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MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 29 noiembrie 2018 in cadrul sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
AUR MARIUS CATALIN
2.
BOCA ADRIAN FLORIN
3.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
4.
BOSTAN MANUEL CIPRIAN
5.
BOTEZ RADU
6.
CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN
7.
COTOFAN ALEXANDRU IOAN
8.
CRUCIANU TEODOR BOGDAN
9.
DORNEAN TUDOR
10.
GAVRIL MIHAI LIVIU
11.
GABURICI VIOLETA ADRIANA
12.
GHIZDOVAT VLAD
13.
HARABAGIU GABRIEL VASILE
14.
IGNAT ETIENNE
15.
JUGRIN LUCIAN
16.
NEDELCU VLAD NICOLAE
17.
PIFTOR DANIEL
18.
SANDU VASILE
19.
SCRIPCARU CALIN
20.
TAUTU IULIANA DANIELA
21.
TIMOFCIUC RAZVAN
22.
VINTILA IORDAN
Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Chirica Mihai – primarul Municipiului
Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Botez Radu - 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 Boisteanu Paul Corneliu si sunt inregistrate audio
si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 2492 din data de 23 noiembrie
2018, completata cu Dispozitia nr. 2516 din data de 27 noiembrie 2018, avand urmatoarele proiecte inscrise
pe ordinea de zi:
1.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2018;
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico -economici pentru investitia “Lucrari
modernizare strazi in Municipiul Iasi – STRADA ETERNITATE SI STRADELA SF.ANDREI”;
3.
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului
general aferent proiectului ”Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. ROSETTI”;
4.
Proiect de hotarare privind cumpararea de catre Municipiul Iasi a imobilelor aflate in proprietatea persoanelor
fizice / juridice din condominiul M 2 situat in Iasi, Bld. Nicolae Iorga nr. 7A;
5.
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului
general aferent proiectului ” Oaza de verdeata din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spatiilor
publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”;
6.
Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a
mijloacelor fixe (locuri de joaca) cuprinse in Anexa nr.1, in vederea casarii;
7.
Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, aprobat prin H.C.L.
nr. 211/2018 cu terenurile din Anexele nr. 1 -19 , aflate in administrarea Municipiului Iasi;
8.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de Asociere nr.4635/19.01.2015
incheiat intre Municipiul Iasi si Asociatia ECOTIC referitor la Centrul Municipal de Colectare Deseuri Reciclabile si
Deseuri Periculoase in str. Gradinari nr.26, prin Act Aditional;
9.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HOLBOCA NR. 7, NUMAR
CADASTRAL 144380 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice ;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului – Cadru, Caietului de sarcini, model - Contract de
inchiriere, model- Contract de utilizare temporara si Lista de tarife in vederea inchirierii si utilizarii temporare a
spatiilor excedentare din unitatile de invatamant de pe raza Municipiului Iasi;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ISLAZ NR. 62, NUMAR
CADASTRAL 122804 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice ;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in
conditiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 117977/16.11.2018;
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13. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RANDUNICA NR. 1-3-5,
NUMAR CADASTRAL 149312 Intocmit in vederea realizarii lucrarilor de construire si dotare structura de cazare
turistica pe teren proprietate, persoana juridica ;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a serviciului de transport public
local nr. 100098/02.10.2018;
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS NR. 2 ,
NUMAR CADASTRAL 156599 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii birouri, alimentatie publica,
spatii comerciale si functiuni asociate, persoana juridica;
16. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea elementelor de identificare ale unor imobile ce
figureaza in inventarul domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin H.C.L nr. 212/2018;
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 137A161, NUMAR CADASTRAL 157765, intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri si parcare la demisol,
persoana juridica;
18. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”
din Iasi a terenului cu suprafata de 900 mp, situat in Iasi, str. Alexandru Lapusneanu nr. 28, aflat in domeniul privat
al Municipiului Iasi si pe care se afla amplasata cladirea proprietate a universitatii;
19. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI
SFANT NR. 97, NUMAR CADASTRAL 148128 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate si
imprejmuire, persoane fizice;
20. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 2681/11.01.2018 incheiat intre
Municipiul Iasi si Directia de Asistenta Sociala (anterior Directia de Asistenta Comunitara) pentru spatiul din Iasi,
Sos. Nicolina nr. 40, bloc 967, parter;
21. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI
SFANT NR. 105, NUMAR CADASTRAL 155250, 156401 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren
proprietate, persoane fizice ;
22. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita a terenului in suprafata de 805 mp
proprietate privata a Municipiului Iasi, catre parohia “Sf. Apostol si Evanghelist Luca”, pentru edificarea unui locas
de cult;
23. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL
152423 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si dotari aferente pe teren proprietate, intrare in intravilan,
persoane fizice ;
24. Proiect de hotarare privind incetarea asigurarii managementului de proprietate si financiar de catre S.C.
Termoservice S.A. pentru imobilele cu destinatia de locuinta aflate in proprietatea Municipiului Iasi sau a Statului
Roman si preluarea in administrare a acestora de catre Directia Fond Locativ – structura din cadrul aparatului de
specialitate a Primarului Municipiului Iasi;
25. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TOMA COZMA NR. 119 B ,
NUMAR CADASTRAL 152241 Intocmit in vederea construirii unei Sali de sport- pe teren in administrare cu titlu
gratuit, persoana juridica;
26. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Iasi a imobilului teren amenajat ca
spatiu verde, in suprafata de 150 mp, situat in Iasi, Sos.Nicolina nr. 21 proprietatea familiei Damian Leonard si
Damian Madalina;
27. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 378 din
31 august 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CICOAREI NR. 44, NUMAR
CADASTRAL 144343 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;
28. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 209 mp, situat
in Iasi, Fundac Codrescu nr. 4, proprietate privata a Municipiului Iasi, inscris in Cartea Funciara nr. 159825 a
Municipiului Iasi, nr. cadastral 159825 ;
29. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 432 din
28 Septembrie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, SOSEAUA NICOLINA nr. 60, N.C. 155505
intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri, persoane fizice;
30. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii retelei scolare a unitatilor de invatamant particular si
confesional acreditate/autorizate din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018 - 2019;
31. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinte;
Dispozitia nr. 2516 din data de 27 noiembrie 2018
C.1. Proiect de hotarare privind aprobarea listei produselor care se vor distribui si a masurilor educative care se
vor implementa in Municipiul Iasi in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, in anul scolar 2018 – 2019;
Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia
Primarului Municipiului Iasi nr. 2492 din data de 23 noiembrie 2018, completata cu Dispozitia Primarului Municipiului
Iasi nr. 2516 din data de 27 noiembrie 2018. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri
locali: Aldea Catalina, domnul Boz Petru Eduard, doamna Gaburici Violeta Adriana intarzie, domnul Pintilei Mihail,
domnul Postolache Andrei, domnul Surdu Gabriel Mihai. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare a
Consiliului Local din 31.10.2018. Domnule presedinte, aveti cuvantul.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc, buna dimineata doamnelor si domnilor. Intr-o perioada plina de semnificatii majore pentru toata tara,
pentru toti romanii, va multumesc ca astazi ati raspuns acestei solicitari de intalnire, acestei convocari ca sa putem
sa desfasuram sedinta ordinara a Consiliului Local. Pentru a interveni cu cateva precizari vizavi de desfasurarea
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sedintelor, v-as ruga ca in luarile de cuvant sa va limitati la timpul acordat si inscrierea in termenul de 60 de minute
pe total interpelari. Deci nu se mai admit depasiri de timp asa cum am rugat colegul consilier Boca sa monitorizeze
iesirile din sala ale consilierilor pe timpul sedintei atunci cand sunt votate proiecte, in asa fel incat sa avem o
evidenta foarte clara a celor care isi exprima votul conform deciziei pe care au luat-o. In alta ordine de idei, salut
astazi in sala invitatia, ca un raspuns invitatiei pe care le-am adresat-o celor care au depuse si astazi asteapta
solutionarea unor hotarari privind aprobarea unor PUZ-uri. E o activitate care e foarte laborioasa, un timp de
asteptare foarte lung si as vrea ca in felul acesta sa inteleaga ca toate aceste eforturi nu sunt la intamplare, ca toate
aceste eforturi se justifica si ca incercam cu toate fortele sa scurtam si sa devenim cat mai eficienti in aceasta zona.
In continuare va rog sa imi permiteti sa supun aprobarii ordinea de zi.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Mai fac o scurta precizare pentru ca toata sedinta este inregistrata audio video, rog ca exprimarea votului sa se
faca de o maniera foarte evidenta in toate cele trei situatii, pentru abtinere sau impotriva, pentru a putea avea o
cuantificare cat mai exacta a votului. Incepem cu prima sectiune a intalnirii noastre de astazi: interpelari. Grupul
PSD, va rog domnule profesor.
Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian
Multumesc frumos, buna dimineata domnule primar, sarut mana doamnelor, buna dimineata domnilor. Am fost
foarte atent la propunerea pe care a avansat-o domnia voastra si uitandu-ma pe Legea 215 a administratiei publice
locale, din pacate nu este statuat acest lucru, insa consultandu-ma cu doamna secretar Denisa Liliana Ionascu
credem ca putem sa batem in cuie aceasta propunere pe care ati avansat-o, daca am supune-o spre aprobare
colegilor consilieri, astfel incat de astazi incolo sa limitam interpelarile la o ora si ... in regulament nu este prevazut
in mod expres. Asa imi spunea doamna Ionascu, dar daca m-a informat gresit, imi fac eu mea culpa.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Da intr-adevar in regulament, ma iertati ca va intrerup, spune maxim o ora.
Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian
Maxim, e in regula atunci.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Ca putem sa hotaram impreuna sa fie si mai scurta.
Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian
Ok, dar ca sa nu zica cineva ca cel putin initiativa grupului PSD se doreste a fi restrictiva, daca se simte nevoia
exprimarii intr-un un camp larg democratic, n-avem decat sa, tot de comun acord, sa ne putem intalni ori de cate
ori este nevoie si sa dezbatem problemele urgente ale cetatii. Daca sunteti de acord. Mi se pare o chestie buna sa
facem o sesiune de dezbateri punctuale si atunci sigur ca nici mass-media si nici colegii din opozitie n-ar mai avea
ce sa comenteze, asta a fost un aspect. Al doilea aspect, vreau sa multumesc tuturor colegilor consilieri, sa felicit
executivul primariei, pe domnul primar pentru eleganta, pentru rafinamentul activitatii de ieri. Asa cum spunea
academicianul Spinei, cred ca este timpul sa dovedim maturitate in ceea ce intreprindem pentru viitorul copiilor
nostri. Haideti acuma la ceas aniversar sa intelegem ca toti lucram pentru binele cetatii, multumesc. Daca va ganditi
la prima propunere si apreciati ca trebuie s-o supunem la vot, dumneavoastra dispuneti. Multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier. Am studiat regulamentul, e o precizare in regulament asa cum a intervenit si doamna
secretar, maxim o ora deci nu consider ca e un subiect care ar trebui supus votului. Daca va fi necesar sa mai
intervenim asupra regulamentului, o vom face la momentul oportun. Va rog domnule consilier Crucianu.
Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan
Buna dimineata va spun si eu. As vrea sa multumesc colegilor consilieri pentru votul acordat pentru Capitala
tineretului din Romania tinand cont ca a fost unul din punctele noastre forte in sustinea candidaturii in fata juriului
si anume, daca exista sustinerea consiliului local. De altfel stiti ca s-a votat sustinerea acestui proiect in cadrul
sedintei noastre de Consiliu Local. In egala masura as vrea sa multumesc si eu doamnei Catalina Lucaci si cu atat
mai mult colegei noastre Dorina Ticu, pentru ca a facut si efortul de a fi prezenta la Baia Mare in cadrul sustinerii
acestui proiect. Totodata, mi-as dori ca acest proiect sa fie o, sa fie un exercitiu pentru noi pentru o eventuala
candidatura in perspectiva pentru o capitala europeana a tineretului, deoarece noi consideram ca suntem un oras
european si atunci cred ca avem si premisele de a putea pregati prin intermediul acestui proiect o eventuala
candidatura. In alta ordine de idei, as vrea sa salut initiativa executivului de a se apleca asupra problemelor in ceea
ce priveste locurile de parcari din cartiere si anume faptul ca astazi am vazut ca sunt foarte multe garaje care erau
construite ilegal sunt demolate si as fi curios daca exista o inventariere exacta a numarului de garaje care pana in
momentul de fata au fost demolate, care urmeaza a fi demolate. Totodata daca in cadrul... si totodata locurile de
parcare care sunt acordate in urma licitatiilor organizate de catre primaria municipiului Iasi, ce se intampla cu cei
care parcheaza pe locurile de parcare pentru resedinta dupa ora 16. Stiu ca de obicei se suna la politia locala, cei
de acolo vin, doar ca sunt situatii in care nu se gasesc proprietarii si atunci practic sunt cetateni care platesc pentru
locul lor de parcare, dar cu toate acestea nu pot beneficia de locul respectiv.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier. Domnule primar va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Da, buna dimineata si multumesc pentru faptul ca ati dat curs invitatiei de a participa la sedinta extraordinara de
ieri, o sedinta festiva, care a acumulat foarte multa emotie si sigur ca da si la sedinta ordinara de astazi. As avea
mai multe lucruri de comunicat. Daca colegul nostru Bogdan ne-a starnit curiozitatea cu Capitala Tineretului si eu
as continua acest sir de multumiri pentru faptul ca am sustinut proiectul organizatiilor de tineret din Iasi atat cele
organizate pe langa universitatile iesene, precum si cele cu reprezentare la nivel national, Un efort conjugat in
special al lor, la care ne-am dus si noi in sustinerea proiectului de candidatura. Sigur ca da Casa Studentilor care
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a fost activa, de altfel a si gazduit o parte din dezbaterile pe care Ligile studentesti le-au facut pentru a-si finaliza
proiectul. Proiectul cuprinde, sau sa spunem proiectul general cuprinde 16 teme care de altfel au stat si la baza
sustinerii candidaturii, toate dirijate spre promovarea si sustinerea organizatiilor de tineret, multe dintre ele cu
caracter general privind rolul si locul tinerilor in societatea de astazi, altele destul de bine individualizate pe
municipiul Iasi privind cresterea vizibilitatii tinerilor in viata publica a municipiului nostru. Multumesc din nou si
domnului consilier Crucianu si celorlalti care au fost alaturi de noi in aceasta perioada. Referitor la garaje, fac o
scurta informare care de altfel am si facut-o public, in momentul de fata identificate sunt circa 1400 de module de
parcare de tip garaj, dintre care autorizate cu autorizatie provizorie 381, diferenta sunt total neautorizate, deci
construite ilegal. Procesul de dezafectare a inceput de aproximativ o luna de zile, sunt notificate in momentul de
fata circa 500 de module, pana la sfarsitul anului vor fi notificate toate. Demolate de noi din lipsa de reactie a celor
care le detineau sunt aproximativ 70 de module, demolate de proprietari sau in fine de cei care le-au construit,
ilegale sunt tot cam atatea. Monitorizam si speram pe perioada anului 2019 cu siguranta vom reusi sa le demolam
pe toate. Scopul este de a creste numarul de locuri de parcare, sa spunem Romania si Iasul a mai ramas... nu
Iasul, Romania in general, dar Iasul in mod special unde se mai construiesc astfel de garaje care de fapt sunt in
marea lor majoritate magazii. Personal m-am deplasat in teren, cand s-au deschis aceste garaje si ce am gasit, pe
Cuza Voda numarul 6, patru erau depozite de produse, pe care le livrau in diverse magazine din zona Cuza Voda,
venea dubita dimineata incarca cutii cu diverse produse si le duceau si le distribuiau, n-aveau nimic de-a face cu
zona de garare. Cea mai mare parte a lor au devenit magazii, nici 10% nu adaposteau vehicule. Vehiculele erau
tot afara abandonate unele dintre ele si nicidecum garate in garajul respectiv. Toate suprafetele vor fi reparate
imediat ce vremea ne da voie si marcate si date spre inchiriere celor care doresc sa le foloseasca in scopul de a
parca. Referitor la cateva subiecte, care prezinta interes pentru domniile voastre, respectiv proiectele europene, in
momentul de fata avem angajate sume de peste 168 de milioane de lei, efectiv sume care sunt in derulare prin
contracte semnate cu diversi constructori. Fata de aceste sume mai sunt 62 de milioane de euro proiecte in evaluare
in momentul de fata pe POR axa 4.1 si speram evaluarea s-o terminam in maxim doua saptamani, dupa care
declansam procedurile de licitatie pentru lucrarile necesare, 72 de milioane de euro proiecte pe care le derulam
intr-o licitatie comuna cu Ministerul Dezvoltarii pentru achizitia de mijloace de transport electric si aproximativ inca
10 milioane de euro diverse proiecte cum ar fi cele pentru Bike sharing care e aproximativ 4,1 milioane de euro,
dezvoltarea unor complexe sociale in zonele defavorizate, zona Cicoarei unde aplicam si acolo in momentul de
fata. Nu ascundem faptul ca deja am finalizat proiectele pentru dezvoltarea unor spatii verzi in zonele de cartier cu
valoare totala de aproximativ 5 milioane de euro, inclusiv caile de acces spre aceste zone, sa spunem, verzi din
orasul Iasi, unde vor functiona pe langa spatiul verde ca atare si zona de loisir, s-o numim, pentru cartierele unde
le construim, tintim in zona Dacia, in zona Nicolina si un parc foarte mare pe care vrem sa-l facem in proximitatea
Spitalului Regional de Urgenta in zona C A Rosetti. Referitor la acest subiect as mai spune ca fata de proiectele
aplicate in momentul de fata avem rambursari pentru anul 2018 de 34 de milioane de lei, sume care au fost deja
virate in contul primariei municipiul Iasi. Daca vreti si o comparatie, Consiliului Judetean i-a fost rambursata suma
de doua milioane de lei, deci suntem oarecum de 17 ori mai activi decat Consiliul Judetean Iasi, in momentul de
fata. Am facut o paralela pentru ca aud niste sume astronomice, deci s-a rambursat de pe surse europene inclusiv
contributia bugetului de stat, suma de 2,1 milioane lei in momentul de fata din toate notificarile facute de Directia
Generala de Finante. Noua ni s-a rambursat suma de 34 de milioane de lei, de pe proiectul de termoficare, dar si
de pe celelalte proiecte in special de pe reabilitarea patrimoniului cultural. Ar mai fi sa spunem o scurta informare
referitor la autostrada, trebuie sa stiti, astazi la ora 17 am fost invitat si multumesc pe aceasta cale administratiei
prezidentiale la promulgarea legii privind aprobarea obiectivului de investitii Iasi-Targu Mures autostrada Unirii, asa
cum o numim cu totii,. Multumim domnului presedinte ca si-a gasit timp si ne-a si invitat pe noi iesenii sa fim prezenti
la semnarea si promulgarea acestui document important. E o mandrie locala, pe care vrem s-o savuram cu totii
pentru ca am vazut atasamentul fata de acest proiect a tuturor consilierilor locali si sigur ca da, propunerea mea
este si decizia mea este in acelasi timp, sa fie un comitet de monitorizare a modalitatii de implementare a acestui
obiectiv deosebit de important pentru municipiul Iasi si pentru toata regiunea de nord-est prin care vom incerca de
fiecare data sa sprijinim asa cum am facut-o si pentru Spitalul Regional de Urgenta. Si alta veste buna este ca pe
6 decembrie s-a finalizat documentatia in vederea aplicarii ei spre finantare europeana. Voi fi acolo pentru a o
semna si impreuna cu... ca si partener, fiind parteneri in acest proiect cu Ministerul Sanatatii, sigur, si impreuna cu
Ministerul Sanatatii se va depune la Comisia Europeana in vederea demararii finantarii. Deci daca cineva dintre
domniile voastre doreste sa participe in acest comitet de monitorizare din punct de vedere executiv a modalitatii de
implementare a proiectului autostrada Unirii, este asteptat alaturi de noi si va multumesc foarte mult pentru rabdare.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc domnule primar. Domnule viceprimar Botez va rog.
Domnul viceprimar Botez Radu
Buna ziua in primul rand. Foarte scurt, cred ca avem un argument suplimentar in ceea ce priveste o eventuala
candidatura ... pentru a deveni orasul tineretului la nivel european. Iasul este orasul cu media de varsta cea mai
scazuta dintre toate capitalelr de judet. Daca media pe tara este undeva peste 41 de ani, Iasul se situeaza intre 37
si 38 de ani. Municipiul Iasi fiind, v-am spus, pe primul loc in acest sens, media cea mai redusa deci un argument
cu atat mai important.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca sunt alte interventii? Va rog domnule consilier Gavril.
Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu
Nu, n-am interventii cu privire la subiectul asta, pentru interpelari doar atat.
(doamna consilier local Gaburici Adriana Violeta a intrat in sala de sedinta).
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Pai la si interpelari ma refeream, domnule consilier.
Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu
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Buna ziua, multumesc domnule presedinte de sedinta. Cu privire la anuntul pe care l-ati facut dumneavoastra in
ceea ce priveste respectarea regulamentului de organizare si functionare a sedintelor Consiliul Local, sunt perfect
de acord, insa trebuie sa fim si un pic atenti cum interpretam norma care reglementeaza timpul maxim de 60 de
minute. Dupa cum vedeti avem un primar de municipiu foarte bine pregatit in treburile administratiei, care ne poate
oferi trei raspunsuri in 20 de minute si expira timpul alocat interpelarilor. Da, deci un pic mai nuantat ar trebui sa
interpretam acolo. Da, asa cum am spus si data trecuta sectiunea interpelarilor eu nu vad ca o sectiune in care
trebuie sa aducem neaparat credit sau sa cerem explicatii, ci putem sa aducem si aprecieri. In urma a doua
interventii pe care le-am facut la structurile de, structurile subordonate executivului si ma refer aici la domnul director
Grigoras, doamna directoare Albisteanu, s-au rezolvat niste probleme pe care mi-au fost semnalate de catre
cetateni ai Iasului, in urma unor audiente, fapt pentru care vreau sa le multumesc pentru promptitudinea cu care au
rezolvat aceste probleme. Domnule primar, acum doua sedinte in urma v-am adresat o interpelare cu privire la
situatia unui arbore de pe strada Elena Doamna, care intre timp saptamanal pierde crengi si ma tem ca in foarte
scurt timp va pierde si legatura cu planul vertical. Nu s-a intamplat nimic cu arborele respectiv, daca totusi se poate
sa fie macar toaletat. Pe strada Elena Doamna am vazut niste echipaje care au toaletat arbori, dar tocmai pe cel
uscat la-au evitat, asa poate se poate rezolva si aceasta problema. In ceea ce priveste sportul iesean, aici as vrea
sa fac o interpelare mai larga. Noi la Iasi in acest moment avem o asa-zisa echipa de handbal feminin care de fapt
functioneaza sub titulatura de CNOT Iasi, stiu la fel de bine ca si dumneavoastra ca de fapt proiectul pentru o echipa
de handbal feminin impreuna cu Federatia Romana de Handbal era pentru constituirea unui centru de excelenta
numai ca Federatia Romana de Handbal a deviat de la subiect si in loc de Centrul de Excelenta unde trebuiau sa
fie crescute jucatoare de perspectiva pentru loturile Nationale a ajuns un centru in care sunt crescute jucatoare
refuzate de la toate celelalte echipe din Moldova, ceea ce este rusinos pentru Federatia Romana de Handbal. Stiu
ca va pasioneaza subiectul reinfiintarii unei echipe de handbal feminin asa cum ma pasioneaza si pe mine, stiut
fiind faptul ca Iasul a avut la aceasta sectie sportiva rezultate foarte bune in trecut si nu in trecutul indepartat, echipa
de handbal feminin a Iasului reusind sa participe cu o cinste si in cupele europene, fapt pentru care va propun sa
analizati cu deosebita atentie necesitatea infiintarii unui club sportiv de tip CSM aflat in subordinea Consiliului Local
care sa functioneze ca Regie sau directie a Consiliului Local, asa cum se intampla si in celelalte parti pentru ca
acest club va fi bunul nostru pe care il vom administra noi Consiliul Local, nu va fi o structura sportiva de tip privat,
va fi permanent sub control, o vom putea bugeta corespunzator si vom putea avea rezultate foarte, foarte bune in
sporturile de sala unde Iasul in trecut a avut rezultate de remarcat. In acest moment din pacate noi nu am reusit sa
finantam decat o structura privata la nivel de futsal in urma unui proiect care se numea, daca imi aduc aminte.
Performanta si motivatie in sportul iesean,. Daca ne uitam pozitia in clasament, nu e nu gasim nici performanta nici
motivatie in sportul iesean. De asemenea din cate imi aduc aminte Consiliul Local a mai votat o alocare de un
miliard si ceva pentru fotbalul feminin in liga a doua si daca asa cum ati spus la ieri la sedinta extraordinara
autobuzele care au dus imaginea Iasului peste tot in tara au ajuns la destinatie, se pare ca echipa de fotbal feminin
desi bugetata nu a mai ajuns la destinatie acolo unde trebuiau sa isi desfasoare etapele, dar nici nu au dat banii
inapoi. Asa ca, acest proiect despre care v-am spus eu mi se pare un proiect foarte serios si sunt sigur ca va avea
adeziunea dumneavoastra, mai ales ca Liceul cu Program Sportiv din Iasi, acum mai fac doua carti de vizita si
imediat termin, Liceul cu Program Sportiv din Iasi produce in fiecare an jucatoare, care in loc sa duca imaginea
Iasului sa faca performanta pentru Iasi, fac performanta pentru alte judete in alte regiuni ale tarii. Si ca sa dau de
exemplu doua exemple: Ana Maria Mazareanu, produs al Liceului cu Program Sportiv Iasi, doua medalii de aur la
capitolul juniori 2, medalii de bronz la juniori 3, medalia de bronz la juniori 2, cooptat in centrul de excelenta de la
Ramnicu Valcea, vicecampioana nationala cu Universitatea Cluj castigatoarea medaliei de bronz a campionatului
National, cooptata in 2017 in echipa nationala a Romaniei, a fost produs, a fost un produs al Liceului cu Program
Sportiv Iasi si nu poate sa isi desfasoara activitatea la Iasi. Ana Maria Inculet, produs din nou al Liceului cu Program
Sportiv Iasi doua medalii de aur la capitolul Junior 1, medalia de bronz la juniori 3 si juniori 2, vicecampioana
nationala si ocupanta locului 3 in campionatul national participant in cupa EHF, a participat la toate... a avut selectii
la toate categoriile de lot de la cadete, juniori, tineret si a castigat la Muntenegru cu echipa nationala a Romaniei
locul 4, este o ieseanca, un produs al Iasului si nu-si poate face meseria pentru Iasi, isi face meseria la Bistrita, la
Cluj, la Slobozia si asa mai departe. Deci aici mi-am incheiat, era foarte important domnul presedinte sa mentionez
pentru ca avem ieseni care castiga medalii, participa in campionate mondiale, ajung in fazele superioare si este
bine sa le mai aducem aminte cate o data ca nu ii uitam. Deci domnul primar chiar as avea rugamintea sa va
aplecati asupra acestei propuneri, nu finantam un club privat, vom finanta un club care este al nostru, al Consiliului
Local, controlul va fi foarte strict cu privire la acesta si cred ca este o initiativa foarte buna pentru consiliul local. Si
doar inc-o simpla referire, am sa las urmatoare interpelare pentru sedinta urmatoare ca sa nu iau din timpul
colegilor, dar vreau sa spun ca am primit raspuns din partea Politiei Locale la interpelarea de data trecuta, din care
am aflat ca politia locala continua activitatile de urmarire a fluxului de circulatie a autoturismelor, ceea ce este un
lucru foarte bun, pentru ca l-am sustinut si eu. Cu privirea la punctul 2, am sa ma refer la urmatoarea sedinta
ordinara, deoarece nu am inteles absolut nimic din raspunsul oferit de Politia Locala si ar trebui sa dezbat foarte
mult timp acum, dar pentru luna decembrie. Va multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier, va rog domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Eu am sa fiu foarte, foarte scurt, multumim foarte mult pentru interpelari. Te rog frumos sa... Laurentiu arborele
domnului consilier sa nu fie taiat, sa fie cel mult toaletat, daca este cazul, si va spun si de ce, populatia arboricola
din orasele mari, cum suntem si noi este foarte greu de intelenit in momentul de fata, muncim ani de zile sa putem
sa transferam sa spunem tinerei generatii si dorinta de a trai si asta se face prin mii de plantari din care recuperam
maxim 30% in fiecare an. Referitor la handbal, m-a preocupat si cu maxima atentie m-am dus spre chemarea pe
care Federatia Romana de Handbal a facut-o privind infiintarea unui club de Divizia A pe langa Liceul cu Program
Sportiv, am fost si la deschidere, in fine, promisiunile asa s-a intamplat au fost desarte, in sensul ca acel club de

CIC PO 03/F3

divizie A adus intr-adevar niste jucatoare pe care echipele de Juniori de la LPS le bateau de le stingeau si mi-am
dat seama ca nu putem sa stam in Divizia A cu asemenea echipa si am transmis domnului presedinte a Federatiei
ca nu prea suna ca intelegerea pe care am avut-o, motiv pentru care s-a retras si Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din acest proiect. Am spus ca de data asta nu mai punem caruta inaintea cailor, pentru ca am fi avut cu
siguranta mai multa performanta in sport daca si infrastructura sportiva ar fi fost de calitate. Am reusit si chiar sunt
mandru de acest lucru, sa refacem suprafata de joc de la Sala Sporturilor, proiect care ar fi trebuit sa il faca
Ministerul Tineretului si Sportului, nu conteaza important e ca acolo joaca ieseni. As dori sa se intample mai multe
evenimente sportive decat artistice si comerciale, dar nefiind in gestiunea noastra, nu se intampla de fiecare data
cum dorim noi. Dar totodata am reusit sa modernizam sala de sport de la Liceul cu Program Sportiv, pe care am si
inaugurat-o intr-un meci de handbal intre Bacau si Iasi, de juniori, meci foarte frumos in care iesencele au castigat
la un singur punct, dar nu conteaza au luat in cele din urma la un singur gol, in cele din urma au luat toate punctele.
Si in momentul de fata lucram sala de sport de la liceul Virgil Madgearu, o sala la fel de mare ca cea de la Liceul
Sportiv, cu mini-tribuna care va permite infiintarea unui club sportiv acolo si ne gandeam la fel la sporturi de sala,
iar colegii mei de la juridic se ocupa de posibilitatea infiintarii unui club. Intre timp am fost notificati de catre Ministerul
Tineretului si Sportului despre proiectul descentralizarii, prin care clubul CSM, cluburile CSM ar trece in totalitate
sub autoritatea directa a autoritatii locale Iasi, ceea ce ar fi sa spunem un pas facut cu toate cluburile pe care le
avem in Municipiului Iasi in momentul de fata. Sigur intentia de a face si sectie de handbal pentru seniori de data
aceasta, pentru ca pentru juniori o ducem cea de la Liceul cu Program Sportiv, in felul acesta avand si continuitatea
rezolvata pentru sportivii pregatiti la Liceul cu Program Sportiv. Ma bucur ca este aici si doamna director Cretu de
la Scoala Ion Creanga, care a venit probabil sa-si sustina proiectul de sala de sport, un proiect deosebit de important
pentru noi pentru o zona de cartier. Ceea ce voiam sa va informez este urmatorul lucru: in acest moment mai avem
in lucru inca patru suprafete de joc in modernizare, suprafata de joc de la Stadionul Tineretului pe care o facem
impreuna cu Liga Profesionista de fotbal si Federatia Romana de Fotbal printr-o sustinere comuna cu o valoare
destul de mare de aproximativ 200.000 de euro pun ei, 200.000 de euro punem noi. Am aprobat indicatorii tehnicoeconomici si noi aproape ne-am indeplinit misiunea asteptam sa aduca suprafata de joc. Si inca trei terenuri de
sport care sunt in curs de finalizare in acest an la Liceul cu Program Sportiv, la Scoala Alexandru cel Bun din
cartierul Dacia si la scoala Titu Maiorescu. Trei suprafete de joc noi noute, covor sintetic care vor permite activarea
unei miscari sportive la nivel local. Plus, pentru anul urmator vom demara licitatiile pentru inca 14 suprafete de joc,
toate anexate scolilor, colegiilor din municipiul Iasi. Cred ca, prin aceasta redefinire din punct de vedere a abordarii
sportului la nivelul municipiul Iasi, vom avea si pepinierele necesare care vor creste generatii de sportivi atat pentru
cluburile sportive iesene, cat si pentru cluburile sportive din afara orasului si chiar din afara tarii si cred ca de fapt
aceasta era abordarea corecta, intai trebuie sa le oferim conditii, dupa care trebuie sa le cerem performanta si
niciodata in alta modalitate. Deci va felicit pentru initiativa. Am cautat sa iau si istoricul Clubului de handbal feminin
Tepro Iasi, ne-am dus in arhive sa scoatem ce mai gasim din CFS, sa vedem cine a luat acel titlu, nimeni nu stie
nimic, s-a vandut, s-a privatizat fara sa se tina cont si de brandurile imateriale pe care le-a generat o societate
comerciala la vremea respectiva. La fel ne-am dus si dupa clubul Nicolina, ne-am dus si dupa altele, nu le-am gasit
intabulate si nu le-am gasit de fapt nicaieri, s-au privatizat si-au ramas in neant, n-au fost reactivate, n-au fost facute
sa spunem diligentele necesare cu federatiile romane pentru a se putea prelua mai departe, dar interesul exista si
anul viitor o sa vedeti cateva actiuni in acest sens, multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog domnule consilier.
Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu
30 de secunde. Va multumesc ca aveti atentie fata de aceasta propunere a mea. Am sa va inaintez o lista foarte
bine documentata cu toate jucatoarele care au fost produse de Liceul cu program sportiv din Iasi, care in momentul
actual au contract de senioare la echipele din liga 1 de handbal feminin, ca poate o sa ne trebuiasca la un moment
dat. Va multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Continuam. Domnule profesor Scripcaru ati dorit sa luati cuvantul? va rog.
Domnul consilier local Scripcaru Calin
Buna dimineata multumesc, voi avea o interventie scurta si punctuala. Sper ca interventia mea sa aduca niste
sugestii comisiei de circulatie si Politiei Locale prin domnul Zamfirescu. In primul rand in pe bulevardul Socola in
zona liceului de Transporturi este un semafor unde in orele, dupa parerea mea semaforul este prea lung, deci in
orele de varf de pe straduta care intra in bulevard ies maxim patru, cinci masini in timp ce semaforul dureaza in jur
de 30 de secunde poate mai mult. Pe soseaua Bucium in zona hotelului Pleiada iarasi exista un semafor care este
mult prea lung din punctul nostru de vedere, de la hotelul Pleiada iesind din cand in cand cate una, doua masini. O
alta problema in trafic este pe strada Sfantul Sava in zona gradinitei de pe aceasta strada, cei care treceti dimineata
pe acolo puteti observa ca se creeaza cate un blocaj. Acum cateva luni in urma Politia Locala avea o persoana, un
agent care statea acolo in fiecare dimineata si de bine de rau mai regla cat de cat traficul in zona, ceea ce in prezent
nu se mai intampla, deci de multe ori traficul in zona respectiva se blocheaza pur si simplu. In zona noului rond
construit in fata magazinului Dedeman exista niste canale care sunt mult sub nivelul soselei, sosea care a fost
asfaltata recent si care pericliteaza suspensiile autoturismelor care trec pe acolo, deci cred ca ar putea fi o sugestie
buna ridicarea acestor canale la nivelul soselei. Aceasta problema mai este se mai intalneste si in alte zone a
orasului. De asemeni as ridica poate o sugestie legata de strada Lascar Catargi, unde cu totii stiti ca cel putin in
partea din vale a acestei strazi, dimineata, dar nu numai dimineata se creeaza blocaje datorate autoturismelor
parcate pe lateralul strazii. Poate ar fi o sugestie instaurarea unui sens unic pe strada Lascar Catargi, indiferent ori
in sus, ori in jos, luand in considerare ca avem Bulevardul Copou si Strada Sarariei, care ar putea prelua o parte
din traficul pe aceasta strada. In al doilea rand as vrea sa ma refer la transportul in comun si as vrea sa-i felicit pe
cei care se ocupa de acest aspect, cel putin in zona Bucium, unde am avut in ultimul timp ocazia sa calatoresc
destul de mult cu mijloacele de transport in comun, am apreciat ritmicitatea si conditiile in care circula autobuzele
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30, 30b si 46 care ajung acolo. Deci cetatenii din zona respectiva au toate motivele sa fie multumiti de modul in
care functioneaza traficul in comun, cel putin in acea zona. Si o ultima interventie as vrea s-o fac legata de toaletarea
copacilor din oras. Saptamana trecuta la cererea unor cetateni ai Iasului am avut ocazia sa asist la o toaletare pe
Lascar Catargi, toaletare care s-a facut foarte prompt si vreau sa va spun ca echipa care a lucrat acolo a dat dovada
de o dexteritate care pe mine cel putin m-a impresionat, deci modul in care au evitat, va dati seama ca nu-i usor sa
toaletezi copaci pe Lascar Catargi, unde este o aglomeratie deosebita, deci au evitat sa distruga acoperisurile unor
case sau autoturisme. Toaletarea s-a facut foarte frumos, cred ca il putem felicita pe domnul director Ivan pentru
aceasta interventie. Pe de alta parte, ma fac cumva purtatorul de cuvant al acestei echipe, care a lucrat acolo si
care m-a rugat sa rog la randul meu, daca este posibil achizitionarea unor drujbe noi pentru ei, intrucat functioneaza
cu niste drujbe vechi care se strica destul de frecvent si poate si acest lucru ar fi in favoarea unei toaletari mai
prompte si mai eficiente a orasului. Va multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Mos Craciun cred ca asteapta, daca scrie domnul director Ivan, tot in rectificarea de buget, doua drujbe
din partea lui Mosu, sigur. Va rog domnule viceprimar.
Domnul viceprimar Botez Radu
Da buna ziua. O sa incerc sa dam cateva raspunsuri si sigur o sa tinem cont de propunerile domnului doctor.
Discutiile au fost numeroase in Bucium cel putin cu acea semaforizare de la Pleiada, in afara de cererile respective
de a … a celor din zona de a se pastra, acea semaforizare regleaza cumva intersectia si aglomeratia din intersectie,
atat cu Visani, cat si cu Poitiers, intersectia cu Poitiers. Chiar daca am scoate-o cu toate ca repet, cei din zona au
insistat, iar acolo va mai incepe si o constructie, mai multe blocusoare micute, n-ar insemna decat sa aglomeram
acea zona. Noi am incercat pe timp de semaforizare sa vedem toate posibilitatile, dar nu am ajuns la concluzia ca
am favoriza, ca am creste fluenta eliminand acea semaforizare. Si eu locuiesc in zona Bucium si sigur ma lovesc
de foarte multe lucruri. De altfel, noi cu totii, cel putin domnul primar cu mine, cu domnul viceprimar am mers chiar
pe teren sa vedem alte posibilitati pentru diferitele zone ale orasului, pentru ca probleme sunt si in Nicolina si in
Pacurari, in Bucium identificand posibilitatea crearii unei noi strazi paralele cu soseaua Bucium de-a lungul paraului
Vamasoaia, o strada cu dublu sens care va ajunge undeva in drumul Trei Fantani si care cat de cat, poate in
proportie de doar 5%, poate mai mult va debloca cumva mai, va mai usura traficul pe soseaua Bucium, sigur pentru
cei interesati pentru zona Tomesti, Tatarasi, zona industriala. De asemenea, a venit iarna ca de obicei pe
nepregatite pentru ca eram intr-o faza, as putea zice finala, luasem toate avizele pentru a largi intersectia soselei
Bucium cu bulevardul Poitiers, in sensul in care acolo vom crea inca o banda pe directia soselei Bucium, pentru a
putea avea o zona de stocare la stanga pentru drumul Trei Fantani, drumul aglomerandu-se din ce in ce mai mult
si zona aceasta de stocare la stanga pentru cei de pe Trei Fantani ar fi un mare ajutor. Pe de alta parte tot de-a
lungul soselei Bucium, avizele pe care le emitem la ora actuala tin foarte mult cont de distanta fata de axul drumului
pentru cei care doresc noi constructii, noi crezand ca intr-un viitor mai mult sau mai putin apropiat vom reusi pe
toata distanta intre intersectia cu Poitiers si Hanul Trei Sarmale, sa ajungem la 5 benzi, avand sigur o banda pe
alocuri pentru mijlocul de transport in comun, pe alocuri pentru, 5 benzi in total, da, deci doua plus trei, avand inca
o banda la dispozitie pentru a fluidiza traficul. Sfantul Sava este in atentia noastra pentru a crea o zona cu sensuri
unice, sensurile unice sigur favorizand posibilitatea parcarii pe de o parte. Dupa cum stiti tot in intentia noastra este
si inchiderea circulatiei prin fata Teatrului National, lucru care sigur ar duce la o diminuare considerabila a traficului
in zona armeana Sfantul Sava, nemaiexistand aceasta scurtatura foarte frecventata in ultima perioada. Rondul
Dedeman de la Socola, sigur vom incerca cu cei de la Apa Vital sa ridicam acele canale, le stiu si eu pentru ca
acele canale erau inainte de construirea rondului la marginea celor doua benzi sigur pentru ape pluviale. Iar Lascar
Catargi este o idee cat se poate de buna sa-l incercam sa-l facem cu sens unic, noi oricum avand in proiect
constructia unei parcari supraterane intre Policlinica Mare si Spitalul Spiridon si pe de alta parte, in momentul in
care vin, sau le vom monta, ca de venit probabil au si venit, acele parcometre, doua dintre ele vor fi montate in fata
Policlinicii Mari pentru a reglementa cumva parcarea din zona respectiva.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule viceprimar! Va rog, domnule primar!
Domnul primar Mihai Chirica
Multumesc foarte mult. Voiam doar sa completez cateva aspecte. Referitor la restructurarea modalitatii de circulatie
in sens unic pe zona centrala, zona cuprinsa intre Bulevardul Carol si Sararie, o sa avem o noua propunere de
orientare a sensurilor unice. Acesta este si motivul pentru care am abordat cele trei strazi principale care vor redefini
toate sensurile unice, este vorba despre Kogalniceanu, Theodor Pallady si Rallet. Ele sunt cheile care vor regla
sensurile unice in toata zona despre care vorbim. Pentru zona centrala de asemenea o sa vedeti in curand planul
de resemnalizare a zonei centrale pentru a introduce de sensuri unice ca si modalitati de fluidizare pentru
transportul public de calatori, care este pentru noi principala, sa spunem abordare sau principala tema acestei noi
abordari si pentru posibilitati de parcare acolo unde largirea strazii permite. Si inca o chestiune pe care am si lansato de altfel in dezbatere, remarcarea strazilor. Fata de Europa de Vest unde benzile de circulatie in zonele urbane
sunt intre 2,7 pana in 3 metri, in normativele romanesti sunt intre 3 metri, 3,5 sau 4 metri daca vorbim despre un
drum national care strabate o localitate, ceea ce este total anormal, pentru ca viteza medie de transport in zonele
urbane este in jur de 30-35 de km la ora, iar pentru mijloacele de transport in jurul de 18-20 de km la ora, iar viteza
de calcul pentru zona urbana este de 50-60 de km la ora, care nu se atinge niciodata, ceea ce va duce la redefinirea
aceste modalitati de marcare a strazilor rutiere si o sa vedeti si aceasta abordare pe parcursul anului viitor, motiv
pentru care am si blocat marcajele rutiere cu exceptia celor care traverseaza, respectiv pasaje pietonale, pentru a
putea sa ne redefinim si noi acest nou concept pe care l-am adus din Europa de Vest. Si ce voiam sa mai punctam,
pentru partea cu taierile de copaci domnul Laurentiu Ivan il parafrazez pe domnul profesor Boisteanu, drujba-i
drujba, slujba-i slujba. Deci, vedeti cu cine discutati cand ii trimiteti pe teren, sa nu isi taie degetele cu lantul de la
drujba.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
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Acuma sigur, cu drujba poate sa taie toata lumea. Eu vreau sa vad cum tai fara drujba. Va multumesc! Daca sunt
alte interventii din partea membrilor grupului PSD? ... eu am sa-mi permit sa faca o apreciere la urma, daca nu
trecem la grupul liberal. Va rog... va rog domnule consilier Ghizdovat. Imi cer scuze, o iau in acelasi sens ca sa
avem o desfasurare.
Domnul consilier local Ghizdovat Vlad
Buna ziua stimati colegi, domnule primar! Prima interpelare este o solicitare catre Salubris. In ultima perioada au
fost amplasate pe raza municipiului Iasi containere noi pentru colectarea selectiva a deseurilor, ceea ce este un
lucru foarte bun, problema majora este ca in privinta containerelor pentru colectarea deseurilor menajere care sunt
in acelasi numar ca celelalte containere, acestea nu fac fata cantitatii mari de deseuri menajere aduse de
persoanele din zona. Dupa o zi, doua isi ating capacitatea maxima si cetatenii depoziteaza de jur imprejurul acestor
containere, deseurile menajere, creand efectiv munti de gunoaie si dand zonei un aspect inestetic si mai ales
insalubru. Prin urmare, solicit Salubris, sa rezolve de urgenta aceasta problema, eventual prin amplasarea cresterii
numarului de containere pentru colectarea deseurilor menajere in aceste zone, pentru ca din toate zonele unde au
fost amplasate aceste containere, noi am primit sesizari de la cetateni. Cea de-a doua interpelare are ca subiect
parcul Octav Bancila. Am trimis acum cateva luni o adresa prin care am solicitat situatia juridica a acestui spatiu si
am primit un raspuns de la D.E.P.P.P. cum ca, acest spatiu, aceasta suprafata de teren figureaza in proprietatea
publica a Municipiului Iasi, conform HCL 212/2018, anexa 3.1.1, pozitia 305, insa de la Serviciul GIS Cadastru mi
s-a raspuns ca pe aceasta suprafata exista intocmita documentatie cadastrala fiind in proprietate privata persoana
juridica. Intr-adevar, uitandu-ma pe extrasul de carte funciara solicitat de la OCPI, observ ca aceste suprafete sunt
in proprietate privata persoana juridica si au si o incarcare de sarcini, facand obiectul unui litigiu. As dori, nu cred
ca se poate acum, un raspuns in scris, o clarificare cu privire la situatia juridica a acestui spatiu si va solicit acest
lucru pentru ca atat cetatenii din zona cat si societatea civila prin organizatia Civica doresc sa vina cu o propunere
concreta de reamenajare a acestui parc, pentru ca este singurul... singura oaza verde din aceasta zona si trebuie
sa stim cum procedam. Propunem daca este in administrarea in Patrimoniul Public, propunem direct amenajarea
sau la cum vad aici, asteptam solutionarea litigiului si vom propune primariei achizitionarea acestui spatiu si ulterior
reabilitarea sa. Multumesc!
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc domnule consilier. Va rog domnule primar!
Domnul primar Mihai Chirica
Multumesc, domnule presedinte! Foarte pe scurt, aceasta noua abordare privind colectarea selectiva vine in
contextul in care Romania a fost penalizata cu infringement precum ati auzit de altfel, datorita neatingerii
indicatorilor de colectare selectiva la nivel national. Ce vreau sa spun prin asta, tot gunoiul asa zis menajer pe care
dumneavoastra il vedeti, sa spunem abandonat, pe langa containere, reprezinta de fapt lipsa de... eu stiu?! nu de
legislatie ci de atentia cetatenilor care nu colecteaza selectiv sau nu depoziteaza selectiv in aceste containere. Ca
daca ar desface fiecare saculet de acolo si ar pune hartia la hartie, plasticul la plastic si sticla la sticla, cu siguranta
containerul de deseuri menajere ar fi arhisuficient, dar ele in continuare vin amestecate si iar amestecate si dorinta
noastra este de a incepe sa-i civilizam, sa nu mai cream facilitati suplimentare pentru a putea depozita in containerul
deseuri menajere tot, ci dimpotriva sa le stimulam atentia ca acele containere pentru colectare selectiva trebuie
umplute cat mai repede si cat mai des. De aceea am si discutat cu colegul nostru de la Salubris, daca sunteti, ati
fost atenti in ceea ce priveste introducerea sarcinii suplimentare de 30 lei/tona la depozitare, noi am avut o abordare
din punctul meu de vedere foarte smart, in sensul ca, cine colecteaza selectiv aceasta penalitate nu o plateste si
dam noi aceasta facilitate prin Salubris, cine nu colecteaza selectiv aceasta penalitate o plateste chiar cu un adaos
suplimentar. Prin aceasta masura vrem sa determinam, ca atat persoanele fizice, dar indeosebi si persoane juridice
sa devina partenerii nostri la colectare selectiva. Acolo ati vazut taxe zero, fata de taxe foarte mari care le avea
Salubris-ul pentru colectarea, de exemplu, de deseuri electronice sau electrice, nu mai luam nici un ban, le luam
noi gratuit si le ducem spre revalorificare. Pentru Pasajul “Octav Bancila” ca sa ne si localizeze lumea, ca acuma si
prin mintea noastra circulau o sumedenie de neuroni in incercarea de a localiza ca un GPS, deci este vorba despre
suprafata de teren cuprinsa intre Moara de Foc si Pacurari, strada Arcu in proximitatea Pasajului Octav Bancila.
Probabil acolo ati facut trimitere, nu?
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Sau la scoala, aici.
Domnul primar Mihai Chirica
Sau la scoala, sau in alta parte.
Domnul consilier local Ghizdovat Vlad
Spatiul verde din lateralul Pasajului Octav Bancila, strada Pictorului.
Domnul primar Mihai Chirica
Este proprietate privata in totalitate pe o suprafata cred de peste 5000 de metri patrati
Domnul consilier local Ghizdovat Vlad
4000..
Domnul primar Chirica Mihai
... in jur de 4000 mp, nu mai intram acum in detalii. Am trimis o adresa proprietarului, ca sa nu aveti o surpriza, este
Zapodeanu, domnul Zapodeanu este proprietar acolo. I-am explicat, dumnealui a avut demarat o documentatie de
PUZ, are statutul de curti-constructii, i-am explicat ca deschide o bresa care nu ne este favorabila in primul rand
noua ca municipalitate fortand dezvoltarea unui complex imobiliar acolo si sa ne propuna altceva. Si dumnealui nea si trimis adresa prin care ne propune un schimb de terenuri, urmand ca Serviciul GIS Cadastru sa continue acest
demers pana la reluarea lui in proprietatea municipiului si transformarea intr-un parc. Pana nu intra in proprietatea
publica, nu putem demara nici un proiect de modernizare, de reamenajare, pentru ca nu avem temeiul legal. L-am
tinut asa cum ati vazut, conservat, nu l-am depreciat nici prin lucrarile pe care le-am facut la Pasajul Octav Bancila,
a inteles acest lucru si urmeaza pe parcursul anului 2019 sa demaram procedurile de schimb de terenuri, daca
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desigur va fi, sa spunem interesat de ceea ce-i vom propune noi. In ceea ce priveste, si daca tot suntem aici, am
facut cu colegii mei de la departamentele culturale, care sunt ultimele edificii pe care Iasul le-a primit ca si investitii
majore si care sunt reprezentative in momentul de fata, si am gasit in Arhivele Nationale o ultima cladire construita
in perioada interbelica si pusa in valoare prin inscrisurile istorice de la acea vreme, este vorba despre
Cinematograful Trianon, 1933-1936, care a fost receptionat ca cea mai mare sala de spectacol din Moldova la acea
vreme, frumoasa, in fine, grandioasa asa cum sunt scrierile. De atunci nu s-a mai facut absolut nimic. A fost o
platforma industriala macelarita prin procesul imediat de dupa 1990 de privatizare, diverse constructii cu caracter
cultural, toate obosite, sa spunem, intre ghilimele, de arhitectura comunista si care nu atrag atentia in momentul de
fata ca si lucrari de valoare. Acesta este motivul pentru care, voi insista in continuare, ca si generatia noastra sa isi
asume proiecte pe care sa le putem lasa mostenire, facand trimitere la suprafata de teren din centrul orasului cea
pe care vrem sa o punem in slujba unui proiect, care sa ramana peste veacuri, asa cum si noi am primit Palatul
Culturii, Teatrul National, Muzeul Unirii si multe, multe alte edificii care sunt de altfel mostenite, iar noi nu putem sa
lasam mai departe decat ceea ce am mostenit, nu ceea ce am creat, ceea ce nu cred ca este normal pentru o
generatie. Ar trebui ca fiecare generatie sa lase un patrimoniu cultural pentru generatiile care urmeaza. Asta este
cu adevarat menirea unei generatii. Daca noi doar consumam, doar distrugem, doar in fine, nu protejam nici macar
atat, am multe dintre generatiile care au trecut inaintea noastra, cu siguranta nu ne-am facut datoria. Acesta este
motivul pentru care va reajunge pe masa Consiliului Local solicitarea de schimb de terenuri pentru a putea sa facem
ceva cu adevarat grandios pentru generatiile care urmeaza, in cel mai important nod din oras, care este langa
Teatrul National, ca sa nu aveti o surpriza in abordarea acestui subiect si fac trimitere in special la colegii liberali.
Multumesc foarte mult!
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc! Sigur acest periplu e util a fi reamintit si Cinematograful Tineretului ramane o umbra intr-o zona
pietonala, care sigur ar trebui mult mai bine pusa in valoare. Sa continuam. Ma intorc la domnul consilier Bostan,
imi cer scuze nu am observat.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Am vazut ca l-ati invitat pe colegul meu Eduard Bostan care n-a putut sa interpeleze nimic pana acum ... In mod
normal stiti, de fiecare data spun ceva, nu stiu daca este interesant sau nu, dar spun asa si de asta ... poate pentru
dumneavoastra nu este interesant, poate pentru altii ... acuma. Deci in primul rand vreau sa-mi manifest o
nemultumire personala si va spun cu repros, poate nu am fost eu atent... deci faptul ca s-a inchis circulatia astazi
pentru repetitiile Zilei Nationale e un lucru foarte bun, il intelegem, faptul ca nu s-a anuntat nicaieri, sau poate nu
am stiut eu unde sa caut chestia asta, sa-mi spuneti, va rog unde, pentru ca eram intr-o coada, si am plecat de
acasa cu trei sferturi de ora inainte sa ajung la sedinta de Consiliu Local, a trebuit sa imi las masina undeva la Palat
si sa vin pe jos alergand ca sa nu intarzii pentru nu imi place sa intarzii. Si am intrebat pe domnii la Politia Locala,
dar de ce nu ati anuntat nicaieri? Pai asa am primit si noi dispozitii foarte din scurt, nu am apucat sa anuntam. Deci
nu vreau sa dezvolt subiectul mai mult, dar este foarte neplacut. Nu as vrea sa reproduc din remarcile soferilor pe
care le-am auzit in jurul meu la fel intr-o coloana interminabila, din Podul Ros care mergeau bara la bara pana pe
Independentei, cand...
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Grupul nostru va propune, sa va tineti coada intre picioare!
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Al doilea lucru, vreau sa va sesizez un aspect la fel de la o doamna pe care o cunoasteti de la un ONG si anume
faptul ca placutele acelea indicatoare pentru obiective turistice care este o initiativa laudabila ca au fost montate,
sunt montate pe trotuar la inaltimea capului pentru cetatenii de inaltime medie de pe care cei cu deficiente de vedere
nu le vad efectiv si pot da cu capul in ele. Doamna mi-a relatat incidentul asta pentru ca a vazut un astfel de caz cu
cineva care a dat cu capul in ea si omul intr-adevar era orb. Adica de avut in vedere ca ele ar trebui puse cumva in
lateral pe trotuar si nu chiar in trecerea pietonala, da? Apoi voiam sa va intreb, ca a ridicat problema asta chiar la
sedinta extraordinara de ieri, domnul academician Spinei, pentru Sarbatoarea asta de 1 Decembrie care este una
in memoria Centenar si care ni-l dorim cu totii, sa ramana macar in memoria noastra daca nu si a urmasilor nostri,
faptul ca se organizeaza atat de multe sarbatori in paralel clar este ... nu vreau sa ma pronunt intr-un termen foarte
dur, dar este cel putin prost organizat. Noi, dumneavoastra ca si primarie, de exemplu, ati trimis scrisori de invitare
la acest eveniment din partea primariei si a Consiliului Local, oficialitatilor, adica asta ma refer, parlamentarilor din
toate partidele politice, nu doar institutiilor statului, pentru ca eu mi-as fi dorit ca la Sarbatoarea asta, normal sa
particip la Consiliul Local ca e datoria mea de consilier local si majoritatea actorilor decidenti din mediul academic
si din mediul economic sa fie prezenti la aceste manifestari. Dar am aflat cu surprindere ca multi nu au fost invitati
si de asta au spus, acuma noi venim, dar unde sa venim, uitati ca face si primaria si CJ-ul. Deci doar as vrea sa
stiu daca au fost trimise, pentru ca normal ar fi sa fie trimise tuturor. Legat de ce spunea domnul profesor Scripcaru
cu intrarea de pe Bucium si la care domnul viceprimar a spus ca vom face 5 benzi pe Bucium, avem in vedere daca
facem 5 benzi de circulatie rutiera sa consideram si deja ce v-am propus eu din vara anului trecut, o pista de
biciclete care sa mearga de la pasarela pana la iesirea din oras in Bucium? Pentru ca spatiul permite, fie ca vom
lua din carosabil, fie ca vom lua o parte din trotuar si asta cred ca, adica revin, poate sunt insistent pe subiectul
asta. Recunosc ca ma intereseaza si in mod direct pentru si copiii mei merg cu bicicleta si as vrea sa mearga de
acolo pana in centru pe o pista de biciclete. Legat de asta va spun care este feedback-ul primit de la membrii unei
Asociatii de Ciclism. Ei au spus in felul urmator, pana vom face noi piste de biciclete interconectate in tot orasul
asta, haideti sa facem piste de biciclete macar din fiecare cartier catre scolile din cartierul respectiv, astfel incat
minorii de pana in 14 ani care nu pot merge pe carosabil tot vor trebui sa mearga pe trotuar si macar niste piste
din astea scurte putem face si ar fi intr-adevar utile pentru parinti sa isi lase copiii la scoala cu bicicletele, da?! Apoi
vreau sa va mai spun o chestie faptul ca aplicatia „Iasi City Report” de care la fel am vorbit de mai multe ori nu e
disponibil pe IOS. Deci pe IOS nu functioneaza, ieri la un eveniment la care am participat chiar dezbateam, ma rog
dincolo de utilitatea ei cu niste specialisti sa spunem in domeniul I.T. si in digitalizare, care spuneau ca Iasul are
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un fel de aplicatie de asta dar care nu functioneaza, si am zis ca stiu ca exista, si am incercat si intr-adevar pe
Android functioneaza, pe IOS se pare ca nu functioneaza aplicatia respectiva. Ultima intrebare este legata de faptul
ca... as dori niste clarificari despre evenimentul care va avea loc in luna februarie, o conferinta internationala pe
tema E-guvernarii care va avea loc la Iasi, despre care la fel am aflat din niste surse informate, conectate la
domeniul respectiv, dar mi-ar fi placut sincer sa aflu de la dumneavoastra. adica de la primarie, ca pana la urma mi
se pare ca toate evenimentele astea trebuie sa le stim si noi sa le si popularizam si sa ne putem, daca nu manifesta
o parere in legatura cu ele, cel putin sa venim cu sugestii de la cetateni. Asa faptul...dvs. ne spuneti aflam din
presa. Mie nu prea imi place chestia asta sa aflu din presa ca si consilier local, adica par un fel de tip din ala care
vin la sedinte, lumea imi spune dar de ce te duci acolo la sedinte? bei o cafea, mai povestesti cu primarul, da ceva
nou ne spui inainte sa citim din presa? Chestia asta cred ca ar trebui totusi sa stim si noi despre proiectele astea
ale primariei cu ceva timp in avans, fara sa va luam evident meritul dumneavoastra de edil, de-a le comunica primul,
de a le hotari ca sunt atributele dumneavoastra dar cel putin sa fim si noi informati cu ceva timp inainte. Deci as
dori niste lamuriri despre conferinta asta din februarie. Multumesc!
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier. Doriti sa luati cuvantul domnul primar? Va rog!
Domnul primar Mihai Chirica
Foarte pe scurt, ca sa-i putem raspunde domnului consilier. In primul rand, mi-a venit o idee acum si tin neaparat
sa o si implementam. O sa rog cabinetul primarului, o sa va facem un buletin informativ, va facem un buletin
informativ in regim online si va transferam sub statutul aceste notiuni de buletin informativ catre toti consilierii,
gandurile pe care le avem in vedere in proximitatea momentului cand se va si intampla. Bun, inteleg ca colegul
nostru Timofciuc era deja pe „Iasi City Report”, deci functioneaza. Cu placutele personalizate ... avem si noi
sistemele noastre informative. Cu placutele personalizate, am sa iau legatura cu colegii mei. In principiu noi le-am
pus ca sa devina vizibile, nu sunt foarte multe, fac parte dintr-un proiect pe care l-am gestionat impreuna cu
Facultatea de Geografie din cadrul Universitatii Cuza pentru a pune in valoare cat mai bine monumentele istorice
din municipiul Iasi. Voiam doar sa va informam ca, pentru soseaua Bucium cuprinsa intre Pasajul Socola si iesirea
din municipiu, este in derulare un proiect tehnic de modernizare, pentru ca ati vazut si dumneavoastra infrastructura
e cedata, deci nu putem sa mai punem mare pret pe dansa, proiect tehnic pe care speram sa-l finalizam si are tema
colega mea, pe tot contractul de la strazi, colega mea, pana la sfarsitul acestuia an ca nu vreau sa mai intru in anul
2019 cu acest contract, vreau sa receptionam toate proiectele, sunt 26 si vreo de strazi, printre care si soseaua
Bucium care cuprinde printre altele posibilitatea largirii la cinci benzi cu banda de stocaj pentru diverse viraje, asa
cum spunea si domnul viceprimar Botez, si implementarea unui proiect de pista de biciclete in lungul acestei artere.
Sigur, e o idee foarte buna pe care am receptionat-o si noi de la Asociatiile de Biciclisti si special de la tanara
generatie, cea mai tanara parte a acestei generatii, respectiv cei de la gimnaziu care doresc sa ajunga la scoala cu
bicicleta si sa le facilitam, sa spunem niste distante scurte intre cvartale de cladiri spre scoala, gradinita, mai putin
dar in special spre gimnaziu, acolo unde invata. O sa tinem cont de lucrul acesta si o sa vedeti chiar, deja in urma
discutiilor pe care il avem pe grupul de lucru unde participati si dumneavoastra, la ultima intalnire ati fost nevoiti sa
plecati mai devreme, problema transportului pe bicicleta a fost cea mai intensa dezbatuta, de unde va iesi si un
Proiect de hotarare. Multumesc!
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc domnule primar. Va rog domnule consilier Ignat!
Domnul consilier local Ignat Etienne
Buna ziua domnule primar, stimati colegi, doamnelor si domnilor. O intrebare pentru domnul primar. Avand in
vedere si cele afirmate mai devreme, va rog sa ne faceti o informare privind studiul de fezabilitate aferent Spitalului
Regional de Urgenta, si ma refer aici la costuri, numarul de paturi, cat costa caile de acces si toate utilitatile, si sa
incercati sa puneti la dispozitie tuturor consilierilor locali studiul de fezabilitate pentru a fi studiat. A doua intrebare,
legat de aceste panouri de informare, va spun ca si eu l-am vazut si v-am mai atras atentia ca si pe soseaua IasiBarnova, unde ati facut acum, ati pus stalpii tot in mijlocul trotuarului, acum puneti panouri de informare tot in
mijlocul trotuarului, parca ati avea ceva cu trotuarele si cu iesenii care merg pe trotuare. Si ultima intrebare catre
doamna secretar, ca tot am vorbit de Regulament si aici as vrea sa va aduc in vedere articolul 43 din Regulament
si aici am sa citesc si doresc un punct de vedere de la doamna secretar. Articolul 43 spune: proiectul de act normativ
se transmite spre analiza si avizare comisiilor de specialitate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si
propunerilor formulate si analizate potrivit articolul anterior, si se supun apoi spre aprobare Consiliului Local.
Totodata in Legea... in articolul 48 din Legea 673/2002 exista un articol care spune: Proiectele de hotarare si
celelalte propuneri insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul
propriu al Consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului Consiliului in prima sedinta ordinara
a acestuia. Adica, noi articolul 43 din acest regulament, nu putem sa-l interpretam decat in spiritul articolului 48 din
lege, adica din ce stiu un articol dintr-o hotarare nu poate schimba continutul unei legi si aici va rog sa imi faceti un
punct detaliat in care sa-mi spuneti daca, cel care intocmeste ordinea de zi este obligat sau nu este obligat de a
pune proiectele de hotarare pe ordinea de zi. Va multumesc!
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier. Va rog doamna secretar, daca aveti un raspuns acum, daca nu alta data.
Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi
Voi analiza precizarile dumneavoastra si voi veni cu un punct de vedere detaliat. Sigur ca ceea ce va pot spune
acum, cu siguranta o hotarare de Consiliu nu poate modifica un articol dintr-o lege. Restul lucrurilor le voi analiza
si vi le precizez in scris.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc, sa continuam. Daca sunt alte interventii, alte ...?
Domnul consilier local Ignat Etienne

CIC PO 03/F3

Dar am pus o intrebare si catre domnul primar legat de Spitalul Regional de Urgenta, va rog daca poate sa imi dea
un raspuns, ca trece peste.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Stiti ca timpul se duce peste...da, va rog domnule primar!
Domnul primar Mihai Chirica
Da, foarte scurt voi fi. Sigur, noi nu suntem titulari de proiect si ne trebuie oarecum si dreptul acesta, sa-l preluam
de la Ministerul Sanatatii. Nu este un proiect ascuns, este un proiect public despre care s-a vorbit si s-a prezentat
de fiecare data. O sa cer acest accept de la cei care l-au intocmit si daca domniile lor vor fi de acord, o voi face cu
mare bucurie. Am vazut acum conexiunea foarte bine gandita intre Spitalul Regional de Urgenta si panourile de pe
strada, care desigur pot crea diverse accidente. Multumim foarte mult!
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Asta inseamna ca se justifica Spitalul Regional de Urgenta, e in regula. Va rog domnule consilier Timofciuc.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Buna ziua tuturor! Am doua interpelari, prima, in februarie anul trecut, domnule primar, am votat in Consiliul Local
actualizarea proiectului pentru “Amenajarea turistica a albiei raului Bahlui” si intrebarea mea este, de ce acest
proiect a fost abandonat si de ce nu se mai gaseste pe nicio lista a municipalitatii cu proiecte ce pot fi finantate cu
fonduri europene? A doua interpelare, ati luat o decizie la inceputul acestui an de anonimizare a informatiilor cu
privire la persoanele fizice, informatii cu privire la autorizatii de constructii, certificate de urbanism, lista restantierilor
la bugetul local si intrebarea mea este daca ati luat un punct de vedere de la Autoritatea Nationala pentru
Supravegherea Datelor cu Caracter Personal, pentru ca, cum ati vazut si dumneavoastra mai multi specialisti au
spus ca aceasta interpretare a Regulamentului European cu privire la Protejarea Datelor cu Caracter Personal este
una fortata si cu atat mai mult, legea nationala in privinta certificatelor de urbanism mai ales, spune foarte clar ca
ele trebuie publicate pe site-ul primariei cu explicitarea beneficiarilor, numelor si prenumelor, numelui si prenumelui
beneficiarilor. Va rog sa-mi prezentati un punct de vedere cu privire la argumentele care au stat in baza... in spatele
acestei hotarari. O observatie cu privire la aceasta aplicatie City Report, eu as atrage atentia asupra timpului foarte
mare de raspuns pentru petitii. Eu am petitii din luna mai a acestui an si inca apar cu statusul <in lucru> si nu sunt
intr-o situatie singulara. Multumesc!
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Da, va multumesc!
Domnul primar Mihai Chirica
Da, o sa fiu foarte scurt. Referitor la amenajarea turistica a raului Bahlui nu exista inca declansata o procedura de
finantare europeana pentru aceasta categorie de proiecte de turism. Noi am incercat sa vedem unde putem sa il
introducem, dar asteptam de la Comisia Europeana o noua abordare in ceea ce priveste promovarea turistica in
zonele urbane. Cea mai mare, nu cea mai mare, finantarile s-au dus in afara municipiilor resedinta de judet, spre
zonele cu potential turistic definit conform legii. Anonimizarea s-a facut in conformitate cu Prevederile si
Regulamentele Europene. Romania ca stat membru este obligata sa raspunda cu prioritate directivelor europene,
urmand ca Legile nationale sa devina secundare si asa este, cu exceptia a doua categorii de legi: legile care privesc
fiscalitatea care sunt prioritare in statele membre si legile privind siguranta nationala si politica de aparare, care de
asemenea raman prioritare in statele membre. Toate celelalte legi se subjuga directivelor europene pe care noi
trebuie sa le aplicam cu prioritate. Avem si un raspuns de la Autoritatea Nationala, anonimizarea s-a facut in
conformitate cu prevederile acestei directive. Noi in momentul de fata am introdus o casuta suplimentara in
certificatele de urbanism, daca titularul este de acord sa ii fie divulgata identitatea si daca el da bifa da, noi l-am
postat cu divulgarea identitatii acestuia, daca nu, le veti regasi in continuare cu adresa, cu numar eliberate, mai
putin numele, prenumele sau alte date de identificare dupa CNP a celor care solicita aceste documente, exceptie
facand societatile comerciale in conformitate cu prevederile legii pe care le publicam in totalitate. Multumesc!
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Da, nu as vrea sa considere colegii ca sunt nepoliticos sau impoliticos sau partinitor, sunt doua minute alocate
interventiilor pe consilier, adica matematica e simpla si va rog foarte mult sa va incadrati in acest timp alocat maxim.
Am eliminat din timpul total, timpul pe care il aloca cei din Executiv pentru a raspunde interpelarilor dvs. Asa incat
va rog sa va incadrati strict in timp. Domnul consilier Dornean!
Domnul consilier local Dornean Tudor
Da, multumesc domnul presedinte. Buna ziua! O idee repede, doua minute, mi-a venit fiind discutia mijloacelor de
transport in comun, vazusem o postare pe o retea de socializare vizavi de noile copertine instalate in statiile
mijloacelor de transport. Oamenii se plang ca aceste copertine nu protejeaza cum ar trebui calatorii care asteapta
in statie. Se faceau comparatii cu cele vechi, cele noi nu au protectie laterala in primul rand, oamenii stand in curent,
la fel suprafata copertinei care acopera, bine unghiul ei si suprafata este mai mica ca cele vechi. Multumesc!
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Dar frecventa mijloacelor de transport este dubla, asa ca normal ca suprafata trebuie sa fie mai mica.
Domnul consilier local Dornean Tudor
Oamenii tot asteapta in ploaie si in curent, chiar daca frecventa este mai mica!
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Fiecare cu placerile lui. Va rog, domnule consilier...aveti un raspuns? Va rog!
Domnul primar Mihai Chirica
Este o problema care ne preocupa si nu am tratat-o la diverse. Chiar de dimineata am avut o discutie cu domnul
Cristi Talef. Noi am facut o monitorizare pe toate copertinele din oras, avem vreo patru, cinci tipo-dimensiuni si lam rugat sa-mi aduca tehnic, fara a pune sigur intr-o situatie de risc, pasagerul, calatorul, pentru a putea sa le
facem mai eficiente din punctul acesta de vedere privind protectia impotriva intemperiilor. Astept sa vad de la
domniile lor care ar fi solutia si functie de ce spun dumnealor implementam, nu este pur si simplu o poveste. Acolo
ei au tinut cont, am ascultat si argumentele CTP. Este vorba despre asigurarea unui spatiu protectiv pentru tramvai
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in special, si autobuze care sunt nevoite sa mai aiba inca o distanta de 50 de cm de la limita peronului cu care ei
ar putea sa o loveasca daca nu ar exista sa spunem copertina retrasa, asta am inteles foarte bine. Ideea ar fi daca
reusim sa ii facem inca ceva astfel incat o ploaie, sa spunem mai puternica sa nu afecteze foarte mult.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc! Ma iertati doamna consilier, domnul profesor Cotofan, va rog!
Domnul consilier local Cotofan Alexandru Ioan
Multumesc frumos! Domnule primar, sa vin cu o intrebare catre dumneavoastra in completarea ideii deschisa de
colegul meu Etienne Ignat. A fost, nu ca a fost, exista in ultima vreme, in mediu... in televiziune si in presa, informatii
cum ca valoarea unui Spital Regional s-ar putea ridica pana la 400 de milioane de euro, informatie care este
vanturata sa spun si de doamna Corina Cretu. In sensul acesta, nu putem spune decat ca avem la ora actuala 100
de milioane alocati, 50 cu 50, din care Guvernul spune ca ar putea sa atraga investitii din sectorul privat. In ultima
vreme, adica zilele trecute a aparut si o propunere din partea Clujului, care a fost destul de criticata de catre Guvern,
de a atrage resurse financiare directe abordand alte programe de finantare de la Bruxelles. Sunt convins ca
dumneavoastra nu dormiti linistit gandindu-va ca Spitalul de la Iasi va costa 100 de milioane, poate sa coste 200,
poate sa coste 500, poate sa coste 400. As vrea sa stiu care este abordarea dumneavoastra si care este opinia
dumneavoastra referitor la propunerea Clujului?
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog!
Domnul primar Mihai Chirica
Multumesc, domnule presedinte. Eu nu sunt in masura sa critic nicio initiativa care pare a fi buna, cel putin aparent,
sigur este imbracata intr-un context mai mult politic acolo, nu are o abordare pragmatica, daca vreti pun si eu aici
o masuta sa strangem bani prin semnaturi sau sa strangem semnaturi pentru a gasi finantare in vederea
descoperirii unei proceduri de plantare a stejarilor in pamant inghetat. Ca se pare ca se poarta asta pe la Consiliul
Judetean, asteapta sa faca minus 10 grade ca sa inceapa plantarile. Se poate intampla si o astfel de procedura,
sa strangem, in fine. Revenim la un subiect care este foarte important, este de o importanta colosala pentru starea
de sanatate a natiunii romane si din punct de vedere medical, dar cred ca mai mult din punct de vedere conceptual
mental. Aceste spitale, cele trei Spitale Regionale de Urgenta care se doresc construite in Romania la Iasi, Cluj si
Craiova, nu sunt scumpe. De fiecare data cand cineva a vrut sa ucida un proiect necesar acestei tari, a plecat de
la premisa ca este scump. Nimeni nu a avut curiozitatea sa se aplece temeinic asupra unei asemenea proiect sa
vada daca e scump sau ieftin. Va marturisesc ca am participat la toate discutiile referitoare la acest Spital Regional
de Urgenta de la Iasi, de la faza lui conceptuala, prenatala ca sa-i spunem, pana la momentul finalizarii si maturizari
acestui proiect la nivel de studiu de fezabilitate care s-a intamplat deja si pe 6 decembrie de Sfantul Nicolae vom
primi cadou, ca sa ma folosesc de aceasta data sfanta, proiectul Spitalului Regional de Urgenta si documentatia ce
va fi depusa la Comisia Europeana si le multumesc pe aceasta cale tuturor celor care s-au implicat si se implica in
continuare. Este o falsa abordare, una politicianista si care nu duce decat la ingroparea acestor proiecte, ca este
scump. Nu este nici scump, nu este nici ieftin, este necesar. Poate sa coste si dublu poate sa coste si jumatate,
poate sa coste cat o costa el, important e ca trebuie sa se faca, iar cei care se ocupa de implementarea acestui
proiect trebuie sa fie atenti, ca tot ceea ce se cheltuieste acolo sa fie cu adevarat real. Si in rest nici nu ma
intereseaza, poate sa dea devizul general in alb, poate sa dea devizul general cum vor ei sa-l dea, cu ce suma
doresc sa-l dea, important e ca acei care se ocupa de implementarea acestui proiect, sa fie oameni responsabili ca
implementeaza ceea ce trebuie Romaniei si ca acel pret este pretul corect, in rest nu intereseaza, poate sa. Am
avut aceasta discutie si la Bucuresti, de asta am si iesit vehement impotriva teoriilor absolut halucinante pe care lea adus un ministru in calcul, ca vom face prin parteneriat public privat, ca ne-am mai gandit noi odata, este vorba
despre consilierul doamnei, se numeste Valcov, un infractor cu opt ani cu executare, ca sa stie toata lumea despre
cine vorbim. El nu intelege ca in Romania de astazi mor oameni pentru ca nu au servicii medicale, el nu intelege
ca acolo poate fi moarta si mama lui si copilul lui si rudele lui daca are cumva vreun simtamant mai aproape de
familia lui si ca aceste trei spitale sunt necesare pentru a salva miile si miile de romani care in momentul de fata
mor si va spun eu sincer ca am date, mor pur si simplu, pentru ca nu au unde sa li se faca interventiile de urgenta
absolut necesare pentru stabilizarea lor. A fost incendiul de la Neamt, a venit tanarul respectiv, a luat doua bacterii,
s-a dus la Bruxelles, e in stare grava, cand acolo trebuia sa fi avut... sau a si decedat intre timp, trebuia sa fie tratat
in Romania ca Slava Domnului avem oameni cu capacitati intelectuale care pot sa proceseze un asemenea caz si
pot sa-l aduca la rezultat final, dar nu au unde, pentru ca ne chinuim cu Clinica de Arsi de opt ani de zile de la Iasi,
si toata lumea isi da cu parere, ca sunt prea multi mari arsi, ca sunt prea putini de ceilalti, ca echipamentul ba e
prea ieftin, ba e prea scump si toata lumea se loveste de aceasta prostie nationala, as putea sa ii spunem din
partea celor care guverneaza. De fiecare data cand apare o idee buna, trebuie sa apara altcineva care sa spuna
ca nu e buna, ca ori nu are culoarea potrivita, ori nu are pretul potrivit, ori nu face cine trebuie, ori beneficiaza cine
nu trebuie si ne intoarcem de fiecare data la origine ca sa folosesc si aceasta sintagma. Deci, nu este scump,
domnule consilier, nu este nici ieftin pentru ca vorbim pe cea mai inalta tehnologie care se doreste a fi implementata
acolo, dar este absolut necesar si util si trebuie sa sprijinim ca la rugaciunea de dimineata in fiecare zi acest proiect,
pentru ca prin acest gest pe care Guvernul Romaniei, Comisia Europeana, comunitatea locala, noi facand deja
acest gest si va multumesc pentru intelegere, vom reusi sa salvam vieti. Multumesc!
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Solutiile sunt, solutiile sunt la primarie, vizavi de...
Domnul primar Mihai Chirica
Solutia este una singura, sa si-l asume pana la capat Guvernul Romaniei, asa cum trebuie sa o faca ca un Guvern
responsabil pentru cetatenii pe care ii reprezinta, nu conteaza cum se numeste acest Guvern, nu conteaza care
Guvern va taia panglica, conteaza ca trebuie inceput, trebuie sa ii gaseasca solutii. Cum gasesc solutii pentru toate
prostiile pamantului, pentru Spitalele Regionale din Romania trebuie sa gaseasca bani mai degraba decat pentru
ceaiul de dimineata sau cafeaua de dimineata pe care si-o pune pe masa fiecare guvernant. Deci, nu exista nici un
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fel de scuza de nici un fel, pentru faptul ca se intarzie un asemenea proiect pentru Iasi, Craiova, Cluj sau oricare
alta zona din tara. Sunt elemente care tin de siguranta nationala si nu trebuie sa apara nici un fel de interpelare
subiectiva in acest proiect. Surse de finantare sunt, aveti va rog frumos incredere, cand spun ca sunt, imi asum in
totalitate acest lucru. Sunt fonduri europene deja alocate pentru finalizarea proiectului tehnice a celor trei Spitale
Regionale de Urgenta si sta Comisia Europeana si asteapta, si tot asteapta, iar sursele de finantare sunt si acestea,
pentru ca urmeaza cea de-a treia etapa de programare pentru Romania, care are ca prioritate finalizarea celor trei
Spitale Regionale de Urgenta. Trebuie sa apara doar actul de vointa prin care Guvernul actual si Guvernele care
vor urma sa si-l asume pana la capat, pentru ca nu finantarea este problema noastra, ci decizia de a le face.
Multumesc!
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog doamna consilier Gaburici!
Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana
Multumesc, domnule presedinte. Buna ziua tuturor! O intrebare scurta pentru domnul primar. As vrea sa stiu,
domnule primar daca mai aveti noutati cu privire la substatia de Ambulanta din Pacurari. Am inteles ca s-a castigat
procesul acolo, cat mai dureaza sa inauguram aceasta statie? Multumesc.
Domnul primar Mihai Chirica
O sa va trimit o informare in scris cu toate fazele procesului. Am castigat in prima instanta, am facut recurs la
executare, asteptam, judecarea recursului este pe 5 decembrie daca nu gresesc foarte mult. Speram sa castigam,
demolam si plecam, dam afara spalatoria de covoare de acolo si un lucru foarte bun si va felicit pentru initiativa.
Intre timp si Serviciul de Ambulanta cel care tine de Statul Roman sa spunem, de Ministerul Sanatatii, ne-a transmis
o scrisoare in aceasta saptamana este absolut imperios necesar organizarea unei sectii de Ambulanta si ne-a si
dat un profil cum trebuie sa arate pentru zona de vest a orasului, astfel incat avem o motivatie in plus sa ducem
proiectul pana la capat. Multumesc!
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Da, va multumesc. Daca din partea ALDE? va rog domnule consilier Vintila.
Domnul consilier local Vintila Iordan
Multumesc, domnul presedinte! In interventia mea o sa ma incadrez in cele doua minute acordate. Deci vreau sa
intreb: cat ar mai dura finalizarea lucrarilor la pasarela pietonala Alexandru cel Bun gara, pentru ca un mare numar
de cetateni ai cartierului m-au intrebat in sensul asta, avand in vedere ca mare parte din ei imi sunt si colegi. Asta
ar fi prima interventie, la a doua intrebare, ar fi de fapt o sustinere a unui proiect depus de un cetatean prin Asociatia
Civica. Odata cu proiectul care a fost propus, privind reamenajarea parcului de la pasarela Octav- Bancila, s-a
propus si un proiect „Locuri de joaca pentru copii cu mai multa verdeata.” Avand in vedere ca noi avem deja astazi
un proiect la pozitia numarul 5, cred ca nu ma insel, care vine si contribuie la imbunatatirea spatiilor verzi ale
municipiului, cred ca si acest proiect, pentru ca l-am si adoptat ca si consilier, il sustin pentru a fi introdus pe ordinea
de zi a urmatoarelor sedinte, pentru ca pana in primavara poate ar putea fi implementat. Multumesc!
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Am avut sedinta de progres, ieri, cu pasarela de la Gara. Oricum ar fi, in conditiile in care nu reuseste sa puna toate
elementele marginale, sa spunem, inclusiv mana curenta la acel pasaj, le-am cerut imperativ pana la sfarsitul
acestui an sa dea drumul, urmand ca celelalte elemente de montaj sa fie facute in paralel cu circulatia pietonala,
nu mai deranjeaza pe nimeni. Partea cea mai importanta, rampele de acces, respectiv podina cum se numeste ea
tehnic, acea metalica, este finalizata, panourile de plexiglas sunt comandate si aduse. Au mai avut cateva probleme
cu demontarea tevii de gaz, in cele din urma ati vazut ca am taiat-o din 2 in 2 m si tot am dat-o jos de acolo si am
reusit sa punem pe linie dreapta finalizarea acestuia. Ei au promis ca vor finaliza in totalitate pana la sfarsitul anului.
In orice caz, incepand cu sarbatoarea de revelion se va circula pe pasajul de la Gara. Multumesc foarte mult. La al
doilea punct s-a raspuns anterior. Pana nu finalizam situatia juridica...
Domnul consilier local Vintila Iordan
E vorba de celelalte locuri de joaca. El acolo nominalizeaza in proiect mai multe locuri de joaca. Noi, vorbim, am
facut o paralela, poate a fost gresit inteleasa...
Domnul primar Chirica Mihai
Toate locurile pe care le gasim disponibile...
Domnul consilier local Vintila Iordan
Au propus efectiv plantarea de verdeata si in zona unor locuri de joaca care intr-adevar sunt foarte austere din
punctul asta de vedere si cred ca e demn de luat in seama acest proiect. Eu l-am citit, l-am adoptat si va spun ca
mie mi s-a parut un proiect foarte bun.
Domnul primar Chirica Mihai
Da, a ajuns si la noi, de altfel. Toate locurile de joaca vor fi modernizate. Ati vazut ca avem si niste casari pe cele
care sunt deja in modernizare in momentul de fata si unde gasim suprafete disponibile pentru a le transforma in
oaze de verdeata, cum le numim noi, vom aborda. Multumim tare mult pentru sugestie.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. As avea si eu problema pe care sa o ridic catre dumneavoastra, stimati colegi si catre cei din executiv.
As dori ca undeva in perioada pana la sedinta ordinara a lunii decembrie, sa realizam o sedinta a comisiilor reunite
in plenul, in totalitatea, cu totalitatea membrilor Consiliului Local si rog executivul prin domnul primar sa aduca
alaturi de noi, sa avem un dialog strict, general pe anumite probleme care framanta fiecare zona sau fiecare
domeniu in parte, in afara unei ordine de zi prestabilite si in asa fel incat sa identificam o serie intreaga de probleme
ca sa mai diluam din discutiile care sunt atat de consistente la sedintele ordinare ale Consiliului Local. Asa incat
rog ca liderii din grup sa stabileasca aceasta data de comun acord si sa realizam o astfel de intalnire. Va multumesc.
Imi spune doamna secretar ca, avand in vedere desfasurarea si calendarul sfarsitului de an, urmatoarea sedinta
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se propune undeva in jurul datei de 20, da. In conditiile date, dar nu as vrea ca intalnirea comisiilor reunite se
suprapuna cu o ordine de zi, ci sa fie o intalnire lucrativa in care sa discutam o serie intreaga de probleme ce tin de
strategia functionarii Consiliul Local. Va multumesc si cu aceasta va propun sa intram in ordinea de zi. Proiect de
hotarare... Va rog domnule consilier.
Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu
Multumesc, domnule presedinte. Vreau sa anunt, sa consemneze de catre secretarul de sedinta, la proiectul de pe
ordinea de zi, la proiectul de, la ordinea numarul 13 nu particip la vot.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Da. s-a consemnat. Intram in ordinea de zi.
Proiect nr.1
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2018;
Daca sunt intervenii? Va rog, domnule Timofciuc.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
In principiu noi sustinem aceasta rectificarea, dar as vrea sa staruim asupra unei prevederi din aceasta rectificare.
Vad ca se suplimenteaza bugetul la Directia de Asistenta Sociala cu 175.000 lei si in fundamentarea acestei
suplimentari este trecut ca, ca argument solicitarile adresate telefonic sau in scris cu privire la acordarea de tichete
sociale valorice pentru pensionari cu venituri mai mici sau cel putin egale cu 640 de lei, pe langa prevederile hotararii
de consiliul local numarul 294 si prevederile Legii 416. Intrebarea mea pentru doamna director de la Directia
Asistenta Comunitara este sa ne spuna foarte clar care sunt criteriile pentru acordarea acestor ajutoare. Ca suna
potentialii beneficiari la Directie sau depun solicitari in scris. Daca da, s-a facut o promovare astfel incat lumea sa
stie de posibilitatea acordarii acestor tichete. Deci ar fi cred ca oportuna o explicare a criteriilor de acordare a
acestora ajutoare. Multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Ati citit legea si regulamentul? ... Da, va rog doamna directoare, daca este. Va rog, doamna director, sa lamuriti. ...
eu ma abtin, dar daca vreti sa citim legea in plenul Consiliului Local, nu stiu daca are sens.
Doamna director Munteanu Luminita
Buna ziua. De cel putin sase ani de zile se acorda prin bugetul local al Primariei Municipiului Iasi, carnete sociale
cu tichete sociale valorice, carnetul plecand de la 50 lei, acum fiind de 70 de lei, de vreo doi ani. Aceste ajutoare
se acordau cu ocazia Sarbatorilor Pascale si cu ocazia Sarbatorilor de Craciun. In acest an am acordat cu ocazia
Sarbatorilor de Paste, urmand ca in pragul Sarbatorilor de Craciun sa vedem in functie de bugetul pe care il are
Primaria Municipiului Iasi. Spuneam de acele documente, au inceput din ce in ce mai multi sa solicite acordarea si
cu ocazia Sarbatorilor de Craciun. In urma discutiei cu domnul primar al Municipiului Iasi am convenit sa incercam
sa acordam aceste tichete, dar nu unui numar foarte mare cum a fost cum a fost acum cativa ani, de vreo 20.000.
Am zis ... a bugetului sa ne permita acordarea acestor carnete cu tichetele sociale valorice unui numar de
aproximativ 5.000 de pensionari, luand cuantumul de 640 lei, adica de minimul pensiei care se acorda pensionarilor.
Conditia este ca acel beneficiar sa fie pensionar, sa nu aiba pensia mai mare de 640 lei si sa nu aiba bineinteles
alte venituri. Gratie doamnei director a Casei de Pensii care ne pune la dispozitie aceasta baza de date, avem
situatia clara a fiecarui beneficiar. Nu vor veni, la predarea acestui carnet bineinteles vor avea o cerere prin care
semneaza ca doreste solicitarea, dar nu ne permitem cinci mii de solicitari, avand baza corecta conform legislatiei
in vigoare in vigoare.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc, doamna director. Da, va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Haideti sa spun ce as fi vrut eu sa aud. Criteriul este starea de saracie. Deci pensionarii sub 640 de lei sunt deja
sub cosul minim zilnic si se afla intre o situatie foarte grava de saracie. Nu ascund faptul ca poate ar fi meritat toti
pensionarii, dar si ceea ce trebuie sa stiti ca in municipiu Iasi in momentul de fata sunt aproape 74.000 de pensionari
dintre care sase mii sunt sub 500 lei venituri, deci sunt in situatie extrem de critica, totdeauna ma intreb oare oamenii
aia ce fac, si aproximativ 38.000 sunt sub 10.000 lei in momentul de fata ceea ce, sub 1000 de lei, iertati-ma, ceea
ce inseamna de asemenea foarte putin. Acest prag 640 a venit sa acopere foarte putin peste starea de saracie, dar
probabil ei se vor bucura si de cei 70 lei pe care putem sa le punem la dispozitie. Multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca sunt interventii? Va rog, domnule profesor.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin
Da. in primul rand, uitandu-mi peste aceasta rectificare bugetara tin sa o felicit pe doamna director Apetroaiei si sa
ii adresez urmatoarea rugaminte. Pentru ca decembrie prin excelenta este o luna a bilantului, doamna director,
pana la raportul primarului Municipiului Iasi, poate in decembrie, ne puteti pune la dispozitie o cifra punctuala a
programului de investitii realizate pe capitolul invatamant. Este arhicunoscut faptul ca s-au dat bani cu generozitate
invatamantului preuniversitar, in mod deosebit, si spre buna informare, asa cum sublinia si domnul consilier Bostan,
domnule primar, poate e bine sa faceti din nou cunoscut faptul ca acum doua saptamani, respectiv intr-o zi de vineri
16 noiembrie, ati inaugurat un nou corp de cladire la Gradinita cu Program Prelungit numarul unu, un lucru asteptat
de ani buni de intreaga, sa spunem, suflare din municipiul nostru Multumesc, doamna director. Multumesc, domnule
primar.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule consilier. Daca nu sunt alte interventii, supun la vot. Va rog, revin cu rugamintea sa votati intrun mod care sa poata sa fie foarte usor de remarcat.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

CIC PO 03/F3

(domnul primar Mihai Chirica a iesit din sala de sedinta)
Proiect nr. 2
Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico -economici pentru investitia “Lucrari
modernizare strazi in Municipiul Iasi – STRADA ETERNITATE SI STRADELA SF.ANDREI”;
Daca sunt discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul este adoptat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului
general aferent proiectului ”Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. ROSETTI”;
Discutii? Va rog, domnule consilier Ignat.
Domnul consilier local Ignat Etienne
Ma bucur sa vad ca propunerea noastra de la buget din acest an a devenit un proiect si il avem pe ordinea de zi.
Asa cum stiti la propunerea de buget din acest an unul dintre amendamentele PNL a fost cel de a realiza un parc
in apropierea strazii a C. A. Rosetti. Desi am citit proiectul, va spun sincer ca mi-ar fi placut sa gasesc printre
obiectivele propuse a fi realizate si o pista perimetrala de biciclete sau zone pentru diferite manifestari culturale.
Probabil multa lume si-ar dori sa vina in acest parc si cu bicicleta si va rog, rugamintea catre executiv este sa luam
in vedere si acest obiectiv, de a realiza piste de biciclete perimetrale in acest parc. Multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Da, va multumesc, domnule consilier. Va rog domnilor viceprimari. In ce ordine considerati dumneavoastra, va rog
sa oferiti un raspuns domnului consilier.
Domnul viceprimar Botez Radu
Da, este o initiativa intr-adevarat laudabila pentru zona Rosetti. Noi ne-am pus problema acolo, unei tiroliana in loc
de o pista de biciclete perimetrala pentru ca diferenta de nivel este foarte mare. Nu poate sa existe o pista de
biciclete, iar parcul are o serie de amenajari care permit inclusiv o scena, care permit folosirea acestui parc, as
putea zice, tematic pentru scoli, pentru. Deci exista acest element de a putea folosi parcul. Pentru biciclete exista
la intrare posibilitatea de parcare. Deci este o zona in panta care nu ar permite nici intr-un caz si modul in care a
fost realizat parcul nu este in acest sens.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Domnul director Tomorug, va rog mult. Domnul director Tomorug, va rog sa raspundeti, ca ati facut proiectul.
Domnul director Tomorug Dumitru
La momentul actual se voteaza studiu de fezabilitate, supunem votului dumneavoastra studiul de fezabilitate si
indicatorii tehnico economici. Varianta sau ma rog, cele doua variante prezentate in studiu fezabilitate, una cuprinde
aceasta pista de biciclisti perimetrala, intr-adevar cu o diferenta de nivel semnificativa intre partea de jos si partea
de sus, dar ne-am gandit la o pista, un fel de pseudo mountain bike. A doua varianta este asa cum am spus domnul
viceprimar o eoliana care sa inlocuiasca. In urma sau ma rog...
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Tiroliana, poate.
Domnul director Tomorug Dumitru
O tiroliana, ma scuzati. In urma aprobarii indicatorilor tehnico economici si a studiului de fezabilitate, proiectantul
va alege una din cele doua solutii, cea mai potrivita pentru parcul respectiv.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Daca nu sunt alte interventii pe marginea proiectului, supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr. 4
Proiect de hotarare privind cumpararea de catre Municipiul Iasi a imobilelor aflate in proprietatea persoanelor fizice
/ juridice din condominiul M 2 situat in Iasi, Bld. Nicolae Iorga nr. 7A;
Discutii? Nu sunt discutii. Supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotare este adoptat.
Proiect nr. 5
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului
general aferent proiectului ” Oaza de verdeata din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spatiilor
publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”;
Discutii? Va rog, domnule consilier Bostan.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Eu am o intrebare, in proiectul asta intra doar spatiile care sunt identificate in anexe, certificatul de urbanism, sau
putem adauga si altele? pentru ca sunt niste propuneri pentru spatii noi in cartiere ...
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Nu, dupa titlu sunt cele abandonate sau degradate. La care va referiti dumneavoastra?
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Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Nu. Deci, am vazut in documentatia hotararii de consiliul local o serie de spatii care sunt propuse a fi finantate prin
studiul de fezabilitate. Doar la acelea ne hotaram sau putem extinde lista si cu altele? Asta intreb.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Pai, categoria este abandonate, degradate, sa fie de mici dimensiuni.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Deci putem suplimenta lista respectiva. Asta intreb...
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
... care sunt pana acum identificate.
Domnul viceprimar Botez Radu
Exista studiu de fezabilitate pentru o serie de zone de acest fel care urmeaza a fi imbunatatite si care au, sigur,
zonele respective au anumita conditie, cat spatiu verde, cat putem sa nu avem spatiul verde. Sigur in viitor vor
exista studii fezabilitate si pentru alte zone. Deocamdata sa reusim sa le realizam pe acestea.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog, domnule viceprimar Harabagiu.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Strict pentru proiectul care il aprobam, axa 4 din POR, asa cum spunea domnul presedinte de sedinta, se refera la
terenuri degradate si abandonate. Acolo avem o serie conditii care trebuiau indeplinite prin ghidul solicitantului, iar
cele trei terenuri care astazi vi le supunem atentiei spre a fi aprobate, indeplineau cele mai bune, stiu eu, criterii si
punctajul cel mai mare il avem cu aceste zone. Ele trebuiau sa fie in domeniul primariei, trebuiau sa fie identificate
si asa cum am spus in principala conditie, ele sa nu fie fost niciodata amenajate si noi sa nu avem investitii facute
in acele terenuri. Multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastra.
Cine este pentru? Domnul Sandu, votati in ce sens? Rog pe toata lumea sa fie foarte atenta la exprimarea votului.
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.
Domnul consilier local Timofciuc Razvan
Daca imi permiteti, domnule presedinte? Eu va trebui sa plec si am spus sa anunt colegii si pe dumneavoastra.
Multumesc.
(domnul consilier local Timofciuc Razvan a iesit din sala de sedinta).
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va rog sa se consemneze ca domnul consilier Timofciuc va lipsi de la discutarea celorlalte puncte. Va multumesc.
Continuam.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
O secunda, domnule presedinte. Daca tot suntem la momentul asta, eu cred ca am facut vorbire de lucrurile astea,
ar trebui din momentul la care, si dumneavoastra ati spus ca ar trebui sa monitorizam lucrurile astea ...
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Nu, eu pun o singura problema care poate fi ipotetica, ce se intampla daca nu mai cvorum. Intrerupem sedinta cu
totii? Asta era una din probleme, plus ca deriva de aici si celelalte discutii privitoare la asigurarea aprobarii pentru
diverse proiecte, majoritate simpla sau cum sunt cele de patrimoniu care le stim ca de foarte multe ori nu reusim.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
In urmatoarea sedinta a comisiei juridice vom analiza acest subiect...
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
De asta am si zis sa avem acea intalnire interna care sa ne lamureasca.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Da, multumesc, domnule presedinte.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Si eu va multumesc, domnule consilier. Deci sa continuam.
Proiect nr. 7
Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, aprobat prin H.C.L. nr.
211/2018 cu terenurile din Anexele nr. 1 -19 , aflate in administrarea Municipiului Iasi;
Da, ma intorc imediat la 6. Dati-mi voie sa termin cu acest proiect.
Daca la acest proiect sunt interventii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.
Revenim la proiectul 6.
Proiect nr. 6
Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a mijloacelor
fixe (locuri de joaca) cuprinse in Anexa nr.1, in vederea casarii;
Daca sunt discutii? Nu sunt. Va supun votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr. 8
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Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de Asociere nr. 4635/19.01.2015
incheiat intre Municipiul Iasi si Asociatia ECOTIC referitor la Centrul Municipal de Colectare Deseuri Reciclabile si
Deseuri Periculoase in str. Gradinari nr.26, prin Act Aditional;
Discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr.9
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HOLBOCA NR. 7, NUMAR
CADASTRAL 144380 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice ;
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri? 5? 6 abtineri.
Proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 10
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului – Cadru, Caietului de sarcini, model - Contract de inchiriere,
model- Contract de utilizare temporara si Lista de tarife in vederea inchirierii si utilizarii temporare a spatiilor
excedentare din unitatile de invatamant de pe raza Municipiului Iasi;
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr. 11
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ISLAZ NR. 62, NUMAR
CADASTRAL 122804 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice ;
Discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri? 6 abtineri, ca sa nu spun aceleasi 6 abtineri.
Proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 12
Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile
Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 117977/16.11.2018;
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr. 13
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RANDUNICA NR. 1-3-5, NUMAR
CADASTRAL 149312 Intocmit in vederea realizarii lucrarilor de construire si dotare structura de cazare turistica pe
teren proprietate, persoana juridica ;
Sunt discutii? Nu sunt. Am luat nota. Va rog, va rog domnul consilier.
Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu
As dori daca se poate sa fie lasat la sfarsitul ordinii de zi pentru ca incep sa ma edific asupra proiectului de lege si
cred ca as putea sa si votez, daca exista aceasta posibilitate.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Eu zic sa facem o pauza, domnule consilier? nu? Nu.
Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu
Actele puse la dispozitie nu au fost transformate cum trebuie din programul informatic, mai vad blurate pe aici si
incerc sa imi mai imi dau seama despre ce este vorba.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Am inteles.
Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu
Adica in ideea in care...
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Am inteles, am inteles... Trebuie acordul colegilor. Sunteti de acord sa discutam ulterior? Da? Va multumesc pentru
intelegere. Atunci lasam acest proiect pentru o discutie ulterioara, astazi, nu gandeasca cineva ca o amanam pentru
alta data. Continuam.
Proiect nr. 14
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr.
100098/02.10.2018;
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri?
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In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr. 15
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS NR. 2, NUMAR
CADASTRAL 156599 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii birouri, alimentatie publica, spatii
comerciale si functiuni asociate, persoana juridica;
Discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri? 6 abtineri.
Proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 16
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea elementelor de identificare ale unor imobile ce figureaza in
inventarul domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin H.C.L nr. 212/2018;
Discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr. 17
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 137A-161,
NUMAR CADASTRAL 157765, intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri si parcare la demisol, persoana
juridica;
Discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri? 6 abtineri.
Proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 18
Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din
Iasi a terenului cu suprafata de 900 mp, situat in Iasi, str. Alexandru Lapusneanu nr. 28, aflat in domeniul privat al
Municipiului Iasi si pe care se afla amplasata cladirea proprietate a universitatii;
Discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr.19
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT
NR. 97, NUMAR CADASTRAL 148128 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate si
imprejmuire, persoane fizice;
Discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri? Aceleasi 6 abtineri.
Proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 20
Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 2681/11.01.2018 incheiat intre Municipiul
Iasi si Directia de Asistenta Sociala (anterior Directia de Asistenta Comunitara) pentru spatiul din Iasi, Sos. Nicolina
nr. 40, bloc 967, parter;
Discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr. 21
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT
NR. 105, NUMAR CADASTRAL 155250, 156401 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate,
persoane fizice ;
Discutii? Nu sunt. Supunem votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri? 6 abtineri.
Proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 22
Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita a terenului in suprafata de 805 mp proprietate
privata a Municipiului Iasi, catre parohia “Sf. Apostol si Evanghelist Luca”, pentru edificarea unui locas de cult;
Discutii? Nu sunt. Va rog, domnule consilier Gavril.
Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu
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Multumesc, domnule presedinte. Am luat sau iau cuvantul la acest proiect de hotarare tocmai din credinta ca
aceasta structura a legislativului iesean, a Consiliului Local Iasi nu va cadea in pacatul sustinerii actiunilor de
denigrare impotriva Bisericii Ortodoxe Romane, de genul: atatea spitale cate catedrale sau alte asemenea. Eu cred
ca cetatenii Iasului si cei 600 de cetateni care au semnat solicitarea catre consiliul local merita acordarea acestui
teren, de fapt este vorba de o folosinta gratuita ca nu nici nu vindem terenul, nici nu avem alte solutii juridice, pentru
a-si putea face o biserica unde sa se poata, sa poata face serviciul religios pe care fiecare din cetatenii Iasului au
nevoie. Cartierul, in zona respectiva este in permanenta de extindere. Deci din punctul de vedere a oportunitati se
verifica si chiar mi-as dori, este un proiect de bunuri de patrimoniu, ca acest proiect de lege, acest proiect de
hotarare sa fi votat in unanimitate de toti consilierii locali. Va multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Inseamna ca aveti vreo influenta pozitiva asupra colegilor nostri care de multe ori sunt impotriva unor astfel de. Da,
ma opresc aici, daca nu sunt interventii. Am vazut, domnul profesor Scripcaru, aveti ceva de spus? Ridicaserati
mana? Nu? ati anticipat votul, nu? Da, am inteles, am inteles. Deci e bine. Va rog.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Vreau si eu sa o scurta interventie ca sa nu credem. Foarte buna pledoaria colegului nostru, din pacate
nu ii vad rostul pentru ca noi eram hotarati cu totii sa votam pentru acest proiect. Evident ca tot ce inseamna pentru
binele dovedit al comunitatii ...
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Ne-ati facut atatea surprize ca...
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Nu cred. In orice proiect in care era clar dovedit interesul primordial al unei comunitati, am votat pentru. Daca nu
am stiut si nu am avut toate elementele necesare, ne-am abtinut ca sa putem studia mai bine, dar impotriva nu am
votat niciodata doar de dragul de a ne opune. Multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
O comunitate e si o familie care vrea sa faca o casa, dupa parerea mea. Dar sa continuam sa nu intram intr-o astfel
de discutie. Supun votului dumneavoastra, daca nu sunt interventii.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
S-a realizat dorinta dumneavoastra, domnule consilier.
In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.
(domnul primar Chirica Mihai a intrat in sala de sedinta).
Proiect nr. 23
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL
152423 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si dotari aferente pe teren proprietate, intrare in intravilan,
persoane fizice ;
Discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? 6 abtineri.
Proiectul de hotarare este adoptat.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Persoanele fizice nu fac parte din cadrul comunitatii.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Nu, nu. Nu interveniti, asta am vrut sa spun.
Proiect nr. 24
Proiect de hotarare privind incetarea asigurarii managementului de proprietate si financiar de catre S.C.
Termoservice S.A. pentru imobilele cu destinatia de locuinta aflate in proprietatea Municipiului Iasi sau a Statului
Roman si preluarea in administrare a acestora de catre Directia Fond Locativ – structura din cadrul aparatului de
specialitate a Primarului Municipiului Iasi;
Asta e la cererea dumneavoastra, doamna director, nu? Discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru? Va multumesc.
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Zambiti, maine va fi mai rau, stiti cum e.
Proiect nr. 25
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TOMA COZMA NR. 119 B , NUMAR
CADASTRAL 152241 Intocmit in vederea construirii unei Sali de sport- pe teren in administrare cu titlu gratuit,
persoana juridica;
Daca nu sunt discutii, imi fac datoria sa spun ca e vorba de Scoala ”Ion Creanga”, o salut pe doamna director, si
ca sa poata intelege toti consilierii la ce ne referim. Nu trebuie sa interveniti, doamna director, nu mai am vrut sa
fac o precizare, chiar daca nimeni nu se opune, dar unii se abtin. Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Ca sa va contrazic, nu pentru ca imi place sa va contrazic pentru ca imi place adevarul...
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Dar mie imi place...
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
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...exact, la acest proiect vom pentru ca este exact ceva spus acum 5 minute. La orice proiect care este in beneficiul
unei comunitati, comunitate insemnand mai mult poate decat o familie, intr-adevar, si la tot ce inseamna obiective
socio-culturale pentru orasul nostru, vom vota pentru. De asta la proiectul asta fara sa fie nevoie de vreo justificare
sau vreo argumentare vom vota pentru.. Multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Da, multumesc.
Domnul consilier local Crucianu Tudor Bogdan
Am vazut ca acest lucru l-ati facut si cand a fost vorba si de ...
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Numai un pic domnul consilier, voia domnul primar a intervina. Imediat va dau cuvantul. Va rog.
Domnul primar Chirica Mihai
Eu sincer eram asa un pic ingrijorat referitor la sala de sport datorita intarzierii si am incercat sa fortam un pic pentru
luna noiembrie. Incercarea va trebui sa continuei aceasta, sa spunem, accelerare pentru ca vreau sa vedem si
indicatorii tehnico economici pana la votarea bugetului pe anul 2019 ca ne-am dori sa incepem lucrarile in anul
2019 in speranta ca o voi finaliza in acest mandat, sigur ca da. Dar referitor la observatia domnului si colegului
nostru Bostan, toate proiectele care vizeaza dezvoltarea sunt importante si credeti-ma ca o spun, indiferent daca
ar veni sa faca (intre ghilimele) si Hitler investitii. Investitiile sunt motorul de dezvoltare a unui oras. Vorbim de
locuinte, sali de sport, autostrazi, strazi, spitale, ce vreti noastra, numite-le cum vreti, investitiile sunt motorul de
dezvoltare a unui oras. Sigur controlat, fara haos si fara alte lucruri interpretabile, dar nu puteti sa spuneti ca doar
investitiile care au un nivel, sa spunem, de institutie publica sau altceva sunt importante. Nu, toate sunt importate,
toate, absolut toate. Nu conteaza cine stie isi cheltuie banii, important e sa o faca legal. Multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc, domnule primar. Va rog, domnule consilier Crucianu.
Domnul consilier local Crucianu Tudor Bogdan
Pentru ca colegii nostri liberali spuneau putin mai devreme ca ei voteaza toate Planurile urbanistice zonale ce au o
utilitate publica, am vazut ca acest lucru l-ati facut si cand am fost in discutie, e vorba de caminile studentesti. Acolo
din cate imi amintesc eu foarte bine, v-ati abtinut. Sa inteleg ca acele in camine, de exemplu, nu au fost utilitate
publica.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Sa nu intram intr-o polemica de genul asta. O sa facem o sedinta reunita, spalam toate, piesa cu piesa. Domnul
viceprimar va rog.
Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile
Domnule consilier, daca sunteti atent., va rog. Ceea ce ne-ati explicat noua am rugamintea sa explicati si in coltul
salii acolo unde se afla mai multi investitori sau beneficiari ale unor PUZ-uri, PUD-uri si alte documentatii de
urbanism si am rugamintea sa va uitati in ochii lor si sa le explicati ce e prioritar in orasul asta si care e diferenta pe
care dumneavoastra o spuneti.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Era o intrebare erau intrebare retorica. Daca pe marginea proiectului in discutie sunt interventii? Pe marginea
proiectului? Va rog.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Domnule presedinte, regulamentul spune ca atunci cand este o intrebare directa si domnul viceprimar mi-a adresat
o intrebare directa, va rog sa le raspundeti celor de acolo. Deci nu era retorica.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Nu, nu, stati.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Dar imi dati dreptul macar sa imi explic?
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Cui sa explicati?
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Vorbea cu mine domnul viceprimar.
Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian
Deci motivul pentru care noi nu votam unele PUZ-uri este faptul ca este o decizie pe care am luat-o, intr-adevar
politica, ca pana la aparitia noului PUG-ului, intrucat PUG-ul actual nu corespunde, da nastere la multe interpretari,
la multe abuzuri si la modalitati, sa spunem, netransparente de aprobare a lor, am hotarat acest lucru. Iar daca e,
imi permiteti sa va corectez, investitiile care au impact in comunitate sunt, cum am spus mai devreme, sosele,
institutii publice, parcari cu care noi suntem de acord. Daca ar fi sa intrebam o alta parte a locuitorilor Iasului daca
sunt de acord cu toate dezvoltarile asta rezidentiale, va spun ca multi dintre ei ar spune ca nu sunt de acord pentru
ca traficul este subdimensionat, pentru ca nu este bine reglementat, pentru ca nu sunt locuri de parcare si asa mai
departe. Deci nu as vrea sa intram intr-o polemica acum de ce nu votam toate PUZ-urile, ci doar unele dintre ele.
Este o decizie pe care am luat-o si ne-o asumam ca atare. Multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Am inteles. Am inteles. Nu, domnule consilier, aveti ceva la subiect? la subiectul? Va rog.
Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin
La subiect am. Distinsul nostru coleg este membru al Comisiei de urbanism. Discutam de abuzuri? Haideti sa ne
masuram cuvintele. Cine si cum face abuzuri. Multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Am mai avut discutia asta. Va rog domnule consilieri Ignat.
Domnul consilier local Ignat Etienne
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Am si eu o rugamintea catre executiv, sa mearga si sa priveasca in ochi cetatenii din zona Oancea, de unde domnul
primar a facut promisiunea ferma ca nu va emite o autorizatie de construire pana nu va merge personal acolo si va
discuta. Multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Va multumesc. Asta era pe tema sali de sport de la ”Ion Creanga”? .
(Domnul consilier local Crucianu Bogdan Teodor a iesit din sala de sedinta)
Domnul consilier local Ignat Etienne
Nu vorbeste la microfon.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
.. Atunci va rog sa va abtineti ca altfel va tai microfonul altadata. Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
Multumesc foarte mult. Eu am fost de fiecare data si ma voi duce in continuare pe Esplanada si va invit alaturi de
mine pentru ca spre deosebire de dumneavoastra eu nu mint. Adica autorizatia de construire care s-a eliberat este
asa cum am spus eu nu cum ati spus dumneavoastra. Ati scos pe bietii oameni intr-o zi frumoasa de duminica in
loc sa stea si ei linistiti acasa, sa le povestiti despre o minciuna, despre o chestie care nu exista, despre o problema
pe care ati inventat-o. Iar eu am fost acolo si ma voi duce pentru ca spre deosebire de dumneavoastra noi avem
solutii si nu mergem sa le povestim cai verzi pe pereti. Iar pentru domnul consilier Bostan, ce vina are domnul
Spiridon Ionut sau firma Camline Solutions, nu conteaza, sa astepte luni de zile? De pe data de 7 mai anul curent
documentatia este depusa la Directia de Cultura,7 mai. Ce sa facem? sa spargem usa, sa-i fortam mana la
semnatura cuiva de acolo, sa inventam lucruri care nu exista pentru a putea sa ii determinam sa semneze o nota
de relatii. Nici macar nu au emis un aviz. Deci mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 7 luni. In
sapte luni de zile trebuia sa nenorocim la propriu investitori si oameni, persoane fizice care au nevoie de aceasta
documentatie de urbanism, unii sa isi faca casa, unii sa isi faca hala de productie, unii sa isi mansardeze diverse
imobile in care sa, s-a inmultit familia si au nevoie sa creasca suprafata locativa. La asta faceam trimitere, nu la
faptul ca nu trebuie sa fim atenti. Trebuie sa fim atenti pentru orice decizie pe care o luam pentru a putea avea, sa
spunem, linistea necesara si dupa expirarea mandatului pe care fiecare din noi il ocupam vremelnic aici. Dar asta
trebuie sa o facem intr-o maniera rationala, gandind si implicandu-ne. Puteti dumneavoastra sa obtineti de la
Directia de Cultura mai devreme acea nota de relatii, eu va voi multumi public si va promit lucrul asta aici. Daca ati
reusit si reusiti mai departe sa ne sprijiniti si spre obtinerea avizului final de la Directia de Cultura de pe langa
Ministerul Culturii, va multumesc si a doua oara public si o voi face pentru oricare dintre colegii prezenti aici sau
absenti. Dar nu putem sa blocam dezvoltarea unui oras pe motive ca am luat o decizie politica pana cand. Implicativa! Decizia politica trebuie sa aiba rezultat. E bine ca ati luat o decizie politica pentru a, eu stiu, dirija executivul pe
o linie, cea de realizare a PUG-ului, dar ce sa facem noi daca nu suntem singura institutie care putem sa obtinem
finalitatea acestuia. Din pacate suntem cea mai putin implicata institutie pana la obtinerea avizului final si
introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local. Celelalte sunt zecile de institutii de care depindem de fiecare data
in obtinerea unui aviz. S-a obtinut avizul de la Mediu care a fost o munca titanica. Credeti-ma acolo am vrut sa
ajungem noi sa il depasim si credeam ca de fapt acela este nodul gordian. La Cultura avem cea mai completa
documentatie de protectia monumentelor istorice care s-au infiinta pe teritoriul Romaniei de cand din Romania.
Luat fiecare moment cu zona de protectie, cu accesibilitate, cu ce vreti dumneavoastra si ce nu vreti la fiecare
moment care unele dintre ele, credeti-ma au fost clasificate de dragul de a fi clasificate. Am inceput sa redefinim
toata zona si patrimoniu cultural si istoric a acestui oras impreuna cu Academia Romana. Avem deja schimbul de
scrisori si ne-a si raspuns domnul academician Viorel Barbu si ii multumim pe aceasta cale pentru implicarea pe
care vrea sa o aiba in elaborarea acestui document care va fi o lucrare stiintifica de referinta pentru protejarea
patrimoniului cultural al Iasului. Dar nu mai depinde de noi. Domnul viceprimar imi este martor, ati vazut zecile de
declaratie care le-a facut. Ce am putut face, sa punem pe masa unei institutii o documentatie, nu completa, cu plus
valoare fata de o documentatie completa de pe 7 mai si asteptam in continuare. Speranta noastra este sa vedem
acest aviz. De aceea fac trimitere catre consiliul dumneavoastra politic de la PNL, incercati o abordare rationala,
pragmatica si politica, dar pragmatica in ceea ce priveste sustinerea dezvoltarii unui oras si nu circul mediatic la
care asistam din pacate in zilele de weekend pentru ca nu are timp. Rolul unui parlamentar este cel definit de lege.
El trebuie sa isi faca misiunea politica acolo unde este locul pentru care a fost trimis, in Parlamentul Romaniei.
Daca nu a avut o simpla initiativa acolo care sa atraga atentia, cu atat va atrage atentia mai putin in localitatea de
unde provine in conditiile in care nici macar nu foloseste adevarul pentru a-si sprijini cariera politica.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Da, multumesc. Ati avut cuvantul pentru interventie la acest subiect. Daca nu sunt alte interventii, supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate ... a ridicat mana ... haideti sa lasam ... domnul consilier va rog sa reveniti in limitele bunului simt si
a politetii si sa nu iesim din linia care dirijeaza desfasurarea lucrarilor. S-a votat. In unanimitate proiectul este
adoptat.
Trecem mai departe.
Proiect nr. 26
Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Iasi a imobilului teren amenajat ca spatiu
verde, in suprafata de 150 mp, situat in Iasi, Sos. Nicolina nr. 21 proprietatea familiei Damian Leonard si Damian
Madalina;
Discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
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In unanimitate proiectul de hotarare este adoptat.
(domnul consilier local Crucianu Bogdan Teodor a intrat in sala de sedinta).
Proiect nr. 27
Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 378 din 31
august 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CICOAREI NR. 44, NUMAR CADASTRAL
144343 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;
Discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtinerii? Abtineri si la indreptarea unei erori materiale? E bun. In regula.
Proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr. 28
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului, in suprafata de 209 mp, situat in Iasi,
Fundac Codrescu nr. 4, proprietate privata a Municipiului Iasi, inscris in Cartea Funciara nr. 159825 a Municipiului
Iasi, nr. cadastral 159825 ;
Discutii? Va rog, domnule consilier.
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
Domnule presedinte, avand in vedere ca lipsesc foarte multi colegi, ca dumneavoastra ati propus sa avem o intalnire
in care sa dezbatem si alte puncte, as propune amanarea acestui proiect, avand in vedere, deoarece discutam
despre o vanzare...
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Am inteles...
Domnul consilier local Boca Adrian Florin
... si daca o parte dintre colegi nu vor fi de acord cu ea, va trebui sa respingem si cred ca ar trebui sa amanam, sa
putem discuta in cadrul intalnirii de care faceati vorbire adineauri...
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Am inteles argumentele dumneavoastra. Va supun votului propunerea facuta de domnul consilier Boca.
Cine este pentru amanarea acestui proiect de hotarare?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate este votata amanarea acestui proiect de hotarare pentru o sedinta ulterioara.
Proiect nr. 29
Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 432 din 28
Septembrie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, SOSEAUA NICOLINA nr. 60, N.C. 155505
intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri, persoane fizice;
Discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? 6 abtineri.
Proiectul de hotarare este adoptat.
Proiect nr. 30
Proiect de hotarare privind aprobarea completarii retelei scolare a unitatilor de invatamant particular si confesional
acreditate/autorizate din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018 - 2019;
Discutii? Nu sunt. Supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
Proiectul de hotarare este adoptat in unanimitate.
Revenim la proiectul numarul 13.
Proiect nr. 13
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RANDUNICA NR. 1-3-5, NUMAR
CADASTRAL 149312 Intocmit in vederea realizarii lucrarilor de construire si dotare structura de cazare turistica pe
teren proprietate, persoana juridica ;
Discutii? Nu sunt.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri? 6 abtineri.
Proiectul de hotarare este adoptat.
Sa facem si completarea si apoi vom trece la ultimul punct din dispozitia 2492, din completarea, din dispozitia 2516,
completarea C1.
Proiect C.1.
Proiect de hotarare privind aprobarea listei produselor care se vor distribui si a masurilor educative care se vor
implementa in Municipiul Iasi in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, in anul scolar 2018 – 2019;
Discutii? Va rog, domnule primar.
Domnul primar Chirica Mihai
As vrea doar sa justific prezenta acestui proiect pe ordinea de zi. El face parte din Programul de asigurare a laptelui
si cornului in scolile din Iasi. A aparut un dezastru national prin aceste transformari de atributii fara lege. Intre timp
noi am declansat procedura, am apelat la procedura de negociere directa cu producatorii in vederea asigurarii
necesarului de hrana pentru elevi, demarand totodata si procedura de achizitie publica care este foarte laborioasa
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si care a durat cel putin trei luni de zile, pierdem semestrul intai. Speranta noastra este sa o finalizam saptamana
viitoare. In orice caz, am asistat pe parcursul acestei toamne la una dintre cele mai iresponsabile abordari in ceea
ce priveste cornul si laptele si sa stiti ca de acest produs depinde soarta a mii de scolari care se duc la scoala numai
pentru a-l consuma. O sa va tinem la curent cu finalizarea acestei proceduri. Multumesc.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. Daca sunt alte interventii pe marginea proiectului de hotarare? Daca nu, supun votului.
Cine este pentru?
Impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Si ultimul proiect de hotarare din sedinta de astazi.
Proiect nr. 31
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinte;
Propuneri? Va rog, domnule consilier Aur.
Domnul consilier local Aur Marius Catalin
Multumesc, domnule presedinte. Propunerea colegiilor consilieri ai Partidului Social Democrat pentru alegerea
presedintelui de sedinta este in persoana domnului Gavril Mihai Liviu.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Multumesc. va rog domnule consilier.
Domnul consilier local Dornean Tudor
Multumesc. Propunerea Partidului National Liberal este domnul Ciprian Bostan.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Da, va multumesc. Daca sunt alte propuneri? Va rog, domnule viceprimar.
Domnul viceprimar Botez Radu
Avand in vedere ca suntem impreuna de atata perioada de timp si cumva suntem si la guvernare impreuna cu PSD
si neavand niciodata presedinte de sedinta, il propun pe domnul Iordan Vintila.
Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu – presedinte de sedinta
Daca sunt alte propuneri? Daca nu, in ordinea propunerilor facute supun votului.
Cine este pentru alegerea domnului consilier Gavril Mihai Liviu in functia de presedinte? Va rog sa votati evident
ca sa putem, la trei propuneri, sa numaram. ... sunt 10
Impotriva? 5 voturi impotriva.
Abtineri? 6 abtineri.
Deci supunem la vot urmatoarea propunere.
Cine este pentru alegerea domnului consilier Bostan, presedinte de sedinta? 5 voturi. Nu are rost sa ... 6 voturi
pentru, deci nu are rost sa continuam. Are voie, dar nu e bine. Stiti. Da, e bine, bine, cum dar e vot, e consilier. pai,
sigur ... dar nu a spus nimeni ca nu are voie.
Supunem la vot ultima propunere.
Cine este pentru domnul consilier Vintila?
Impotriva? 3 si restul abtineri.
Deci in conditiile date va propun ca acest punct al ordinii de zi sa fie rediscutat in prima sedinta ordinara, respectiv
cea din data probabila sau mai multe decat probabila, 20 decembrie. Va multumesc.
Sa aveti o sarbatorire a Centenarului cum v-ati dorit-o!
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier Local
BOISTEANU PAUL CORNELIU

SECRETAR MUNCIPIUL IASI,
DENISA LILIANA IONASCU
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