa spunem, perioada de dezvoltare si
vorbim despre cel putin 50 de ani. Cred ca punand umarul impreuna si transformand acest proiect intr-un proiect
prioritar, vom reusi sa atragem si mai mult atentia si chiar sa ii favorizam dezvoltarea intr-o perioada mult mai scurta
decat se prognozeaza astazi. Multumesc.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Daca nu mai ia nimeni cuvantul, supunem la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Cine se abtine?
Voturi impotriva?
Proiectul de hotarare a trecut in unanimitate.
Trecem la urmatoarele proiecte de hotarare.
Proiect C1
Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi, doamnei Monica Babuc;
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Discutii? Domnul consilier Bostan.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Eu vreau sa iau cuvantul referitor la lista celor trei propusi pentru titlu de cetatean de onoare. Desi am propus in
sedinta anterioara, la fel la care am avut decernat niste titluri de cetateni de onoare si atunci am propus si am
agreat, eu parca asa tin minte, domnule primar, ca aceasta lista sa o discutam inainte de a intra pe ordinea de zi,
adica sa nu mai fie ca un dat asa, sa ne trezim ca avem cetateni de onoare. Personal cu doamna asta sunt cu totul
de acord sa o votez pentru ca nu are niste merite deosebite pentru Municipiul nostru, dar pentru ca este inrolata in
acest proiect de tara in care eu cred la fel, de reunire a Romaniei si a Republicii Moldovei, sunt de acord sa votez
pentru dansa. La fel si pentru al doilea. Pentru cel de-al treilea personal va spun sincer ca am niste rezerve, la fel,
pentru ca nu stiu sincer ce a facut pentru Iasi, eu nu cunosc, poate o sa ne explicati. Am niste rezerve in ceea ce
priveste perioada dansului cand a activat in esalonul inalt al politicii, care nu i-a facut foarte mare cinste. Dar daca
am fi discutat inainte lucrul asta, poate era bine poate gaseam o solutie, nu stiu, sa il amanam, sa facem propunerea
asta intr-un alt fel. Asta am vrut sa va spun. Adica cred cetatenii astia de onoare ar trebui sa discutam inainte despre
ei sa vedem care sunt meritele fata de comunitatea locala sau daca nu la nivel mai inalt, fata de Romania, care
justifica o atare recunoastere de merit. Multumesc.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Am luat nota de punctul dumneavoastra de vedere. Trecem la vot.
Cine este de acord pentru acordarea titlului de onoare doamnei Monica Babuc. Pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.
Proiect C2
Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi, domnului Nicolae Dabija;
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Discutii?
Cine este pentru?
Abtineri?
Impotriva?
In unanimitate proiectul de hotarare este votat.
Proiect C3
Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi, domnului academician
Razvan Theodorescu;
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Discutii? Domnul consilier Timofciuc.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Nici eu nu voi sustine acordarea titlului de cetatean de onoare pentru domnul Theodorescu, din cel putin trei motive.
Primul tine de rolul nefast jucat de dumnealui cat a fost director al Televiziunii Romane in perioada mineriadelor. Al
doilea tine de faptul ca a fost intr-o legislatura senator din partea Iasului si nu cred ca isi aminteste nimeni vreo
isprava notabila pentru comunitatea noastra. Si al treilea motiv tine de faptul ca aceasta initiativa a fost luata fara
consultarea comisiilor de specialitate asa cum spunea si colegul meu Ciprian Bostan. Si in alta ordine de idei,
domnule primar, noi am avut o initiativa pentru a realiza un regulament de acordare a acestor titluri de cetatean de
onoare pentru diferite personalitati, pentru ca in acest moment nu exista niciun criteriu, niciun set de criterii cat de
cat obiective prin care se acorda aceste distinctii. Asadar, rugamintea este daca putem dezbate acel proiect pe
care noi l-am initiat, il putem amenda, il putem corecta, pentru a nu mai exista acest arbitrariu cand vine vorba de
acordarea acestor titluri. Multumesc.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Daca mai aveti motive, le puteti expune, sa nu fie numai trei. Domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Da, sigur. E adevarat ca entitatea cu care m-am consultat referitor la excelenta sa, domnul academician Emil
Razvan Theodorescu, este Academia Romana. Este un loc in care se aduna mult mai multi decat cei care trec si
iau bacalaureatul, asta pentru a putea sa lecturati un pic din ceea ce inseamna personalitatea academicianului Emil
Razvan Teodorescu. Doi, dupa cum bine stiti si Helmut Kohl este cetatean de onoare al Municipiului Iasi sau ar fi
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trebuit sa stiti. Si dumnealui, din pacate, nu a avut la finalul carierei politice, sa spunem, cea mai rezonabila iesire,
dar este omul care a facut unificarea celor doua Germanii. Si multe, multe alte exemple pe care pot sa vi le dau
referitor la cetatenii de onoare ai Municipiului Iasi. Eu personal vazand, citind si informandu-ma de la presedintele
Academiei Romane si pana la colegii dumnealui de catedra, despre ceea ce inseamna personalitatea academica
a lui Emil Razvan Theodorescu, nici nu imi permit sa pun in discutie daca poate sau nu poate fi cetatean de onoare.
M-am simtit deosebit de onorat ca a acceptat printr-o scrisoare foarte elogioasa, sa faca parte din panoplia de
cetateni de onoare ai orasului nostru. Rugamintea mea ar fi inainte de a judeca un om, si e o rugaminte si aproape
o propunere si pentru mine, intai trebuie sa ne uitam in propria noastra curte si probabil si in oglinda, dupa care ne
putem permite sa vorbim despre asta. Propunerile de numire a cetatenilor de onoare este apanajul primarului, in
conformitate cu Legea 215, este printre lucrurile pe care, sigur ca da, le-a lasat legiuitorul pentru primar. Asta nu
inseamna ca ma trezesc peste noaptea, am cate un vis, o revelatie si incep sa desemnez cetateni de onoare. Se
face consultandu-ne cu oameni care cunosc acea personalitate, oameni care au vorbit si au scris despre ei si care
pot judeca la rece, cu calm ce a facut bine, ce a facut rau. Daca imi aratati un om care este 100% drept dintre toti
cei care sunt pamanteni de-a lungul vietii fiecaruia, pe acela sa mi-l propuneti cetatean de onoare. In rest, va trebui
sa apreciem calitatile fiecarui om de pe principiul celor buni, celelalte le lasam sa le judece istoria daca au fost sau
nu au fost favorabile unui anumit moment, daca judecam momentul de inainte de 1985. Multumesc foarte mult.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Domnul consilier Istrate.
Domnul consilier local Istrate Dumitru Marcel
Va multumesc, domnule presedinte. Sarut mainile, buna ziua. Acuma ma asteptam sa apara un episod din categoria
– hai sa ii luam diploma inapoi. Ei, tot ceva de genul asta - sa retragem titlul de cetatean de onoare. In afara de
asta, eu as avea rugamintea, daca vreti si din varsta pe care o am, poate si din profesia pe care o am, haideti sa
citim CV-ul pentru fiecare, dupa care sa facem aprecieri. Nu stiu daca fiecare dintre noi am trecut prin toate datele
initiale, prin toata conjectura in care un om a luat niste decizii. Venim si spunem ca Razvan Theodorescu a fost
presedintele Televiziunii Romane intr-o perioada in care se intampla ceva. Fiecare dintre noi stie care erau
conjuncturile din integrum? Nu cred. Ca rugaminte ar fi, nu imi permit sa dau sfaturi nimanui, sa citim atent un CV,
sa ne punem intrebari pe componentele lui, dupa care sa luam decizii. Multumesc mult.
(domnul consilier local Timofciuc Razvan a iesit din sala de sedinta).
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Domnule consilier Postolache.
Domnul consilier local Postolache Andrei
O sa detaliez putin ce a spus si colegul meu Razvan. In iunie 1990 a avut loc cel mai negru episod al democratiei
romane dupa decembrie. In timp ce, am sa spun lucrurilor pe nume, in timp ce minerii bateau oamenii prin Bucuresti,
faceau legea, cu complicitatea fortele de ordine de la acel moment, Televiziunea Romana isi batea joc de misiunea
ei si manipula opinia publica transmitand o realitate complet falsa a ceea ce se intampla. Domnul Razvan
Theodorescu era director al Televiziunii Romane la acel moment. Nu s-a dezis de ce s-a intamplat, nu si-a dat
demisia, continuand sa fie director pana in 1992. In interviurile pe care le-a dat pe subiect a dat-o cotita, a invelito, a despicat firul in patru, ca stai sa vezi ca el de fapt nu stiu ce rol avea si altii de fapt decideau ce apare pe ecran.
Din acest punct de vedere eu nu pot sustine. Nu e treaba mea sa il judec ca om, nu e treaba mea sa neg celelalte
realizari ale domniei sale, nu am cum sa fac asta, insa nici nu trebuie cred sa intram intr-o zona asa a relativismului
moral absolut in care nimic nu e clar si totul e nuanta. Eu nu cred ca este asa de multa nuanta aici. Din acest motiv
eu voi vota contra acestei propuneri.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Domnul consilier Nedelcu.
Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae
Buna ziua. As vrea sa ii raspund colegului nostru, domnului Timofciuc la intrebarea ce a facut domnul academician
pentru Iasi. As vrea sa va reamintesc sau sa va spun, daca nu stiti, ca domnul academician Razvan Theodorescu
a participat la foarte multe evenimente culturale in Iasi si a sustinut si sustine in continuare scoala de pictura
ieseana. A ajutat enorm si la lansarea albumului ”Un secol de arte frumoase la Iasi”, editat de domnul Valentin
Ciuca. Deci eu va rog frumos sa participati la evenimetele culturale ale Iasului si ulterior sa aruncati cu noroi in
oamenii de cultura. Multumesc.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Domnul consilier Bostan.
(domnul consilier local Timofciuc Razvan a intrat in sala de sedinta).
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Da, sigur, este mult de dezbatut pe tema asta. Nimeni nu i-a constestat meritele academice domnului Razvan
Theodorescu, categoric. Poate niciunul dintre noi, exceptand poate pe colegul Istrate sau alti profesori universatari,
nu au background lui de educatie si de experienta, e adevarat. Dar atentie, exact ce spunea domnul Postolache,
titlul de cetatean de onoare, in opinia mea, aduce cu el necesitatea unei probitati morale atat de ridicate incat ar
trebui sa fie deasupra oricarei dezbateri si inclusiv la ... domnului Istrate, eu nu cred ca sau cred ca ar trebui sa
luam in considerare inclusiv retragerea titlului de cetatean de onoare unui om care a dovedit ulterior acordari lui ca
nu este demn sa il poarte. Pana la urma, daca noi spunem – domnule, pai si ala cand i l-am dat noi era un om bun,
integru, dupa aia a devenit un ticalos ca a mai imbatranit. Pai daca a devenit un ticalos, nu mai merita sa fie cetatean
de onoare, deci ii retragem titlul. Noi asta punem in discutie. Cetatean de onoare, in opinia mea, este cineva care
e aflat pe un piedestal mult deasupra noastra pentru care nu exista niciun fel de dubiu ca ar merita acest titlul, asta
am vrut. De aia am si spus ca ma voi abtine la domnul Theodorescu. Multumesc.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Domnul profesor Boisteanu.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu
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Vreau numai sa lansez o provocare. Daca Mircea Eliade ar trai, l-am face sau nu cetatean de onoare al Iasului?
sau ne-am uita la acel segment ca a cochetat cu Miscarea Legioanara? Daca Sadoveanu ar trai, l-am face cetatean
de onoare sau nu? sau ne-am lua numai de acel segment ca a fost membru al Marii Adunari Nationale si mai stiu
eu ce alte povesti sunt. Haideti sa dea cu piatra cine are capacitatea sa dea cu piatra. Discutam de vizibilitatea lui
ca om de cultura, ca academician si mai putin sarim din alfebetar in personalitatea unui om.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Dragi colegi, am si eu ceva de spus, dupa care dau cuvantul domnului primar. Cred ca ar trebui atunci cand
analizam viata unor oameni care lasa ceva in urma lor in istoria Romaniei, sa avem o oglinda in fata, sa ne uitam
in ea cand vorbim. Eu cred ca nu exista in Romania aceasta, om de stiinta, om cu o dotare exceptionala care a
adus si parti bune si parti negative dezvoltarii Romaniei. In momentul cand pe mine ca om ma despart de domnul
acedemician cateva bibilioteci, eu imi rezerv dreptul sa tac din gura. Nu pot sa il analizez nici din punct de vedere
a ceea ce a facut el rau, nici din punct de vedere a ceea ce a fost bun. Il las la latitudinedea celui de seama lui care
il pot aprecia. Si aici revin la consultarea Academiei Romane privind acordarea acestui titlul. Am terminat. Domnul
primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Deci am lasat sa curga dezbaterea si pe marginea acestui proiect, dar reiterez si punctul de vedere al colegului
nostru Pintilei. Eu nu imi permit, in primul rand nici macar din calitatea de primar, sa ma pronunt asupra calitatii unui
academician fara sa ma consult cu Academia Romana. Asa cum am spus ca nu imi permit vreodata sa judec
propunerea pe care Academia Filiala Iasi o va face pentru premiul Pogor, asa cum nu imi pot permite sa judec daca
un profesor universitar a unei universitati iesene vine ca propunere de cetatean de onoare din partea acelei
universitati, pentru ca ansamblu discutiilor purtate pe marginea unei personalitati se poarta acolo. Si acum vreau
sa va contrazic. Incepem sa ne izolam ca si logica istorica, nu putem sa ne tranferam in judecatorii fostilor consilieri
locali. Daca acei consilieri locali, a acelor vremuri au decis ca o personalitate sa devina cetatean de onoare, e
judeca lor. Lasati istoria sa ii judece. Nu putem sa ii judem noi de fiecare data, de ce l-ati facut pe X cetatean de
onoare, de ce l-ati facut pe Y cetatean de onoare. Nu asta este judecata corecta a istoriei. Nu este treaba noastra
sa judecam de ce consiliu de acum 10 sau 15 ani l-a numit pe nu stiu care domn sau doamna cetatean de onoare.
De aceea nu am raspuns acelei provocari pe care un coleg de-al nostru a facut-o si am luat-o drept o copilarie, o
joaca, o chestie si am spus – lasa deoparte, nici nu merita sa bagam in seama asa ceva. Ce facem il judecam pe
Stefan cel Mare ca nu a pierdut o batalie? Nu il lasam sa il judece istoria? De acea eu zic ca dezbaterea capata
unele accente care nu sunt, din punctul meu de vedere, favorabile Consiliului Local Iasi si e mai bine sa nu
comentam pe marginea votului, ci sa il exprimam asa cum ne duce sufletul.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Mai are cineva de spus ceva? Daca nu, supun votului proiectul de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean
de Onoare al Municipiului Iasi, domnului academician Razvan Theodorescu.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
7 abtineri si un vot impotriva. Proiectul de hotarare este votat.
Ordinea fiind epuizata, mai am de facut o mica observatie, nu in calitate de, nu observatie, in calitate de consilier
si nu de presedinte. Azi am asistat pentru a doaua oara la incalcarea unei hotarari a coleglor nostri consilieri privind
PUG-ul. O data ca ati votat PUZ-ul pentru „Titu Maiorescu” in semn de respect fata da juramantul pe care l-ati
depus pentru parintii copiilor de la acel liceu si a doua oara azi cand v-ati gandit ca prin 2022 sau cand o fi gata
spitalul, veti si dumneavoastra bolnavi si noi si vom avea nevoie de Spitalul Regional. Multumesc.
Domnul consilier local Ignat Etienne
Vin cu aprecieri. Am vazut ca certificatul de urbanism pentru PUZ a fost ... da, lasati.
Domnul consilier local Pintilei Mihail – presedinte de sedinta
Stimati colegi, sedinta noastra extraordinara a luat sfarsit. Va urez o zi buna si toate cele bune.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier Local
PINTILEI MIHAIL
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