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PROCES- VERBAL

incheiat astazi, 25 aprilie 2018 in cadrul 5edintei ordinare de plen a Consiliuldi
Judetean la5i
Plenul Consiliului Judetean Iasi a fost convocat in sedint5 ordinar5, de c5tre Presedintele
Consiliului Judetean Iasi prin convocator nr.12367/20.04.2018 conform prevederilor
art. 94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia public5 locals, republicata, cu
modific5rile si completarile ulterio'are, in data de 25 aprilie 2018, ora 13.00, Ia Casa
Memorial5 Ion Creang5 „Bojdeuca Ion Creang5" din Municipiul Iasi.
Proiectele de hot5rari precum si materialele suport la acestea au fost postate pe site-ul
Consiliului Judetean Iasi si transmise electronic tuturor consilierilor judeteni.
Prezenti Ia sedinta sunt 34 de consilieri judeteni cu tot cu validarea mandatului de
consilier judetean a doamnei Vartic Raluca conform convocatorului semnat. Lipsesc
urm5torii consilieri judeteni: Avram Petru, Ciornia Camelia si Morosan Catalin.
Lucrarile sedintei sunt conduse de c5tre dl. Maricel Popa, Presedintele Consiliului
Judetean Iasi.
La sedint5, particip5 de drept d-na L5cr5mioara Vernica, Secretarul Judetului Iasi precum
si directorii si sefii de serviciu din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judetean si
a directiilor subordonate Consiliului Judetean pentru sustinerea proiectelor de pe ordinea
de zi.
De asemenea, mai sunt prezenti si reprezentanti mass-media.
Sedinta are loc Ia Casa Memorials Ion Creang5 „Bojdeuca Ion Creang5" din Municipiul
Iasi, ora 13.00.
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CONVOCARE
In temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publics locals, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se convoac5 plenul
Consiliului Judetean 14, in sedint5 ordinara de plen, in data de 25 aprilie 2018, ora
1300, la Casa Memorial5 Ion Creang5 "Bojdeuca Ion Creang5" din municipiul Iasi, avand
urmatoarea Ordine de Zi:
1. Project de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare
a Consiliului Judetean 14 din data de 13.04.2018.
- sustine —Secretarul Judetului lasi — D-na Lacromioara VERNICA
2. Project de hotarare privind incetarea de drept a calitatii de consilier judetean a
domnului Liviu Bratescu.
-

sustine — Secretarul Judetului lasi — D-na Locromioara VERNICA

3. Proiect de hot5rare privind validarea mandatului de consilier judetean in
Consiliul Judetean 14 a doamnei Raluca VARTIC.
-

sustine — Secretarul Judetului lasi — D-na Lacrornioara VERNICA

4. Proiect de hot5r5re pentru modificarea componentei comisiilor de specialitate
ale Consiliului Judetean 14 prevazute in Anexa Ia Hot5rarea Consiliului Judetean Iasj
n r.163/22.07.2016.
-

sustine — Secretarul Judetului Iasi — D-na Locromioara VERNICA

5. Project de hot5rare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a
Regulamentului de organizare sj functionare pentru Directia Judeteana de Evident5 a
Persoanelor 14, ca urmare a reorganizarii, cu aplicare de Ia data de 01.06.2018.
-

sustine — Director DJEP lasi — D-na Carla TISAN

6. Project de hot5rare privind modificarea Regulamentului Serviciului de
Alimentare cu Apa sj Canalizare, precum sj acordarea unui mandat special
reprezentantului Judetului 14 in Adunarea Generals a Asociatiei Regionale a Serviciilor
de Ap5 Canal 14 - ARSACIS referitor la modificarea sj completarea Contractului de
delegare a gestiunii servicijior publice de alimentare cu apa sj de canalizare nr. 48/2009,
prin Actul Aditional nr. 25.
-

sustine — Director ARSACIS lap — DI. Paul BENESCH
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7.

Project de hot5rare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a

Regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului pentru Copii 5i Tineret
„Luceafarul" la5i.

- sustine — Director Teatrul Luceaf6 rul Iasi — Dl. Ion HOLBAN
8. Project de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare
functionare al Directiei Judetene de Paz5 5i Protectie la5i.

- sustine — Director DJPP Iasi — Dl. Donut PODEA
9.

Project de hotarare privind Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2017

de catre R.A. Aeroportul Iasi.

- sustine — Director — D-na Monica NICHITUS
Director Economic — D-na Elena ARVINTE
10. Project de hotarare privind modificarea Anexei nr. 3 din Hot5rarea Consjljuluj
Judetean Iasi nr. 514/20.12.2017 privind tarifele de inchiriere pentru spatiile 5i
terenurile aflate in domeniul public al Judetului Iasi - Consiliul Judetean la5i, pentru
anul 2018.

- sustine — Manager Sp. Elena Doamna - d-na dr. Cristina DOBRE
Manager - Sp. N. Oblu - dl. Sef lucrori dr. Lucian Eva
Director Economic — D-na Elena ARVINTE
11. Project de hot5rare prjvjnd incetarea contractului de management
nr.5438/23.04.2013 5i numirea domnului Dan Nicolae Dobo5 manager interimar al
Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi" Iasi, pan5 la finalizarea analizei noului proiect de
management depus de acesta in conformitate cu art.43^1 din OUG nr. 189/2008 privind
managementul institutiilor publice de cultur5, cu modific5rile 5i completarile ulterioare.
- sustine — Sef Serviciu Resurse Umane — Dl. Radu APETREI
12. Project de hotarare prjvjnd organizarea 5i desfa5urarea analizei proiectului de
management ce va fi depus de domnul Dan Nicolae Dobos in conformitate cu
prevederile art.43^1 din OUG nr. 189/2008 prjvjnd managementul institutiilor publice
de cultur5, cu modific5rile Si completarile ulterioare.
- sustine — Sef Serviciu Resurse Umane — Dl. Radu APETREI
13. Project de hotarare privind incetarea promov5rii temporare a domnului Sorjn
BABLIUC in functia public5 de conducere de director executiv al Directiei Judetene de
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Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi si ocuparea prin detasare a functiei de
director executiv.
- sustine —5ef Serviciu Resurse Umane — DI. Radu APETREI
14. Project de hot5rare privind Incetarea deta55rii domnului prof. univ. dr. C5t5lin
Ion BORDEIANU pe postul de manager interimar al Ansamblului Folcloric al Judetului
Iasi Si desemnarea unui nou manager interimar.
- sustine — Sef Serviciu Resurse Umane — DI. Radu APETREI
15. Proiect de hotarare privind atribuirea a dou5 licente de traseu c5tre operatorul
de transport SC TEISA SRL in vederea efectuarii serviciului de transport public judetean
de persoane prin curse regulate speciale care s5 asigure transportul angajatilor SC
CONCORD SERVICE CENTER SRL
- sustine — Coordonator Compartiment Transport — DI. Valentin CALIN
16. Project de hot5rare privind aprobarea realiz5rii proiectului "Improving citizens
longevity and quality of life in Iasi — Singerei crossborder region through providing
innovative health care services"de c5tre UAT Judetul Iasi — prin Consiliul Judetean la5i,
Romania, in calitate de partener 5i Raionul Singerei — Consiliul Raional SingereiRepublica Moldova, in calitate de lider, in vederea finant5rii acestuia in cadrul
Programului Operational Comun Romania— Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul
tematic 8: Provoc5ri comune in domeniul sigurantei 5i securit5tii, Prioritatea 4.1 Sprijin
pentru dezvoltarea serviciilor de sanatate si accesul la s5n5tate;
- sustine —Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE
17. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului "Reabilitarea
infrastructurii rutiere transfrontaliere din Judetul Iasi Si Raionul Leova "de c5tre Judetul
Iasi — prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de Partener, in parteneriat cu Raionul
Leova — Consiliul Raional Leova, Republica Moldova si alocarea fondurilor in cuantumul
sumei de 179.370,18 lei, din bugetul Consiliului Judetean la5i, necesare realizarii
documentatiei tehnico-economice in vederea obtinerii finant5rii in cadrul Programului
Operational Comun Romania- Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 7:
imbunat5tirea accesibilit5tii regiunilor, Dezvoltarea transporturilor si a retelelor 5i
sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 — Dezvoltarea transportului
transfrontalier si a infrastructurii TIC.
- sustine —Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE
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18. Project de hotarare privind aprobarea valorii cotizatiei Judetului 14 - Consiliul
Judetean 14, in caljtate de membru al Adunarii Regiunilor Europene, pentru anul 2018.
-sustine —Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE
19. Project de hotarare privind aprobarea cotizatiei Judetului 14 - Consiliul
Judetean lasj, in calitate de membru al Asociatiei Regiunilor Europene Viticole (AREV),
pentru anul 2018.
- sustine —Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE
20. Project de hotarare privind aprobarea valorii cotizatiei Judetului 14 - Consiliul
Judetean lasj, in calitate de membru fondator al Asociatiei ATRIUM - Architecture of
Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory, pentru anul
2018.
- sustine — Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE
21. Project de hotarare privind aprobarea valorii cotizatiei Judetului 14 — Consiliul
Judetean 14, in caljtate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din
Romania (UNCJR), pe anul 2018.
- sustine —Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE
22. Project de hotarare privind aprobarea cotizatiei Judetului 14 - Consiliul
Judetean 14 in calitate de membru fondator al Euroregjunii Sjret - Prut - Nistru pentru
anul 2018.
- sustine — Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE
23. Project de hotarare privind aprobarea cotizatiei Judetului 14 - Consiliul
Judetean 14, in calitate de membru fondator al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubritate ADIS IASI, pe anul 2018.
- sustine —Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE
24. Project de hotarare privind aprobarea parteneriatului intre Institutul de
Energetics al Academjei de $tiinte djn Moldova, Republica Moldova, Universitatea
Tehnica „Gheorghe Asachi", 14 5i Judetul 14 — prin Consiliul Judetean 14, in vederea
realizarii proiectului „Cercetarea si promovarea genet-51-H de inalta eficienta prin
trigenerare, bazate pe utilizarea resurselor regenerabile solare, pentru obtjnerea
energiei electrice, termice si a frigului, inclusiv achjzitia echipamentului".
- sustine —Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE
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25. Project de hotarare privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritorjului sj urbanism din cadrul Consiliului Judetean
- sustine — Architect SO — D-na Ana Maria TIRZIU
26. Project de hotarare privind modificarea sj completarea componentei Comisiilor
de evaluare si selectionare a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare
nerambursabila din fonduri publice, pentru activitati de tineret, respectiv pentru
proiecte culturale si sociale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 si a Legii
nr.350/2006, precum si a comisiilor de solutionare a contestatiilor, prevazute in
Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 118/27.03.2018.
- sustine — Director Executiv Directia Juridica — D-na Gabriela ALUNGULESEI
27. Project de hotarare privind plata cotizatiei pe anii 2017 - 2018 in cuantum de
5000 lei/an a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publics Iasi ca membru al Asociatiei
Nationale a Autoritatilor Teritoriale de Ordine Publics „ANATOP".
sustine — Pre5edinte ATOP lap — DI. consilier judetean Mircea MANOLACHE
28. Project de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi
nr.89/27.03.2018 privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul Iasi
— Consiliul Judetean Iasi si Asociatia pentru Literatura Romans Si Cultura Poporului
Roman (ASTRA) — Despartamantul "Mihail Kogalniceanu" Iasi pentru realizarea in
parteneriat a Simpozionului International "Centenarul Marii Uniri a romemilor- istorie si
perspective" in perioada 9-13 mai 2018 in localitatile: Iasi din Romania sj Hince0,
Chi0nau, Stra5eni sj Criuleni din Republica Moldova si alocarea sumei de 11600 lei in
acest sens.
sustine — Pre5edinte Comisiei Pentru Culturo — D-na consilier judetean Mihaela
Ivancia
29. Project de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre
Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi si Asociatia "PRO: Sanatate-Mediu-EducatieCulture Motca, Iasi pentru realizarea in parteneriat a Festivalului — concurs
international de muzica populara romaneasca " In gradina cu flori multe", editia a XIVa, in perioada 8-10 iunie 2018 in Regiunea Cernauti, Ucraina, alaturi de Centrul
Bucovinean de Arta pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Romane5ti
de la Cernauti, Ucraina si alocarea sumei de 14.800 lei in acest sens.
- sustine — Pre5edinte Comisiei Pentru Culturo — D-na consilier judetean Mihaela Ivancia
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30. Project de hot5rare privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre
Judetul Iasi — Consiliul Judetean la5i 5i Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni in
scopul realizarii Festjvalului transfrontaljer "Flora neamuluj", editia I dedicate
Centenaruluj Rom5niei in perioada 24-27 mai 2018, in comuna Erbiceni, Judetul Iasi Si
alocarea sumei de 11.500 Iej in acest sens.
- sustine — Preedinte Comisiei Pentru Culturo — D-na consilierjudetean Mihaela Ivancia

31. Project de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre
Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi 5i Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova in
scopul realiz5rii Festjvalului "Traditii 5i arts popular5, Birnova", editia a II-a, in data de 3
iunje 2018 5i alocarea sumei de 13.200 lei in acest sens.
- sustine — Pre5edinte Comisiei Pentru Culture') — D-na consilierjudetean Mihaela Ivancia

32. Project de hot5r5re privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre
Judetul lasj - Consiliul Judetean Iasi Si Asociatia Culturala ANARTE pentru realizarea in
parteneriat a proiectului „Salonul International de Art5 Singular5 ANARTE" la Palatul
Culturii in perioada 28 — 30 septembrie 2018 5i alocarea sumei de 13.000 lei in acest
sens.
- sustine — Preedinte Comisiei Pentru Culturb — D-na consilierjudetean Mihaela Ivancia

33. Project de hot5rare privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre
Judetul la5i - Consiliul Judetean la5i 5i Asociatia Culturala "SEMPER ARTES" pentru
realizarea in parteneriat a proiectului "Ambasador cultural al judetului meu!",

in

perioada 30 mai — 1 junje 2018, in judetul Iasi, 5i alocarea sumei de 6.500 lei in acest
sens.
- sustine — Pre5edinte Comisiei Pentru Culturo — D-na consilierjudetean Mihaela Ivancia

34. Project de hot5rare privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre
Judetul la5i — Consiliul Judetean la5i 5i Asociatia Cultural5 a Coruluj Aletheia pentru
realizarea in parteneriat a proiectului „Cantec rom5nesc djn vremea Marii Uniri, in
vjzjunea compozitorjlor contemporani, pe scena competitiilor corale internationale"
Iasi — Universitatea G. Enescu — Biserica Sf. Apostoli Petru 5i Pavel, Barboi — Gorizia,
Italia, Opera National5 Giuseppe Verdi, in perioada 19 — 25 iulie 2018 Si alocarea sumei
de 15750 lei in acest sens.
- sustine — Pre5edinte Comisiei Pentru Culturo — D-na consilierjudetean Mihaela Ivancia
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35. Project de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre
Judetul 14 — Consiliul Judetean 14 si Gr5dinita cu Program Prelungit "Sf. Sava" pentru
realizarea in parteneriat a proiectului „De Ia lume adunate 0-napoi la lume date", in
data de 19 maj 2018 Ia Palas Mall sj alocarea sumei de 4500 lei in acest sens.
- sustine — Preedinte Comisiei Pentru Cultures' — D-na consilier judetean Mihaela Ivancia
36. Project de hotarare privind aprobarea proiectului "Sustjnerea excelentei prin
recunoasterea publics a performantelor elevilor iewni".
- sustine — Pre5edinte Comisiei Pentru Culture's — D-na consilier judetean Mihaela Ivancia
37. Project de hotarare privind aprobarea asigurarii finant5rii de Ia bugetul local al
Judetului 14 — Consiliul Judetean lasj, pentru categoriile de cheltujeli care nu se
finanteaz5 de Ia bugetul de stat prjn Programul National de Dezvoltare Locals, aferente
obiectivului de investitie "Modernizare drum judetean, DJ 208F Heci (intersectje DJ
208") — Tatarui — lorcani — lim. jud. Suceava, km. 0+000-12+462".
-sustine — Director DJADP
38. Project de hot5rare privind aprobarea asigurarii finant5rii de la bugetul local al
Judetului 14 — Consiliul Judetean lasj, pentru categoriile de cheltuielj care nu se
finanteaz5 de la bugetul de stat prjn Programul National de Dezvoltare Local5, aferente
obiectivului de investitie "Modernizare drum judetean, DJ 207M intersectie DN 28 — A.I.
Cuza, km. 0+000-6+178".
-sustine — Director DJADP
39. Project de hot5rare privind aprobarea asigurarii finant5rii de Ia bugetul local al
Judetului 14 — Consiliul Judetean lasj, pentru categoriile de cheltuielj care nu se
finanteaz5 de la bugetul de stat prjn Programul National de Dezvoltare Locals, aferente
obiectivului de investitie "Modernizare drum judetean, DJ 281C: intersectje DN 28
(B14e0) — H5rmane0 — Todire0 — Coasta Magurii — Cotnari — intersectie DN 28B
(Cotnari), km. 0+000-25+053".
-sustine — Director DJADP
40. Project de hotarare privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local al
Judetului lasj — Consiliul Judetean 14, pentru categoriile de cheltuielj care nu se
finanteaz5 de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locals, aferente
obiectivului de investitie "Modernizare drum judetean, DJ 281: Spjnoasa — Belce0,
km.10+804-12+074".
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-sustine — Director DJADP

41. Project de hotarare privind aprobarea asigur5rii finant5rii de la bugetul local al
Judetului 14 — Consiliul Judetean 14, pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanteaz5 de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, aferente
obiectivului de investitie "Modernizare drum judetean, DJ 280B: Tg. Frumos — Cucuteni,
km. 2+614-11+802".

- sustine — Director DJADP
42. Project de hotarare privind aprobarea asigur5rii finantarii de la bugetul local al
Judetului 14 — Consiliul Judetean 14, pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, aferente
obiectivului de investitie "Modernizare drum judetean, DJ 248A: intersectie DC 73
(Grie5ti) lim. Jud. Vaslui, km. 48+089-50+693".

- sustine — Director DJADP
43. Project de hot5rare privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local al
Judetului 14 — Consiliul Judetean 14, pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanteaz5 de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, aferente
obiectivului de investitie "Modernizare drum judetean, DJ 246: lim. Jud. Vaslui —
Tufe0i de Sus — Scanteia — intersectie DJ 248 — Scheia — Dragwni — Ipatele — Tib5ne0,
km. 20+450-56+506".

- sustine — Director DJADP
44. Project de hotarare privind atrjbuirea in folosinta gratuity catre Institutul de Boli
Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" 14 a cl5dirii C1 din imobilul situate
in 14, str. V. Lupu nr.80.

- sustine — dl. logen GINJU
45. Project de hotarare privind modificarea Anexei 1— Reparatii curente in programul
de lucrari drumuri si poduri al D.J.A.D.P. 14 pentru anul 2018.

sustine — Director DJADP Iasi

46.

Project de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului General al Judetului

14 - Consiliul Judetean 14, la data de 31.03.2018.

-

sustine — Director Economic — D-na Elena ARVINTE

47. Project de hotarare privind rectificarea Bugetului General al Judetului 14 Consiliul Judetean 14 pe anul 2018.

- sustine — Director Economic — D-na Elena ARVINTE
Diverse
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DI. Maricel Popa: Hristos a Inviat, domnilor consilieri!
Suntem in locul in care s-au n5scut amintirile din copilarie. M5 bucur c5 o parte dintre
dumneavoastr5 s-au a5ezat sub drew' lui Creang5. Cu totii 5tim c5 f5r5 Ion Creang5 nu
numai literatura noastra ar fi avut de suferit, dar chiar 5i noi. Nu cred c5 este vre-un coleg
de-al nostru sau vre-un ie5ean sau vre-un copil din Moldova sau din tar5 55 nu fi citit Ion
Creang5. Nu cred c5 este cineva s5 nu fi auzit de amintirile Iui Ion Creang5, iar cine nu a
citit amintirile din copilarie a lui Ion Creang5 are o mare lips5.
Am ales acest loc de desf55urare a 5edintei ast5zi deoarece se implinesc 5i maram
impreun5 100 de ani de la infiintarea primului muzeu al literaturii romane. Este adev5rat
c5 trebuie s5 ne amintim 5i trebuie 55 fim mandri c5 avem o avere fantastic in la5i, o
avere foarte mare, avem o bogalie in la5i 5i trebuie s5 o respect5m.
inainte de inceperea 5edintei v5 rog 55-mi dati voie 55 inmanez cite o plachet5 5i cate o
medalie comemorativ5 care s5 marcheze centenarul bojdeucii 5i inainte de a inmana
placheta 5i medalia, a5 dori ca domnul Talpalaru s5 ne introduc5 in pove5tile lui Ion
Creang5, dar nu mai mult de cinci minute deoarece nu au prins toti loc lang5 cire5u1 Iui
Creang5.
DI. Valentin Talpalaru: Bun5 ziva distin5i invitati 5i bine ati venit la Bojdeuca lui Ion
Creang5!
Eu m-am preg5tit pentru un discurs de trei ore 5i jurnatate, am inteles c5 numai cinci
minute.
Dragi prieteni, dati-mi voie 55 v5 spun pentru c5 toti cei care intr5 pe poarta bojdeucii
sunt prietenii lui Creang5, aici se intr5 intr-o lume speciaI5, lumea pove5tilor pentru c5 a5a
cum le spun eu tuturor copiilor intre patru 5i nou5zeci de ani, pove5tile s-au n5scut aici la
Bojdeuc5. Aici unde a venit Ion Creang5 55-5i scuture in prag ciubotele, 55 se a5eze in
camera de curat in stanga la masa lui de scris, acolo lang5 lampa care mai mult scotea
fum deck lumina, cu tocul Inmuiat in cerneal5 poate mai arucand in dreapta o privire
catre obiectele pe care le lasase aici Mihai Eminescu, catre scrinul acela 5i oft5nd 55-5i
inceap5 povestea pe care cu totii o 5titi: am fost 5i eu pe lumea aceasta un bot cu ochi, o

bucato de hums insufletito din Humule5ti care nici frumos Ono la doutizeci de ani, nici
cuminte Ono la treizeci, nici bogat Oa la patruzeci nu m-am focut, dar 5i sorac ca in
anul acesta, ca anul trecut 5i ca de cand sunt, niciodato n-am fost! Ofta Ion Creang5 5i
a5ternea continuarea amintirilor sale timp in care, al5turi prin buc5farie trebaluia m5tu5a
Tinca rosie la fat5 cu broboada innodat5, la gura focului pentru ca" lui Ion Creang5 ii era
ve5nic foame 5i acolo pe plit5 clocoteau 5i sarmale 5i pui cu smantank se mai strop5ea la
mitele care se invarteau printre picioare 5i II a5tepta pe Ion Creang5 poate la ceas de
sears cu focul aprins in sob5, masa inc5rcat5, 55 depene amintiri, s5 5uguiasc5, dar gandul
lui Creang5 probabil c5 zbura cam tot timpul catre bunul sau prieten, catre fratele Mihai
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cu care st5tea la taifas acolo in spate 5i c5ruia ii scria: "iii scriu aceasto epistolo din
ceardacul in care am stat de atatea on impreunti 5i unde mats privind la cerul plin cu
minunotie spuneai lucruri frumoase, dar iato eu, co5cogeamitea omul gandid la acele
vremuri am inceput a plange".
Distin5i invitati, de acolo de sus din raiul pove5tilor unde Creanga ii are de-a pururi in
dreapta sa pe Arap AIb 5i pe tovar55ii s5i, pe Ivan Turbinca, pe D5niI5 Prepeleac, pe Stan
Patitul, cred c5 se uit5 cu placere Ia faptul ca toti intre patru 5i nouazeci de ani vin aici sa5i arunce macar o privire deasupra m5sutei unde 5i-a a5ternut opera copil5riei noastre.
DI. Maricel Popa: V5 multumesc foarte mult domnule profesor!
A5 dori sä inmanez celor doi Vicepre5edinti 5i consilierilor judeteni inclusiv doamnei Vartic
Raluca pentru aniversarea Bojdeucii Ion Creang5 cote o medalie 5i o plachet5 pentru
marcarea centenarului bojdeucii in semn de respect pentru dumneavoastra 5i pentru
ceea ce faceti pentru la5i.
(noto: in continuare, domnul Pre5edinte, Maricel Popa inmaneozo cote o placheto 5i o
medalie domnilor vicepre5edinti, domnilor consilierilor judeteni 5i doamnei Vernico
Locromioara, Secretarul Judetului la5i ).
DI. Maricel Popa: A5 vrea sa inmanez 5i doamnei Secretar Vernic5 pentru faptul ca este
foarte receptive Ia propunerile dumneavoastr5 5i in afar5 de asta vreau s5 v5 spun c5 s-a
f5cut o corectie, probabil dintr-o eroare domnilor consilieri, pe data de 15 aprilie niciunul
dintre dumneavoastr5 in afar5 de doamna Ivancia, domnul $erban 5i domnul Ostaficiuc
nu a catadicsit s5 vino s5 anivers5m aici impreun5 pe 15 aprilie 100 de ani de Ia infiintarea
acestui monument, aceste averi pe care Ie-au lasat str5mo5ii no5tri. De asta am venit aici,
macar in 5edint5 de Consiliu s5 fiti prezenti Ia Bojdeuca. Stiu c5 multi dintre
dumneavoastr5 nu au indraznit sa vino s5 i5i aduc5 aminte de poezii 5i mai degrab5 s-au
dus Ia un mic 5i Ia o bere in loc s5 vino Ia ora 12.00 s5 ne onoreze cu prezenta. Nu era
pentru mine, nu era pentru Consiliul Judetean, era pentru bojdeuca, era pentru tot la5u1.
Foarte multi din Moldova de peste Prut 5i-au facut timp cinci minute s5 vino, din placate
multi consilieri de Ia not nu au reu5it s5 vino 5i am vrut s5 repar aceast5 eroare pentru
care nu ati venit pe 15 aprilie s5 sarbatorim impreuna.
Cu ocazia asta, unii dintre dumneavoastr5 au aflat c5 este Bojdeuc5.
Desch idem lucr5rile 5edintei. V5 multumesc foarte mutt pentru pa rticipa rea
dumneavoastr5. Suntem prezenti in numar de 33 de consilieri, (note: fora doamna Raluca
Vartic) avem cvorum 5i a5 dori sa aprob5m proiectele pe care Ie vom dezbate ast5zi. Sunt
47 de proiecte. V5 rog domnule coleg, domnule istoric. 0 amintire de Ion Creang5 ar
trebui sa spuna fiecare coleg atunci cAnd vine Ia microfon.
DI. Vasile Cotiuga: Dumneavoastr5 ne-ati spus pove5ti multe.
DI. Maricel Popa: Pove5ti 5i fapte nu numai cancanuri.
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DI. Vasile Cotiuga: Domnule Pre5edinte, nu este vorba de cancanuri, discut5m la ordinea
de zi. In luna ianuarie am depus dou5 proiecte de hot5rare care vizau tocmai ceea ce
ast5zi, dumneavoastr5, de aceea a fost 5i refuzul meu de a primi, astazi, dumneavoastr5
ati s5rb5torit impreuna cu not Bojdeuca din Tic5u cum este cunoscuta corect, nu
Bojdeuca Ion Creang5, Muzeul Ion Creang5 este cu totul aitceva. Am depus dou5 proiecte
care vizau tocmai semnalizarea monumentelor istorice printre care 5i Bojdeuca din Tic5u.
Ce frumos ar fi ca la intrarea in judetul la5i 5i apoi pe toate drumurile, cei care trec prin
judetul nostru s5 5tie c5 la la5i au indicatoare rutiere care s5-i duc5 foarte u5or spre
Bojdeuca sau spre alte muzee 5i siteuri arheologice. Din pacate, domnule Pre5edinte, a5a
cum faceti dintotdeauna, ati refuzat s5 avizati aceste proiecte de hot5rare s5 le aducem in
plenul Consiliului Judetean 5i sa le discut5m, s5 le aprob5m sau nu. R5man la latitudinea
noastra. V5 intreb, care este situatia acestor proiecte depuse de mine la consiliul
Judetean din luna ianuarie?
DI. Maricel Popa: Stimate coleg, din Cate 5tiu eu, toti istoricii vor s5 scoat5 adev5rul Ia
iveal5 5i vor s5 transmits un adevar pentru viitoarele generatii. Ceea ce vi s-a adus Ia
cuno5tint5 c5 nu se poate inc5Ica legea, ceea ce a spus 5i colegul nostru Manolache, de
2000 de ani intr-un Consiliu, Intr-un senat se respects legea, dar dumneavoastr5 nu tineti
cont de ea, pentru dumneavoastra cancanul este la ordinea zilei 5i v5 complaceti in
aceasta discutie. V5 rog doamna jurists, Alungulesei.
D-na Gabriela Alungulesei: Initiativele depuse de catre dumneavoastra se refers Ia
realizarea sau depunerea investitiilor de catre consiliile locale sau persoane juridice.
Dumneavoastr5, prin aceste initiative ati dorit protejarea monumentelor istorice 5i
marcarea prin panouri de identificare la fiecare unitate administrativ teritoria15. Acestea
sunt atributii ale Consiliilor locale care au monumentele respective pe raza lor teritorial5
nicidecum ale Consiliului Judetean la5i.
DI. Vasile Cotiuga: Doamna Alungulesei, domnule Pre5edinte, stimati colegi, cand am
depus aceste proiecte 55 5titi c5 m-am uitat in lege 5i cu responsabilitate le-am depus sub
semnatur5 5i acolo am f5cut trimitere in preambul exact la ceea ce trebuie f5cut 5i era
vorba de a Intocmi parteneriate cu UAT-urile, aveti dreptate, sunt in proprietatea lor 5i
tot in legea ale5ilor locali spune foarte clar, Consiliul Juderean poate ajuta, consilia

uat-urile. In cazul de fat5 dac5 5tim foarte bine, uat-urile, consiliile locale nu au speciali5ti
in domeniul istoric sau in domeniul protej5rii monumentelor istorice, de aceea a venit
propunerea mea tocmai de a ajuta pe toti cei care au in proprietate asemenea
monumente, 55 le facem un studiu de calitate 5i nu era vorba de a face not consilieriii
judeteni ci de a face speciali5ti din cadrul unei comisii pe care am propus-o, 55 se
realizeze aceast5 comisie 5i apoi sa fie avizate 5i Ia Bucure5ti, 5i la Minister ....
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DI. Maricel Popa: Doamna Secretar, v5 rog s5 r5spundeti pentru a nu ne duce in eroare in
continuare cu minciuni. Poate eu nu cunosc aceast5 lege 5i nici dumnealui nu o cunoaste
si asta este culmea ironiei. V5 rog doamna Secretar.
D-na Lacramioara Vernica: Este vorba de autonomia unifatilor administrativ —teritoriale.
Nu putem incalca autonomia acestor unit5ti. Este clar.
DI. Maricel Popa: Domnule Cotiug5, v5 rog, ajunge! Vi s-au dat explicatii!
DI. Vasile Cotiuga: Este vorba de Legea nr.215 in care nu este vorba de autonomie, este
vorba de a ajuta, de a consilia.
D-na L5crarnioara Vernica: Consilierea face parte din atributiile Consiliului Judetean. Nu
trebuie s5 emitem o hot5rare de consiliu pentru a consilia un uat.
DI. Vasile Cotiuga: Atunci 55 spunem un lucru foarte, foarte clar: Consiliul Judetean Iasi
nu este de acord s5 semnalizam rutier si apoi istoric monumentele istorice din judetul
Iasi. Multumesc!
D-na Gabriela Alungulesei: Domnule consilier, nu este vorba c5 nu suntem de acord. Nu
este atributul nostru 55 facem acest lucru.
DI. Vasile Cotiug5: Vreau s5 primesc r5spunsul oficial.
DI. Maricel Popa: Cine este pentru ordinea de zi? V5 rog, I5sati. Dati-i scris domnului
Cotiug5.
D-na Alungulesei Gabriela: Vreau 55 mai fac o precizare dac5 Imi permiteti.
DI. Maricel Popa: V5 rog.
D-na Gabriela Alungulesei: In anul 2007 prin Hotkarea Consiliului Judetean nr. 336 s-a
aprobat proiectul privind semnalizarea obiectivelor turistice de interes regional din
judetul Iasi, project finantat din fonduri alocate prin programul Phare CBC 2005,
Programul de vecin5tate Romania-Moldova 2004-2006.
DI. Vasile Cotiuga: Unde sunt aceste indicatoare rutiere?
DI. Maricel Popa: intrebati pe domnul Simirad si pe domnul Adomnitei. Intrebati pe
domnul Adomnitei unde sunt.
D-na Gabriela Alungulesei: In anexa Ia acest project se regasesc obiectivele pe care
dumneavoastr5 le-ati prev5zut in expunerea de motive.
DI. Vasile Cotiuga: Nu exists cu desavarsire.
DI. Maricel Popa: Domnule Stanciu, v5 rog.
DI. Cristian Stanciu: Domnule Presedinte, stimati colegi, de multe ori in ultima vreme am
sesizat c5 apar discutii cu privire Ia initiativele colegilor nostri in Consiliul Judetean si eu
cred c5 inclusiv discutia de astazi nu trebuia 55 ail:A loc in acest cadru si in acest moment
dintr-un singur motiv si anume prin faptul c5 domnul consilier Cotiug5 trebuia s5
primeasc5 un r5spuns de aceea rug5mintea si propunerea este pentru ca de o parte
initiativa fiec5rui consilier judetean nu trebuie blocat5 conform proiectelor legale, in
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momentul in care se depun initiative care vin in contradictie flagrant5 cu prevederile
legale v-as ruga domnule Pre5edinte s5 dispuneti secretariatului sau compartimentului de
resort s5 r5spunda consilierilor judeteni in a5a fel incat s5 nu mai ajungem in situatii
conflictuale aid pentru c5 dac5 exists o dispozitie contrary conform legii 5i domnul
consilier x, y sau z prime5te raspunsul respectiv, dup5 aceea, dumnealui poate actiona in
consecint5 in raport de cum consider5 necesar, pe de o parte, pe de alt5 parte, pentru a
nu amesteca initiativa cu ceea ce este legal sau nelegal deci, practic partea de legalitate,
eu a5 ruga colegii consilieri inconditiile in care exists o contradictie cu executivul, practic
executivul vine 5i spune, domnule, nu pot propune un asemenea proiect de hotarare, nu-i
pot da o forma pentru c5 dumneata aici sustii chestiuni contrare legii, atunci ii faceti un
r5spuns care vizeaz5 acest lucru iar daca nu, domnul consilier respectiv trebuie s5 5i
roage colegii de consiliu 5i s5 sprijine in comun printr-un numar de 13 semnaturi a5a cum
s-a facut de multe on in Consiliul Judetean 5i atunci poate interveni cu acel proiect pe
ordinea de zi. !Dana atunci stimati colegi,ordinea de zi c5 ne place sau nu ne place, ca
initiativ5, ca 5i convocare este atributul Pre5edintelui Consiliului Judetean. Dac5
Pre5edintele, din anumite motive consider5 ca acel project al unui coleg consilier nu
poate intra pe ordinea de zi este atibutul dumnealui conform legii.
Dac5 dumneavoastr5, doriti cu tot dinadinsul ca un project care vizeaz5 caste in lun5 5i in
stele sa ajung5 pe masa dezbaterii atunci adunati num5rul de semn5turi necesare
convoc5rii unei sedinte 5i atunci, acel proiect va intra obligatoriu pe ordinea de zi, asta nu
inseamn5 c5 va si trece. V5 multumesc frumos!
DI. Maricel Popa: V5 multumesc! Cine este pentru ordinea de zi?
DI. Mircea Manolache: Domnule Pre5edinte, un mic amendament.
V5 multumesc tare mutt domnule Pre5edinte. Domnul Stanciu, de fiecare data cand vine
din str5inatate vine relaxat, vine cu idei 5i ne aduce in atentia noastr5 un regulament pe
care it avem toti. Toti consilierii judeteni ar trebui sa cunoa5tem regulamentul consiliului
judetean 5i atunci, domnul profesor Cotiuga daca ar arunca o atentie mai sportita asupra
acestui regulament cu siguranta ast5zi ar fi 5tiut sa puncteze conform legii nr. 215 a
alesului local.
DI. Maricel Popa: Multumesc! Domnule Serban sau domnul Aivanoaei v5d c5 are
microfonul.
DI. Constantin Serban: Domnule Pre5edinte,domnilor colegi, sigur c5 apreciez punctul de
vedere al domnului Stanciu cu un amendament: Pre5edintele Consiliului Judetean nu
poate sa propun5 ordinea de zi far5 ca aceasta s5 fie fundamentata ca toate proiectele sa
respecte partea de legalitate. Ce ma indigneaz5 pe mine este c5 i-a trebuit doamnei
Alungulesei 90 de zile ca s5 dea un r5spuns care ar fi putut dat din luna februarie la 30 de
zile dup5 ce colegul nostru a depus acel proiect. A5a ca domnule Pre5edinte, cred c5 sunt
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anumite defectiuni in activitatea executivului si acest lucru a vrut 55-I mentioneze si
domnul Stanciu. V5 multumesc!
DI. Maricel Popa: Eu vreau s5 multumesc foarte mult directorilor de specialitate din
Consiliul Judetean, vreau s5 le multumesc pentru activitatea pe care au desf5surat-o anul
trecut si in acest an nu am fi reusit s5 avem proiecte de sute de milioane de euro si toti
s-au canalizat pe proiecte europene. Este o problem5. Ar trebui s5 avem in loc de 200 de
salariati,ar trebui s5 avem 400 de salariati, numai eu semnez aproape zilnic intre 2000 si
3000 de documente. V5 rog tare mult. Haideti s5 avem un pic de bun simt si un pic de
respect pentru cei care muncesc. Cei din executiv nu sunt slujbasii consilierilor judeteni.
DI. Vasile Cotiuga: Respect si pentru not ca alesi judeteni.
DI. Maricel Popa: Ca alesi si ca printi. V5 rog, domnule consilier.
DI. Vasile Cotiug5: Ca alesi nu ca printi. Dumneavoastr5 sunteti cu printii.
DI. Romeo Vatr5: Situatia aceasta este generat5 clar de niste blocaje in interiorul
executivului si dac5 vorbim in cazul acesta al proiectului depus de domnul Cotiug5 si de
proiectul depus de domnul Bulgaru de o intarziere de 90 de zile, eu pot s5 v5 zic c5 este o
intarziere de 365 de zile la un proiect pe care I-am depus anul trecut in martie si nu un
proiect, chiar dou5 proiecte am depus la care nu am primit 1)&15 in momentul de fat5 un
r5spuns pozitiv, negativ, c5 are sau nu are aviz de la directia de specialitate. V5 rog
frumos on tratati cu respect activitatea noastr5 de consilieri judeteni on incercati s5
intrati in normal. Un alt aspect pe care vreau s5-I aduc in discutie
DI. Maricel Popa: Doamna Secretar, v5 rog s5 v5 ocupati.
D-na Lacramioara Vernica: Avem si raportul de specialitate.
DI. Romeo Vatra: M5 bucur c5 it aveti dar il primesc Ia un an? Vi se pare normal? Mie nu
mi se pare normal.
V5 multumesc pentru faptul c5 ne-ati adus aici la bojdeuca din Tic5u pentru a primi
medalii si a tine aceast5 sedint5, dar vreau 55 v5 atrag atentia c5 acest loc nu este deloc
potrivit pentru a tine sedinte de Consiliu Judetean. Dac5 doreati 55 faceti un eveniment
festiv, 55 ne aduceti aici si s5 ne bateti obrazul c5 nu ne-am prezentat Ia evenimentul
Muzeului Literaturii Romane puteati 55 faceti intr-o intalnire festiv5 si s5 ne inmanati
medalii si plachete dar ca 55 tineti sedint5 de Consiliu Judetean aici pe niste trepte, cu
soarea deasupra capului si 55 st5m ca niste elevi aici in fata dumneavoastr5, mie nu mi se
pare normal. Noi avem nevoie de conditii pentru a tine sedintele pentru a discuta si
pentru a dezbate si nu mi se pare cadru potrivit pentru a veni aici la Bojdeuc5 si a tine
sedinta de Consiliu Judetean. V5 rog frumos 55 ne tratati cu respect atat in ceea ce
priveste initiativele legislative pe care not le sustinem in calitate de consilieri judeteni si
este dreptul nostru si ca, colegi a dumneavoastr5 pentru c5 si dumneavoastr5 sunteti tot
consilier judetean si se pare c5 dumneavoastr5 ati uitat lucrul acesta, aveti senzatia c5 ati
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fost votat de populatie, nu, ati fost votat de catre colegii dumneavoastr5 5i chiar dad
este un cadru festiv tin 55 v5 atrag atentia c5 nu v5 tratati colegii dumneavoastr5 cu
respect. Nu mi se pare normal ca Ia aceasta 5edinta s5 st5m aici pe treptele Bojdeucii pe
care eu o apreciez in mod deosebit, yin cu copii mei aici 5i vizitez, am vizitat 5i in anul
Centenarului Bojdeuca, nu mi se pare normal ca s5 tinem in aceste conditii 5edinta de
Consiliu.
DI. Maricel Popa: V5 multumesc domnule coleg. Doamna Vernic5 v5 rog 55 r5spundeti 5i
Inainte de a r5spunde v5 rog tare mult s5 faceti un inventar Ia toate propunerile
consilierilor 5i va rog tare mult s5 se respecte termenele legale.
DI. Vasile Cotiuga: Treizeci de zile scrie in Regulament.
D-na Lacramioara Vernic5: Acela5i referat negativ din partea serviciului de specialitate
pentru proiectul pe care dumneavoastr5 l-ati depus.
DI. Romeo Vatra: O.K. Legea spune in felul urm5tor, nu spune ca s5 intre in discutie
trebuie un referat pozitiv. Cu un referat negativ, fiind o initiative a consilierilor judeteni
poate fi introdus pe ordinea de zi
D-na L5cramioara Vernic5; Dar nu cred c5 dumneavoastr5 vreti 55 votati proiecte de
hot5rari ilega le.
DI. Romeo Vatr5: Sunt de acord cu dumneavoastr5, dar Legea spune c5 trebuie discutate.
D-na Lacramioara Vernic5: Trebuie discutate in comisiiile speciale sau eventual de c5tre
dumneavoastr5 dar nu in plenul Consiliului Judetean.
DI. Maricel Popa: Am putea trece totu5i Ia 5edint5, v5 rog!
DI. Romeo Vatra: Mi se pare absolut in neregul5 ca dumneavoastr5 s5 spuneti la un an de
zile ca am referat de specialitate negativ, nu va sup5rati.
DI. Maricel Popa: In afar5 de asta, inainte de a lua cuvantul colegul 5i prietenul meu
Marius a5 vrea 55 v5 atrag atentia, s5 v5 aduc aminte c5 5i acum 2000 de ani 5edintele
erau publice 5i erau in amfiteatre nu erau ascunse. Dac5 avem 55 ne ferim de cineva v5
rog 55 ne spuneti. Este o 5edint5 public5 5i nu v5d de ce nu se poate tine in acest superb
amfiteatru. Este o idee foarte buns a domnului consilier, coleg 5i prietenul meu domnul
Alin Aiv5noaei, 55 fie toata vara, toate 5edintele 55 fie aici. VS felicit 5i a5a vom face.
Supunem la vot eventual.
DI. Marius Danga: A5 vrea s5 ma contrazica doamna secretar dac5 cumva nu am dreptate
in ceea ce urmeaz5 s5 spun, dar apelez la experienta mea de care domnul Pre5edinte
f5cea vorbire atunci and mi-a dat medalia, de la Prim5rie din calitatea mea de consilier
local. Din ce 5tiu eu, odat5 cu depunerea unui proiect de hot5rare, in mod legal ea este
initiativa unui consilier sau mai multi, dac5 directiile de specialitate nu se exprim5 in
treizeci de zile se consider5 pozitiv avizul. Eu a5a 5tiu c5 scrie in Legea nr. 215, poate
dumneavoastra 5titi altceva, 5i atunci intr5 pe ordinea de zi a comisiilor.
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D-na Lacramioara Vernica: V5 rog nu confundati actul administrativ, autorizatia cu
proiectul de hot5rare.
DI. Marius Danga: Doamna Secretar, discutam de proiectele de hot5r5re! Precizarea de
care vorbesc eu este explicita in Legea nr. 215 acolo unde se vorbeste de proiectele de
hot5 Ca re.
D-na Lacramioara Vernic5: Proiectele de hot5rare nu pot intra in plenul Consiliului
Judetean dad nu au un aviz pozitiv.
DI.Marius Dang5: Eu discut de comisii doamn5, nici nu le-ati trimis Ia comisii!!!
DI. Vasile Cotiuga: Dup5 treizeci de zile se consider5 c5 este aviz pozitiv.
D-na Lacramioara Vernica: Nu are cum s5 fie aviz pozitiv atata timp cat se vorbeste de
nelegalitate.
DI. Marius Dang5: Comisia juridica verific5 punctul de vedere al directiilor si spune, este
legal, nu este legal, dar ,
D-na Lacramioara Vernica: Cum poate s5 spuna Comisia juridic5 impotriva unui
departament juridic unde sunt numai jurist'?
DI. Marius Danga: P5i, desfiint5m Comisia juridic5, domnul Ostaficiuc.
D-na Lacramioara Vernica: Nu trebuie s5 o desfiintati. Dumneavoastr5 dati un aviz, dar
specialistii raman specialisti, juristii r5man juristi.
DI. Vasile Cotiuga: Doamna Secretar, in treizeci de zile
DI. Maricel Popa: V5 rog s5 trecem Ia ordinea de zi. V5 multumesc! Cine este pentru
ordinea de zi? (not5: 32 de voturi pentru). impotriva? Abtineri? Nu sunt.
D-na Irina Hovirneanu: Un vot impotriv5. (not5: dl. cons. Cotiug5).
DI. Maricel Popa: Este un vot impotriva, exact ca si Ia bugetul judetului Iasi.
(nota: a porosit 5edinta doamna consilier Ivancia Mihaela. Prezenti la 5edinto 32 de
consilieri judeteni).
Proiectul nr. 1. Project de hotorare privind aprobarea procesului verbal al sedintei
extraordinare a Consiliului Judetean lai din data de 13.04.2018.
Aviz favorabil in comisii cu un vot de abtinere. Cine este pentru? (not5: 32 de voturi
pentru). V5 multumesc! Impotriva? Abtineri? (nota: unanimitate).
Proiectul nr. 2. Project de hot-or-Ore privind incetarea de drept a calitopi de consilier
judetean a domnului Liviu Breitescu.
Aviz favorabil in comisii. Cine este pentru? (nota: 32 de voturi pentru). Impotriva?
Abtineri? Nu sunt. (not5: unanimitate)
Proiectul nr. 3. Project de hotorare privind validarea mandatului de consilier judetean in
Consiliul Judetean la5i a doamnei Raluca VARTIC.
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D-na L5crarnioara Vernica: Comisia de validare: domnul Leb5d5, domnul Stanciu, Domnul
Dang5, doamna Ciornia nu este, domnul Mihai Florin.
(Membri comisiei de validare se retrag pentru a analiza dosarul calitatii de consilier
judetean a doamnei Vartic Raluca).
DI. Dorel Lebada: Comisia de validare constituit5 prin Hotararea Consilului Judetean nr.
155 din 2016 a analizat calitatea alegerii doamnei consilier judetean Vartic Raluca
constatand c5 au fost respectate conditiile legale si c5 nu sunt cazuri de incompatibilitate
fapt pentru care a hotarat s5 propuna validarea mandatului doamnei Vartic Raluca. Drept
pentru care s-a Incheiat acest proces-verbal.
DI. Maricel Popa: Supunem la vot validarea mandatului de consilier judetean. Cine este
pentru? (nota: 32 de voturi pentru). impotriv5? Abtineri? V5 multumesc! (nota:
unanimitate).
Va invit sa depuneti juramantul.
D-na Vartic Raluca: Subsemnata Raluca Vartic, consilier judetean in cadrul Consiliului
Judetean la5i, in conformitate cu dispozitiile art. 32 alin (1), coroborate cu dispozitiile art.
90 din Legean r. 215/2001 a administratiei publice locale, republicato, cu modificorile 5i
complet6rile ulterioare, depun in fata Consiliului Judetean la5i urmotorul juromant:
Jur sa respect Constitutia 5i legile I-aril 5i sa fac, cu buns-credinto, tot ceea ce sto in
puterile 5i priceperea mea pentru binele locuitorilor judetului la5i. Asa sa-mi ajute
Dumnezeu.
DI. Maricel Popa: Felicitari doamna Vartic si dorim sa aveti cat mai multe propuneri legale
si orice project al dumneavoastra care va fi legal cu siguranta va fi un proiect pentru
dezvoltarea orasului si a judetului Iasi. Va multumim si va felicitam.
Proiectul nr. 4. Proiect de hotarare pentru modificarea componentei comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judetean la5i prevazute in Anexa la Hotorarea Consiliului
Judetean Iasi nr.163/22.07.2016.
Se inlocuieste domnul Bratescu cu domnisoara Vartic.
DI. Romeo Vatra: Cu o mica exceptie. Grupul PNL propune ca urmare a validarii doamnei
Vartic in cadrul grupului, propune ca membru in comisia de cultura in locul domnului
Bratescu sa intre domnul Silviu Apostol si in comisia de Relatii internationale unde era
domnul Apostol s5 intre doamna Raluca Vartic, iar doamna Raluca Vartic mai este in
comisia de sanatate si in comisia de administratie publics si achizitii.
DI. Maricel Popa: Va rog, cu amendamentul propus cine este de acord? (nota: 31 de
voturi pentru). impotriva? Abtineri? (nota: unanimitate). V5 multumesc!
(nota: dupo votarea proiectului nr. 4 a porosit 5edinto domnul consilier Mihai Florin.
Prezenti la 5edinto 32 de consilieri judeteni).
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Proiectul nr.5. Project de hottirare privind aprobarea organigramei, statului de functii 5i a
Regulamentului de organizare 5i functionare pentru Directia Judetean6 de Evident6 a
Persoanelor Iasi, ca urmare a reorganiz6rii, cu aplicare de la data de 01.06.2018.
Aviz favorabil in comisii. Cine este pentru? (note': 32 de voturi pentru). Impotriva?
Abtineri? (note': unanimitate).
Sunt 33 de voturi, domnul Cotiug5 nu particip5 Ia vot. (note': 32 de voturi).
D-na Irina Hovirneanu: Da, nu participa Ia vot.
DI. Vasile Cotiuga: A, trebuia s5 ridic cartonawl?
DI. Maricel Popa: Da. Ridicati cartona5u1, on impotriv5, on pentru. Este un regulament.
Dac5 vreti s5 v5 faceti jocul pan5 Ia sf5rit cu imaginea dumneavoastr5 persona15...
Proiectul nr. 6. Project de hot6rare privind modificarea Regulamentului Serviciului de
Alimentare cu Ap6 5i Canalizare, precum 5i acordarea unui mandat special
reprezentantului Judetului la5i in Adunarea General6 a Asociatiei Regionale a Serviciilor de
Ap6 Canal la5i - ARSACIS referitor la modificarea 5i completarea Contractului de delegare
a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu GO 5i de canalizare nr. 48/2009, prin Actul
Aditional nr. 25.
Nu particip5 Ia vot domnul Minea, domnul Stoian i domnul Chiril5 se abtine.
Cine este pentru? (note': 29 de voturi pentru). impotriv5? Abtineri? (o abtinere, dl.
Viceprewdinte Chiri15). (note': dl. cons. Minea 5i dl. cons. Stoian nu au participat la vot
conform art. 77 din Legea nr. 393/2004).
D-na Irina Hovirneanu: 0 abtinere.
DI. Maricel Popa: Proiectul nr. 7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei,
statului de functii 5i a Regulamentului de organizare 5i functionare ale Teatru/ui pentru
Copii 5i Tineret „Luceaf6rul" la5i.
Aviz favorabil in comisii. Cine este pentru? (note': 32 de voturi pentru). Impotriva?
Abtineri? (note': unanimitate). V5 multumesc!
Proiectul nr. 8. Proiect de hotbrare privind aprobarea Regulamentului de organizare 5i
functionare al Directiei Judetene de Paz6 5i Protectie la5i.
Aviz favorabil. Cine este pentru? (not5:32 de voturi pentru). Impotriva? Abtineri? (note:
unanimitate). V5 multumesc!
Proiectul nr. 9. Project de hotarare privind Situatiile financiare incheiate la data de
31.12.2017 de catre R.A. Aeroportul la5i
Aviz favorabil in comisii. Cine este pentru?
DI. Alin Aivanoaei: 0 interventie.

p-v sed ordinara plen 25.04.2018

Pagina 19

DI. Maricel Popa: Doamna Lili Arvinte s5 veniti aici s5 explicati. V5 rog s5 veniti pentru c5
este aceeasi problem5 a opozitiei, de ce nu se las5 tot profitul pentru dezvoltarea
aeroportului. Pentru c5 este ilegal. Trebuie s5 v5 explice cineva care este de specialitate si
stiti foarte bine si vreau s5 v5 pun aceeasi intrebare domnule Aiv5noaei, cand ati fost doi
ani Vicepresedinte la Consiliul Judetean de ce nu ati I5sat profitul la Aeroport?
DI. Alin Aivanoaei: Pentru c5 am I5sat 55 fac5 profit in mandatul dumneavoastra.
DI. Maricel Popa: Ati avut si atunci profit. In mandatul dumneavoastr5 ati renuntat la
SIEG. Doamna Arvinte, v5 rog 55 veniti.
DI. Alin Aivanoaei: Dac5 tot stiti, apreciez faptul a imi urm5riti emisiunile.
DI. Maricel Popa: Nu v5 urm5resc. $tie toata lumea. Am citit nota domnului Cotiug5 si
m-a informat domnul Cotiug5 si mi-ati reprosat si dumneavoastr5 si toat5 lumea. VS rog
doamna Arvinte. Un specialist poate s5 v5 explice de ce.
DI. Vasile Cotiuga: Domnule Presedinte, eu nu v-am informat! Eu am avut discutii ieri in
comisii.
DI. Alin Aivanoaei: Haideti s5 dep5sim momentul cu infom5ri si informatori si as vrea s5
stiu
DI. Maricel Popa: P5i, m5 uit la dumnealui si
DI. Vasile Cotiuga: Domnule Presedinte, este si presa aici, eu nu v-am informat.
DI. Maricel Popa: Ba m-ati informat.
DI. Vasile Cotiuga: Nu.
DI. Maricel Popa: Ba da.
DI. Alin Aivanoaei: As vrea totusi s5 primesc un r5spuns si cu privire la interpelarea pe
care am facut-o anul trecut cand s-a incheiat anul financiar 2016 si la fel, regia autonomy
a obtinut un profit. Dac5 exists posibilitatea ca unicul actionar in spet5 Consiliul Judetean
prin majorarea capitalului social poate rasa cota de profit cu anumite directii predestinate
in mod deosebit investitiilor.
Dac5 dumneavoastr5 spuneti c5 aceast5 idee este ilegaI5, as vrea si eu un r5spuns de ce
este ilega15? Pan5 la urm5 eu am formulat o intrebare dac5 exists posibilitatea.
DI. Maricel Popa: Doamna Lili Arvinte, v5 rog s5 r5spundeti. Regia autonomy nu are
capital in primul rand.
D-na Elena Arvinte: Este vorba de Ordonanta de Urgent5 nr. 26 privind modalitatea de
repartizare a profitului cu destinatie.
DI. Maricel Popa: Legea nu permite. VS rog domnule consilier Vatr5.
DI. Romeo Vatra: Stimati colegi, situatia financiar5 a Aeroportului, dad v-ati uitat pe
project este foarte bun5. Vorbim aici de un brut de 10 milioane de lei si profit net de 2
milioane 200 din care 50% revin Consiliului Judetean, yin in visteria Consiliului Judetean
de la Aeroport.
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DI. Maricel Popa: Brut sau net?
DI. Romeo Vatra: Net. Si de aceea eu cred c5 ar trebui punctat c5 acest profit i acest
rezultat financiar foarte bun, performant se datoreaz5 fostei conduceri a Consiliului de
Administratie i a Aeroportului care, dup5 cum titi a suferit o prigoan5 din partea
conducerii Consiliului Judetean i din partea unor oameni care in momentul de fat5 sunt
la conducerea Aeroportului. Adic5, tr5gand o linie pot s5 v5 spun c5 lucrurile se vad in
felul urm5tor: managerul care a condus Aeroportul in 2017 cand s-au obtinut 2 milioane
de Euro, a fost dat afar5 la sfar5itul anului 2017 pentru motive de neperformant5, dar iat5
ca Instanta, ieri, a dat o sentint5 in care s-a dovedit ea suspendarea fostului director
general este nelegala, lucru pe care grupul PNL I-a sustinut din decembrie pan5 acum
necontenit. Intrebarea pe care eu am pus-o Consiliului de Administratie §i doamnei
director Nichitu5, care este temeiul legal pentru care domnul director a fost suspendat,
raspunsul a fost c5 intrebarea nu este relevant5. Acest gen de atitudine, acest proces de
epurare a profesioni5tilor din Aeroport §i Incercarea de acaparare politic5 a Aeroportului
ne va duce probabil in acest an, avem deja nite rezultate, la o scadere a traficului pe
Aeroportul 14. Din punctul meu de vedere situatia este gravy pentru ca in urma sentintei
de ieri care nu este definitiv5, dar probabil c5 va fi acee4 in cadrul Curtii de Apel sau
unde va fi va duce in avalan0 Ia anularea altor decizii ale Consiliului de Administratie
pentru c5 hot5rarea de revocare a directorului general are la baz5 hot5r5rea de
suspendare a directorului general, cred c5 exists riscul ca acea hot5rarea de revocare s5
devin5 §i ea nula i s5 ajungem Intr-o situatie in care conducerea Aeroportului in
momentul de fat5 sa nu mai tim cine o asigur5.
DI. Vasile Cotiuga: Domnul Popa.
DI. Maricel Popa: Da, doamna Nichitt4 v5 rog.
D-na Nichi'M Monica: Conform Ordonantei 109, Consiliul de Administratie al
Aeroportului 14 nume5te §i revoc5 directorii. Domnul Alexandru Anghel de care faceti
vorbire a fost numit prin contract de mandat. Dac5 lnstanta ii va da ca0g de cauz5 o s5
aplicam, dar nu inseamn5 c5 Aeroportul 14 nu este condus sau nu ne deslawr5m
activitatea. Ati spus de sc5derea num5rului de pasageri. Comparativ cu ce v-ati referit la
num5rul de pasageri. Poti Intr-o lung datorita z5pezii, sunt fenomene meteorologice, s5
nu se decoleze.
DI. Maricel Popa: Sunt 180 de c5I5tori mai putin de la Blue Air dar s5 1u5m in calcul c5
Blue Air are patru curse. Intr-o lung nu este o drama dar pe trimestru tiu c5 iese in plus.
Da, domnule Stanciu.
DI. Cristian Stanciu: Domnule Pre5edinte, stimati colegi, cred c5 nu era un subiect la care
ar fi trebuit intervenit foarte mult. Eu pe ordinea de zi vad ca discutam situatiile
financiare de la Aeroport ins5 constat din pacate c5 totu§i colegii no5trii de Ia PNL nu
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pierd absolut nicio ocazie pentru a face interprethri politice pe marginea acestui subject.
Stim cu totii ce s-a intamplat in Consiliul Judetean, 5tim cu totli c5 nu s-a ajuns la un
consens Intre fosta conducere a Aeroportului International la5i 5i executivul Consiliului
Judetean 5i acest lucru a luat-o complet la vale in interpretarea unora care nu mai sunt in
acest moment in prim plan 5i care, doresc in continuare dac5 au plecat ei s5 is 5i casa
dup5 dan5ii dac5 se poate.
Eu v-as propune s5 renuntam la acest joc politic pe marginea subiectului legat de
aeroport, am f5cut un astfel de apel de fiecare dat5 cand am avut ocazia in Consiliul
Judetean, inteleg ca" pe de o parte cand este PSD scade num5rul de c5I5tori, cand era PNL
cre5tea tot timpul num5rul de c5I5tori. Practic nu mai conteaz5 activitatea, conteaz5 cine
conduce Aeroportul. In functie de acest lucru realiz5m 5i diagrama num5rului de c5I5tori.
Cand fost USL atunci lucrurile au fost liniare.
Domnule Pre5edinte, in consecintS ca 55 nu r5pesc din timpul colegilor cred c5 ar trebui
s5 ne uit5m la lucruri serioase la Aeroport, ast5zi avem situatiile financiare, consider
pertinent5 Intrebarea pe care a pus-o liderul de la PMP 5i anume dac5 exists 5i alte
posibilit5ti in a5a fel incat 55 putem realiza investitii la Aeroport sigur, in limita
intervalelor legale pe care ni le permit reglement5rile in vigoare mai ales c5 nu ne-am
propus s5 m5rim capitalul, s51u5m b5nutii. Deci, dad exists un traseu viabil in acest sens
II putem discuta.
DI. Maricel Popa: Doamna Lili Arvinte, v5 rog.
D-na Elena Arvinte: Nu este posibilitate.
DI. Maricel Popa: Nu este 5i se 5tie. Cine este pentru?
DI. Constantin Serban: Sigur, apreciez din nou ce spune domnul Stanciu c5 ast5zi
discut5m despre situatia financiar5, dar domul Stanciu nu a fost atat de corect incat s5
recunoasc5 c5 a fost un management eficient 5i rezultatele pe anul 2017 sunt pozitive,
prin urmare, managerul a jucat un rol important. Nu este vorba de PNL domnule coleg
Stanciu ci este vorba despre un management eficient, un om care 5i-a f5cut datoria. C5 ati
vrut s5-I dati afar5 o s5 vedeti ce o s5 ias5.
DI. Maricel Popa: V5 rog, domnule Manolache.
DI. Mircea Manolache: Domnule Pre5edinte, am spus-o nu odat5, acolo unde este o vacs
cu lapte toti vor cate o tats, dar dac5 ne uit5m foarte clar, in fiecare domeniu de
activitate este un raport de activitate 5i dac5 e 55 faci o socoat5 s5 vezi cum a fost in anul
trecut financiar a5tepti 55 se termine anul. 2017 a fost un an pe plus, inteleg asta 5i de la
colegii no5tri, inteleg asta de la dumneavoastr5, de la conducerea Aeroportului, domnul
Anghel a fost un om bun, a plecat, s-a dus cu Domnul, acum, exists o alt5 conducere.
S5 a5tept5m dragi colegi s5 vedem in anul 2018 ce se va intampla 5i atunci ar fi bine ca
fiecare dintre not s5 trag5 un semnal de alarm5 5i 55 atentioneze atat executivul cat 5i
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conducerea Aeroportului, cei care sunt in Consiliul de Administratie c5 lucrurile Ia data de
2017 nu au fost corecte in privinta fostului manager. Noi, dac5 ar fi s5 discut5m foarte
aplicat pe aceasta problem5 dac5 a fost corect sau nu a fost corect, chiar dumneavoastr5
domnule Vatr5 ati spus c5 ieri, lnstanta i-a dat castig de cauz5, am inteles c5 domnul
Anghel era numit cu contract cu Brasovul, se ocup5 de implementarea Aeroportului
Brasov si ce mai are dumnealui acolo de f5cut, dar Inca odat5, haideti s5-i I5s5m pe cei
care, tot noi i-am votat si sunt in Consiliul de Administratie, am inteles c5 foarte curand va
fi acel examen pe 15 mai pentru cele dou5 pozitii de Ia Aeroport director plin,director
adjunct si ce este foarte important este s5 nu mai lovim in acest Aeroport noi pentru ca
suntem emblema acestor investitii judetene incat s5 nu mai ducem in derizoriu imaginea
acestui Aeroport 6 este pacat. Adica, cincizeci de generatii sau dou5zeci si trei cum
spunea si domnul Stanciu nu este meritul numai al USL, al celor de Ia PNL, al celor de Ia
PMP, UNPR, practic, toat5 comunitatea a contribuit Ia ceea ce s-a intamplat la Aeroport.
Haideti sä nu ne mai 1u5m asa fiecare cum putem spun5nd c5 noi am fost cei mai buni
sau oamenii noStri au fost cei mai buni. Clar, domnul Stanciu are dreptate, domnul
Aivanoaei are dreptate, dumneavoastr5 aveti dreptate, timpul le va rezolva. 2018 practic
suntem Ia jumatatea Iui, mai avem Inca 7 luni, intram in 2019 si atunci tragem o concluzie
asupra situatiei financiare Ia Aeroport pentru c5 vom discuta ;Dana maine dimineata
problema Aeroportului Iasi. Multumesc tare mult.
DI. Maricel Popa: Vreau s5 va completez domnule consilier faptul c5 foarte putini dintre
dumneavoastr5 stiu de un scandal care trebuia s5 fie cu Blue Air, s-au recuperat aproape
2 milioane de Euro, erau datorii foarte marl si datorit5 directorului de acum doamna
Nichitus a reusit s5 recupereze datoria deoarece aveau profit de 2 milioane dar aveau
pierdere de 2,5 milioane net, iar domnul Anghel pe data de 21 decembrie a pus sechestru
unei nave la sol. Dad f5cea acest lucru si nu reusea s5 evite si o felicit pe doamna
director si consiliu de administratie, daca nu reusea s5 evite acest lucru cu sigurant5
vorbeam Ia ora actual5 de jum5tate de trafic in Iasi deoarece putem pleca cu baza cum
s-a plecat si de Ia Timisoara. Pleca Ia Bac5u sau la Suceava. El nu a recuperat de un an si
ceva si Ia ora actual5 vor fi si penalizari datorit5 faptului a nu a dat raportul international
si sunt mai multe aspecte care nu se pot spune din p5cate aici. Dumneavoastra ati avut
discutii Ia Comisia Juridic5 dar pentru imaginea personal5 insistam. Pe mine ma
deranjeaza foarte mult domnilor consilieri faptul c5 in 2016 a avut un profit de 7 milioane
si un pic. De ce nu a avut acum un profit dublu de 14 milioane? De ce numai de 8
milioane? Eu aici v5 intreb si aici trebuie sa fie si intrebarea dumneavoastr5. Cu trafic Ia
jum5tate in 2016 a avut 7 milioane cu un trafic dublu a avut 8 milioane. Oare nu trebuia
sa fie profitul dublu? Vreau si eu sa v5 intreb pe dumneavoastr5 care majoritatea dintre
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dumneavoastrA aveti tangents

De ce nu este un profit dublu de 14 milioane? De

ce este numai atat? Intreb i eu. Ati fost in comisia juridic5, titi foarte bine ...

DI. Vasile Cotiuga:Intrebati consiliu de administratie.
DI. Maricel Popa: Nu are tangents. Este stat in stat ca i Ia altele. Aeroportul este condus
prin Ordonanta 109 i titi foarte bine c5 orice investitie sau orice incluziune sau ....

DI. Vasile Cotiug5: Lunar, trebuie 55 dea raportul.
DI. Maricel Popa: Asta este problema dumneavoastr5, trebuia 55 cereti.
DI. Romeo Vatr5: Domnule Preedinte, acum Imi dau seama de ce am venit aici la
Bojdeuca din Tic5u. Vreau s5 v5 atrag atentia c5 eludati i evitati exact subiectul fierbinte
al zilei, faptul ea suspendarea directorului general a fost una ilegaI5, iar ilegalitatea
aceasta

DI. Maricel Popa: Domnule, nu mintiti! Nu spuneti minciuni! Eu am dat dispozitie 55 i se
retrag5 mandatul domnului Anghel?

DI. Romeo Vatra: Vreau s5 v5 atrag atentia c5 dac5 Consiliul de Administratie a luat o
decizie care a fost pe lAng5 lege, in afara legii, Consiliul de Administratie nu 4i mai
respect5 contractul de mandat.

DI. Maricel Popa: Bine . Cine este de acord cu situatiile financiare? (not5: 32 de voturi
pentru). V5 rog! Abtineri? impotriva? V5 multumesc! (not5: unanimitate).
Proiectul nr. 10. Project de hotarare privind modificarea Anexei nr. 3 din Hotorarea
Consiliului Judetean Iasi nr. 514/20.12.2017 privind tarifele de inchiriere pentru spatiile si
terenurile aflate in domeniul public al Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi, pentru anul
2018.
Aviz favorabil. Domnul Serban a solicitat o informare {Ana Ia plen privind situatiile
spatiilor subinchiriate Ia spitalul N. Oblu i domnul Manolache a solicitat s5 se afieze pe
site-ul Consiliului Judetean toate proprietatile, spatiile i terenurile inchiriate ale
Consiliului Judetean la5i.
Rog departamentul tehnic s5 afieze pe site i este normal s5 afieze chiriile i spatiile
inchiriate, toate contractele s5 fie transparent5.

Cine este pentru? (not5: 32 de voturi pentru). impotriva? Abtineri? V5 multumesc.
(nota: unanimitate).
Proiectul nr. 11. Project de hotarare privind incetarea contractului de management
nr.5438/23.04.2013 si numirea domnului Dan Nicolae Dobos manager interimar al
Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi" Iasi, Ono Ia finalizarea analizei noului project de
management depus de acesta in conformitate cu art.43^1 din OUG nr. 189/2008 privind
managementul institutiilor publice de culturo, cu modificarile si completorile ulterioare.
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Este un amendament. Aviz favorabil Ia comisii cu un amendament: Interimatul domnului
director prevozut la art.2 so nu dep65easco trei luni de zile. Cu amendamentul respectiv.
Da, domnule consilier.
DI. Vasile Cotiug5: Cred ca la 5edinta anterioara sau in luna februarie dup5 ce am depus Ia
Consiliul Judetean o adresa a unui fost angajat al Bibliotecii cu privire Ia neregulile de Ia
Biblioteca Judeteana, nereguli care au aparut 5i in pres5, ati propus un proiect de
hotarare de a Intocmi o comisie de analiz5 a materialelor pe care eu vi le-am Inaintat. A5
vrea s5 5tiu care este rezultatul analizei Comisiei respective. Noi am intrebat ieri 5i in
comisii din care fac parte mai multi colegi din toate partidele politice 5i au spus ca nu 5tiu
absolut nimic.
DI. Maricel Popa: Din aceast5 comisie face parte domnul Vatra, domnul Uscatu, domnul
Florin Mihai, domnul Lebad5 5i domnul Cristian Stanciu. Rog pe domnul Stanciu s5
prezinte.
D-na Petra Carp: Nu a avut termen?
DI. Maricel Popa: Tot eu sunt vinovat dac5 e cald afara. $tiu, eu sunt vinovat c5 e cald
afara 5i nu a plouat ieri.
DI. Vasile Cotiug5: larna nu-i ca vara!
DI. Maricel Popa: Vorba prietenului dumneavoastr5. Nimeni nu intreab5 de 21 miliarde
luate in 2009 5i au fost foarte multi bani du5i in afar5 la band . Nimeni nu mai intreaba de
acest aspect. Cu 21 de miliarde faceam cinci autostrazi.
DI. Cristian Stanciu: Domnule Pre5edinte, stimati colegi, in urma unor sesizari dad va
aduceti aminte s-a initiat un proiect de hotarare care a vizat infiintarea unei comisii
speciale de analiza 5i verificare a5a cum prevad specificatiile Legii nr. 215 a administratiei
publice. Din pacate, noi am dat un mandat acestei comisii 5i un mandat ma refer Ia
durata de functionare 5i practic, in momentul in care ne-am propus sa analizam petitia
respectiva am constatat ca am ie5it din termenul de aplicare al proiectului de hotarare.
Nu era acesta cel mai rau lucru posibil pentru c5 puteam mari durata de valabilitate a
functionarii comisiei insa, acesta s-a suprapus cu expirarea mandatului directorului de Ia
Biblioteca Judetean5 5i cu, control de la Audit. intreband despre subiect persoanele de la
compartimentele de resort am inteles c5 s-a facut un audit la Biblioteca Judeteana 5i a
venit un r5spuns pe acest audit care este favorabil activitalii de acolo, de asemenea, mam consultat cu Pre5edintele Comisiei Juridice care a constatat la randul domniei sale
faptul ca, Comisia noastr5 nu mai poste functiona dar avand in vedere verificarile facute
5i rezultatele acestui audit consideram Ca la acest moment putem pan5 la momentul
prezentarii proiectului de managament al domnului director a5a fel incat, pe baza unei
petitii sa nu ajungem sä inc51c5m alte prevederi legale 5i s5 ajungem Intr-o zon5 in care
sigur, ne-ar displace fiecaruia dintre noi, practic s5 rezolvam aceste lucuri, sa dam
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posibilitatea directorului de acolo s5-51 continue provizoriu activitatea in urma
demersurilor care s-au facut la Bibliotec5 51 a legislatiei in vigoare, urmand ca pe baza
proiectului de management s5 putem decide in consecint5. Deci, din punct de vedere
legal 51 al oportunit5tii totodat5, consider c5 putem vota f5r5 probleme acest proiect. V5
multumesc!
DI. Maricel Popa: V5 multumesc! Cine este pentru? V5 rog domnule 5erban.
DI. Constantin Serban: Domnule Pre5edinte, dac5 lectur5m auditul efectuat o s5 vedem
c5 sunt cateva aspecte care tin de comportament. Nu poi ca manager s5 Iti permiti orice
pentru c5 ai o legitimatie de partid. Nu poti s5 to porti cu salariatii Intr-un anumit mod
care este incompatibil cu functia de director. Sigur, domnul Vicepre5edinte poate pune Ia
indoial5 c5 eu am spus legitimatii,dar este recunoscut ca un membru PSD.
DI. Romeo Olteanu: Nu este.
DI. Constantin 5erban: Noi II 5tim mai bine. Dumneavoastr5 ati fost Prefect, nu aveti de
unde s5-15titi, dar not II 5tim.
DI. Maricel Popa: Vreau s5 v5 informez domnule 5erban pentru 5tiinta dumneavoastr5 5i
domnilor consilieri, in primul rand domnul Dobo5 nu este membru de partid al PSD.
Gre5iti. V5 rog tare mutt s5 nu duceti in eroare. In afar5 de acest aspect, domnul Dobo5 a
fost numit pe aceast5 functie de domnul Cristi Adomnitei, membru PNL 5i acum 51 in
trecut 51 in viitor. V5 rog tare mutt, nu este membru PSD 5i a5 vrea s5 se consemneze asta
51 faptul c5 a fost numit de domnul Adomnitei 51 v5 rog s5 nu mai duceti in eroare. Este
adev5rat c5 tot ce se intampl5 a5a cum spuneti dumneavoastr5 nu s-a Intrunit comisia
sunt tot eu de vina 5i Imi reprosati numai mie. Asta este vista. 0 s5 duc mai departe.
DI. Constantin 5erban: Domnule Pre5edinte, sunt un om serios 5i nu dezinformez.
Domnul Dobo5 a fost purt5tor de cuvant al PSD. Luati documentele partidului 5i o s5 v5
convingeti.
DI. Maricel Popa: Dac5 este purfator de cuvand nu inseamn5 c5 este 5i membru PSD.
Domnul Jijie chiar a fost un membru al PNL, dar acum nu mai este membru PNL. Ce pot
s5-i fac?
DI. Vasile Cotiuga: Si-a dat demisia public domnul Jijie.
DI. Maricel Popa: 5i domnul Dobo5 tot a5a 5i-a dat demisia public. Nu a avut 5i nu a fost
niciodat5. Eu cred ca. domnul Dobo5 este sub acoperire Ia PNL dar nu vrea s5 ne spun5. Cu
sigurant5.
V5 rog sa vot5m. Cine este pentru a prelungi mandatul de interimar al domnului Dobo
cu amendamentul respectiv? (nota: 20 de voturi pentru). S-a spus cu amendamentul de
la comisii. V5 multumesc!
Impotriva? Abtineri? (nota: 12 voturi de abtinere: cons. PNL i cons. PMP).
D-na Irina Hovirneanu: Una, dou5, trei, patru, cinci, 5ase, 5apte, opt, noua, zece abtineri?
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DI. Romeo Vatr5: Doisprezece.
D-na Irina Hovirneanu: Doisprezece.
DI. Maricel Popa: Doisprezece din 33 poate sa fie i 13 din 33 deoarece este ace14
rezultat. Eventual mai luati cativa vizitatori din strad5.
DI. Vasile Cotiuga: Acesta este respectul dumneavoastra fat5 de opozitie.
Proiectul nr. 12. Project de hotora re privind organizarea 5i desfosurarea analizei
proiectului de management ce va fi depus de domnul Dan Nicolae Dobo.s in conformitate
cu prevederile art.43^1 din OUG nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice
de culturo, cu modificorile si complete:rile ulterioare.
Cine este pentru?
D-na Lacramioara Vernica: Nominalizari. 0 propunere pentru comisie i una pentru
contestatie.
D-na Petra Carp: Nominalizari la comisie i la contestatie.
DI. Victor Chiri15: Domnul Stoian de Ia ALDE.
DI. Maricel Popa: Domnul Stoian Ia contestatie, domnul Stanciu la comisie.
DI. Victor Chiri15: Domnul Manolache la contestatie.
DI. Maricel Popa: Domnul Stoian la contestatie, domnul Stanciu in comisie. Cine este
pentru?
DI. Cristian Stanciu: In comisie propun pe domnul Ursanu.
DI. Maricel Popa: Domnul Ursanu i domnul Stoian la contestatie. Cine este pentru?
(nota: 20 de voturi). impotriva?
DI. Victor Chirila: Nu. Eu am f5cut propunerea ca domnul Stoian s5 fie membru in comisie
nu Ia contestatie. Supuneti la vot, v5 rog!
D-na Petra Carp: S-a votat. Data viitoare.
DI. Victor ChiriI5: A trecut.
DI. Romeo Olteanu: A trecut i asta, vorba romanului.
DI. Maricel Popa: Proiectul nr. 13.
D-na Irina Hovirneanu: Abtineri?
DI. Maricel Popa: Abtineri? (nota: 10 voturi de abtinere, cons. PNL). impotriva? (nota:
dl. Ursanu si dl. Stoian nu au participat Ia vot conform art. 77din Legea nr. 393/2001).
D-na Irina Hovirneanu: Abineri, zece.
DI. Maricel Popa: La ce15Ialt project erau 12. Mai ridicati odat5.
D-na Petra Carp: Era altceva.
DI. Maricel Popa: Proiectul nr. 13. Proiect de hotorare privind incetarea promovairii
temporare a domnului Sorin BABLIUC in functia publica de conducere de director executiv
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al Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi si ocuparea prin
detasare a functiei de director executiv.
Sincer s5 fiu eu nu am fost ieri aici dar a5 fi preferat 55 fie doamna Manolache director
executiv.
DI. Marius Danga: Faceti propunerea asta Ca aveti dreptul. Domnul Ginju ar vrea s5 scape
de asta.
DI. Maricel Popa: Cine este pentru propunerea pentru director?
DI. Vasile Cotiu5: Pentru cine?
DI. Marius Danga: Pentru doamna Manolache sau pentru domnul Ginju?
DI. Vasile Cotiuga: Pentru cine vot5m, pentru domnul Ginju sau pentru doamna
Manolache? Domnule Pre5edinte, pentru cine vot5m acum pentru c5 ati avut o
propunere!
DI. Maricel Popa: Domnule Stanciu, v5 rog, propuneti.
(nota: discutli in sedinto)
DI. Cristian Stanciu: Stimati colegi, noi ne-am consultat 5i nu o 55 mergem nici pe domnul
Babliuc 5i nici pe doamna Manolache, mutam toate drumurile Ia patrimoniu pentru
domnul Ginju.
DI. Maricel Popa: Cine este pentru? (nota: 32 de voturi pentru).
DI Marius Dan& Dar nu Inchiriem nu? Nu le scoatem Ia Inchiriat.
DI. Maricel Popa: impotriva? Ab%ineri? (nota: unanimitate)
Domnule director general interimar de Ia drumuri v5 urez succes!
Proiectul nr. 14. Project de hotorare privind Incetarea detasorii domnului prof. univ. dr.
Catolin Ion BORDEIANU pe postul de manager interimar al Ansambluluj Folcloric al
Judetului Iasj si desemnarea unui nou manager interimar.
DI. Victor Chiri15: Domnul Abutoaiei, s-a votat ieri in comisii.
DI. Vasile Cotiuga: Gigel Fronea
D-na Lacramioara Vernica: Cum se nume5te domnul?
DI. Radu Apetrei: Domnul Abutoaiei Alexandru-Andrei.
D-na Petra Carp: Trebuia s5-I treceti in raport.
DI. Radu Apetrei: Este trecut.
D-na Lacramioara Vernic5: Cand are loc concursul?
DI. Radu Apetrei: Pe 8 mai iar pe 23 se afiseaz5 rezultatele.
D-na Lacramioara Vernic5: Pan5 pe 23 mai.
DI. Alin Aivanoaei: Domnule Pre5edinte, corect ar fi fost s5 fie persoana c5ruia ii acord5m
un vot de Incredere, 55 se prezinte ast5zi in MO plenului s5-I cunoa5tem 5i noi.
DI. Victor Chiri15: A fost ieri. Nu ati fost voi, pentru c5 ati plecat! A fost.
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DI. Liviu Bulgaru: Poate in birou Ia dumneavoastr5.
DI. Victor Chiri15: Nu a fost niciodata in birou Ia mine.
DI. Maricel Popa: V5 rog! Cine este pentru? (nota: 22 de voturi pentru). Impotriva?
Abtineri? (not6: zece abtineri, consilieri PNL). Multumim. Pentru domnul Andrei

Abutoaiei.
D-na Irina Hovirneanu: Zece abtineri. Cred c5 sunt nou5 abtineri pentru ca domnul

Cotiug5 nu voteaza nimic. V5 abtineti sau nu?
DI. Vasile Cotiuga: Da.
D-na Irina Hovirneanu: Abtinere? Atunci, sunt zece abtineri.
Proiectul nr. 15. Project de hot-attire privind atribuirea a dou6 licente de traseu catre

operatorul de transport SC TEISA SRL in vederea efectuarii serviciuluj de transport public
judetean de persoane prin curse regulate speciale care s6 asigure transportul angajaplor
SC CONCORD SERVICE CENTER SRL
Aviz favorabil in comisii. Se abtine domnul Apostol si domnul Manolache.
DI. Mircea Manolache: Cu amendament.
DI. Maricel Popa: Vreti un amendament, v5 rog.
DI. Mircea Manolache: Nu cu amendament, vreau s5 iau cuvantul.
DI. Maricel Popa: V5 rog frumos.
DI. Marius Danga: Nu ai voie s5 intervii!
DI. Romeo Olteanu: Dumneavoastra nu aveti voie s5 interveniti!
DI. Vasile Cotiuga. Nu aveti voie.

(discutii in 5edint6)
DI. Mircea Manolache: Domnule Presedinte, dad nu am voie s5 intervin asta nu

inseamn5 ca not vom da tot timpul astfel de autorizatii ca s5 circule pe drumurile publice!
DI. Cristian Stanciu: Domnule Manolache, nu aveti voie s5 participati Ia dezbatere!
DI. Maricel Popa: Dar de ce nu are voie?
DI. Victor Chiri15: Este Presedintele transportatorilor.
DI. Maricel Popa: Dar o vorb5 poate s5 spun5.
DI. Victor Chiri15: Poti vorbi, domnule! V5 1u5m purtator de cuvAnt.
DI. Romeo Olteanu: Nu poate.
DI. Marius Dang5: Poti s5 scrii.
DI. Vasile Cotiug5: Domnule Presedinte, domnul Cahn este aici astazi si cred c5 si domnul

Manolache dorea acelasi Iucru. Cer Directiei de transporturi domnului Cahn director si
domnului Focsa directori amandoi, interimari c5 toti sunt interimari in Consiliul Judetean.
DI. Maricel Popa: Asa i-a lasat Adomnitei, asta-i mostenirea.
DI. Vasile Cotiuga: In doi ani de zile puteati s5 faceti Iucrurile sa functioneze dar nu ati

reuSit si nici nu o sa reusiti niciodat5. Cer acestei directii ca in maximum o lun5 de zile sa
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vine cu o propunere de regulament pentru cursele speciale. Exist5 un regulament al CJului din 2014, deja lucrurile sunt dep55ite cu multe aspecte pe care le-am mai discutat 5i
insist ca Directia 55 propun5 acest Regulament Intr-o lung de zile 5i sa votam pentru c5
ceea ce votam ast5zi inseamna sa aducem pe drumurile noastre un autobuz, un autocar
din 1997 5i cu totii lupt5m pentru a reduce poluarea. VS multumesc!
DI. Romeo Vatra: Domnule Pre5edinte, acum un an dumneavoastr5 ati fost cu cineva de
la Autoritatea de Transport intr-un control inopinat, incognito care a fost prezentat 5i pe
posturile de televiziune 5i on line ca fiind a5a o actiune de tipul Cuza Vod5.
Eu vreau s5 v5 Intreb 5i v5 rog s5-mi r5spundeti care au fost efectele acelui control 5i dac5
cumva in urma acelei actiuni initiate de dumneavoastr5 5i cei de Ia Autoritatea de
transport s-au schimbat conditiile de transport sau ati adus o imbunat5tire in ceea ce
prive5te functionarea transportului judetean.
DI. Maricel Popa: Aceast5 datorie domnule consilier o avem tori consilierii 55 mearg5, 55
sesizeze 5i 55 raporteze 5i eventual sa mai fac5 ate o curse sa vad5 ce se intamp15. A5a
am facut 5i eu. In timpul meu liber am fost 5i eu de trei ori, nu mi-a dat nimeni bilete, leam atras atentia factorilor de conducere 5i respectand Regulamentul Consiliului Judetean
ca 55 nu mai facem alte dosare. Sunt institutii abilitate 5i trebuia 55 sesizeze aceast5
problem5.
DI. Rome Vatra: VS rog 55-mi r5spundeti Ia Intrebare. Care a fost urmarea acelui control?
DI. Maricel Popa: Am adus la cuno5tint5 Compartimentului de Transport 5i la
Departamentul de Control.
DI. Romeo Vatr5: Ei erau cu dumneavoastra. Ce le-ati adus Ia cuno5tinta?
DI. Valentin Olin: In urma controlului efectuat Ia data respective la B]rnova operatorul
transportator a fost sanctionat 5i ne-a actionat in judecat5 procesul-verbal, I-a contestat
5i din caste 5tiu, a pierdut.
Cu referire Ia celelalte nereguli Ia care nu avem competente au fost sesizate organele
competente, respectiv ANAF, Politia Economic5.
DI. Romeo Vatra: Eu am Intrebat dac5 s-au adus imbunat5tiri conditiilor de transport
public judetean. Dac5 a avut intr-adevOr un efect. Faptul ea a fost amendata o firm5, din
punctul meu de vedere este nerelevant. In continuare se circul5, pe traseele regulate 5tiu
c5 acum discut5m de un traseu pentru curse speciale se circul5 in acelea5i conditii
inproprii, f5r5 sa respecte orarul, WO s5 respecte traseul, Vara 55 respecte capetele de
traseu 5i din punctul meu de vedere a fost doar o actiune de imagine 5i cred ca" de fapt nu
se dore5te a se rezolva ceva, s5 se schimbe ceva pentru imbunatatirea transportului
public.
DI. Alin Aiv5noaei: Domnule Olin, are Consiliul Judetean aprobat un plan de control pe
autoritatea de transport?
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DI. Valentin Olin: Sigur c5 da. Consiliul Judetean a avut o actiune i suntem inderulare
incepand cu data de 3 mai la doua actiune de control.
DI. Alin Aivanoaei: Ne puteti spune dac5 la prima actiune de control s-au luat m5suri de
sanctionare, de corectare a anumitor situatii pe care le-ati identificat? Sau perceptia
ramane acee4 c5 lucrurile sunt Ia indemana acestor transportatori?
DI. Valentin Cann: S-au luat m5suri.
Dl. Alin Aiv5noaei: Multumesc!
DI. Vasile Cotiuga: Spuneti despre regulament.
DI. Maricel Popa: Da. Supunem la vot. Cine este pentru? (nota: 21 de voturi pentru).
DI. Vasile Cotiuga: Ne spuneti ceva de regulament?
D-na Petra Carp: S-a spus ieri.
DI. Maricel Popa: S-a spus. Domnule Olteanu, supuneti dumneavoastr5 in continuare la
vot.

(nota: a iesit din sedinto dl. Pre5edinte, Maricel Popa. Prezenti la 5edinta 30 de consilieri
judeteni).
DI. Romeo Olteanu: Proiectul de hot5rare nr.16.
D-na Irina Hovirneanu: Supuneti la vot proiectul nr. 15.
DI. Romeo Olteanu: Proiectul nr. 15 s-a votat.
D-na Irina Hovirneanu: S-a spus doar cine este pentru.
DI. Romeo Olteanu: Cine este impotriv5? Cine se abtine? V5 rog s5 num5rati. (nota: 6
voturi de abtinere).
DI. Mircea Manolache: La care project?
DI. Romeo Olteanu: La cel cu transportatorii.
DI.Mircea Manolache: Eu nu am voie s5 votez.
DI. Vasile Cotiuga: A spus Ca face regulamentul intr-o lung de zile.
DI. Romeo Olteanu: Domnule director, intr-o lung faceti regulamentul?
D-na Petra Carp: A promis ieri c5 ii face.
D-na Irina Hovirneanu: Abtineri, unu, doi, trei , patru cinci base. Sase abtineri i 2
neparticip5ri Ia vot. (nota: dl. Apostol 5i dl. Manolache nu au participat la vot conform art.

77 din Legea nr. 393/2004). (nota: dl. Cotiuga nu 5i-a exercitat dreptul de vot.).
DI. Alin Aiv5noaei: Domnule Vicepreedinte, am o propunere, s5 1u5m acee4 pauz5 i
not toti ceilalti pan5 se intoarce PreOintele pentru ca nu este corect, pentru unii mums,
pentru altii cium5. Acele4 dou5 minute va" solicitarn. Multumim.
DI. Romeo Olteanu: Cine este pentru s51u5m o pauz5? Pauza.

Prima parte a sedintei a luat sfarsit
Pauza
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Partea a doua
Reluarea 5edintei.
(nota: A revenit in 5edinto dl. Pre5edinte Maricel Popa. Prezenti la reluarea 5edintei sunt
31 de consilieri judeteni).
DI. Maricel Popa: Proiectul nr. 16. Project de hotorare privind aprobarea realizorii
proiectului "Improving citizens longevity and quality of life in la5i — Singerei crossborder
region through providing innovative health care services"de catre UAT Judetul lap — prin
Consiliul Judetean Iasi, Romania, in calitate de partener 5i Raionul Singerei — Consiliul
Raional Singerei- Republica Moldova, in calitate de lider, in vederea finantorii acestuia in
cadrul Programului Operational Comun Romania— Republica Moldova 2014-2020;
Obiectivul tematic 8: Provocori comune in domeniul sigurantei 5i securitotii, Prioritatea
4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sonatate 5i accesul la sonatate;
Aviz favorabil. Cine este pentru? (nota: 31 de voturi pentru). Amendamente? impotriva?
Abtineri? (nota: unanimitate).
DI. Romeo Vatra: Dar cititi tot proiectul!
D-na Petra Carp: Dar I-a citit domnule Vatr5!
DI. Maricel Popa: Proiectul nr. 17.

Proiect de hotorare privind aprobarea realizeirii

proiectului "Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din Judetul Iasi 5i Raionul
Leova "de cotre Judetul la5i — prin Consiliul Judetean la5i, in calitate de Partener, in
parteneriat cu Raionul Leova — Consiliul Raional Leova, Republica Moldova p alocarea
fondurilor in cuantumul sumei de 179.370,18 lei, din bugetul Consiliului Judetean la5i,
necesare realizeirii documentatiei tehnico-economice in vederea obtinerii finantorii in
cadrul Programului Operational Comun Romania- Republica Moldova 2014-2020;
Obiectivul tematic 7: Imbunotatirea accesibilitatii regiunilor, Dezvoltarea transporturilor p
a retelelor si sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 — Dezvoltarea transportului
transfrontalier 5i a infrastructurii TIC.
Cine este pentru? (nota: 31 de voturi pentru). Impotriva? Abtineri? V5 multumesc!
(nota: unanimitate).
Proiectul nr. 19. Project de hot-at-are privind aprobarea cotizatiei Judetului lap - Consiliul
Judetean lap, in calitate de membru al Asociatiei Regiunilor Europene Viticole (AREV),
pentru anul 2018.
Cine este pentru? (nota: 30 de voturi pentru). impotriva? Abtineri? ( nota: o abtinere,
dl. Vicepreprewdinte Romeo Olteanu). V5 multumesc!
D-na Irina Hovirneanu: Abtinere, una. Domnul Olteanu.
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DI. Maricel Popa: Proiectul nr. 20. Project de hotarare privind aprobarea valorii cotizatiei

Judetului lap - Consiliul Judetean la,si, in calitate de membru fondator al Asocial-lei
ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban
Memory, pentru anul 2018.
DI. Marius Danga: Ati s5rit proiectul nr. 18. Proiectul nr. 18 nu s-a votat.
DI. Liviu Vornicu: S-a votat.
DI. Romeo Vatra: Proiectul nr. 18 nu s-a votat.
DI. Marius Danga: Nu s-a votat. Ati trecut direct Ia 19 Ia Arev.
DI. Maricel Popa: Da. Revin. Proiectul nr. 18. Project de hotorare privind aprobarea valorii

cotizatiei Judetului lap - Consiliul Judetean laP, in calitate de membru al Adunorii
Regiunilor Europene, pentru anul 2018.
Eu ma abtin aici deoarece sunt membru in bordul Euroregiunii sau nu particip Ia vot.
D-na Irina Hovirneanu: Nu participati Ia vot.
DI. Maricel Popa: Cine este pentru? (nota: 30 de voturi pentru). Impotriva? Abtineri?
(nota: unanimitate). Nu sunt. Cu neparticiparea mea Ia vot.

(nota: dl. Pre5edinte
Maricel Popa nu a participat Ia vot conform art. 77 din Legea nr. 393/2004).
D-na Irina Hovirneanu: Nu participati, am inteles. Domnule Preedinte, dac5 nu v5
sup5rati, dar grupul PNL nu voteaz5 nimic. Pentru, Impotrivo, Abtineri?
DI. Romeo Vatr5: De exemplu Ia punctul nr. 16 nu ati Intrebat, ati citit numai proiectul.
DI. Maricel Popa: Impotriv5, abtineri, am spus.
D-na Irina Hovirneanu: Ba da, a Intrebat, dar dumneavoastr5 nu ati ridicat Ia nimic.
DI. Maricel Popa: Proiectul nr.19. Proiect de hot5rare privind aprobarea
D-na Petra Carp: S-a votat proiectul nr. 19.
DI. Maricel Popa: S-a aprobat. Proiectul nr.20.
D-na Petra Carp: Este aprobat i proiectul nr. 20.
DI. Maricel Popa: Punctul nr. 20 este cu ATRIUM. Eu nu particip Ia vot Ia ATRIUM pentru
c5 sunt membru in bord.
DI. Romeo Olteanu: AREV s-a votat. Proiectul nr. 20 nu s-a votat.
DI. Maricel Popa: Proiectul nr. 20. Project de hotorare privind aprobarea valorii cotizatiei

Judetului lap - Consiliul Judetean lap, in calitate de membru fondator al Asociatiei
ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban
Memory, pentru anul 2018.
Pentru proiectul 20. impotriv5? Abtineri? Cine este pentru?
DI. Vasile Cotiug5: La punctul 20, nu? Vreau s5 Intreb ceva.

dori i eu domnule

Preedinte, pentru c5 suntem membri Ia diverse entitati europene, asociatii .a.m.d, cei
care se ocup5 de acest project ATRIUM s5 ne spun5 care este beneficiul pentru judetul
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14 a acestui project? De doi ani de zile vot5m participarea noastra acolo, vot5m 5i
bugetul, dar eu nu am v5zut nici un raport cu privire la aceast5 participare a noastr5 Ia
aceast5 Asociatie ATRIUM.
DI. Maricel Popa: Doamna Marieta Afilipoaie sau un reprezentant de la departamentul
proiecte, v5 rog.
D-na Petra Carp: S-a discutat in comisii ieri.
DI. Maricel Popa: Dar imaginea este mai de prisos. In comisii nu este imagine.
D-na Crenguta Lungu: Sigur aceast5 structure asociativ5 contribuie la vizibilitatea regiunii
noastre in Europa prin activitati a5a cum prevede scopul pentru care a fost infiintat5,
respectiv diseminarea cunoa5terii, protejkii 5i promov5rii patrimoniului european,
coordonarea itinerariilor europene locale ale Arhitecturii Regimurilor Totalitare din
secolul al XX- lea prin intermediul unei singure rute transnationale ATRIUM, elaborarea
activit5tilor pentru studiu, cunoa5terea 5i dezvoltarea itinerariilor Rutei, cooperarea cu
universifati 5i centre de cercetare penru elaborare studii aprofundate, Incurajarea
tinerilor europeni, in mod special din 5coli, pentru studierea domeniului rutei europene 5i
promovarea schimburilor educationale 5i culturale in acest domeniu .
DI. Vasile Cotiuga: Ceea ce spuneti dumneavoastr5 probabil face parte din obiectivele
acestei asociatii. Vreau A 5tiu concret, pentru judetul la5i sau cei de la la5i au f5cut
urmatorul proiect, program, activitate. Unu, au venit 500 de europeni 5i au v5zut blocurile
comuniste din Dacia, au venit 300 de invitati din Ungaria 5i au v5zut Casa P5trat5 care
este o constructie totalitar5, vreau s5 5tiu concret.
D-na Crenguta Lungu: La aceste activitati particip5 conducerea institutiei.
DI. Vasile Cotiuga: Conducerea institutiei merge la vizit5? Nu inteleg, conducerea ckei
institutii? A CJ-ului ? Conducerea Consiliului Judetean merge 5i vede ce? Monumentele
totalitare din judetul la5i sau din Europa?
D-na Crenguta Lungu: Participa Ia aceste activitati....
DI. Vasile Cotiuga: Am Intrebat concret, in judetul la5i avem vre-o activitate? Acolo
mergem 5i cu ceva activitati sau mergem 5i punem acolo un titlu, ne punem la rever o
actiune 5i suntem membri Ia Asociatia Trilu Lilu din Europa.
D-na Crenguta Lungu: Am fost recomandati a participa Ia Agenda 2030 care are un rol
important in dezvoltarea regional5, particip5m cu un project pe care dumneavoastra I-ati
votat ...
DI. Vasile Cotiuga: Acela cu pokemonii, a5a este. Nu, nu, acela este altul.
D-na Crenguta Lungu: Sunt proiecte importante.
DI. Vasile Cotiug5: Noi avem in acest project din cate 5tiu, avem o cl5dire in la5i care a
fost considerat5 ca o cl5dire totalitar5 este vorba de Teatrul Luceafkul. Nu 5tiu cine a
f5cut aceast5 propunere, in ce baza 5.a.m.d. Am spus de Casa P5trata a noastr5, Institutia
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Prefectului Consiliului Judetean este o constructie care nu are nicio leg5tur5 cu
urbanismul iewan, dar mai departe?
D-na Crenguta Lungu: Sunt puse pe un site unde sunt promovate proiectele acestea ale
judetului la5i.
DI. Vasile Cotiuga: O.K. Multumesc!
DI. Romeo Vatra: Domnule lider Stanciu, v5 rog poftiti in sa15.
(nota: a ie5it din 5edinta dl. Maricel Popa, Pre5edintele Consiliului Judetean. Prezenti la
5edinta 30 de consilieri judeteni).
DI. Romeo Olteanu: Dac5 nu mai sunt interventii supunem Ia vot. Cine este pentru?
(nota. 29 de voturi pentru). impotriva? Abtineri? 0 abtinere. (nota: dl. cons. Cotiug5).
Multumesc!
Proiectul nr. 21. Project de hotarare privind aprobarea valorii cotizatiei Judetului la5i —
Consiliul Judetean la5i, in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene
din Romania (UNCJR), pe anul 2018.
(nota: a revenit in 5edinta dl. Maricel Popa, Pre5edintele Consiliului Judetean 5i a ie,sit din
5edinta dl. cons. Apostol. Prezenti la 5edinta 30 de consilieri judeteni).
DI. Romeo Olteanu: Cine este pentru? (nota: 30 de voturi pentru). impotriva? Abtineri?
In unanimitate a trecut.
Proiectul nr. 22. Proiect de hotorare privind aprobarea cotizatiei Judetului la5i - Consiliul
Judetean la5i in calitate de membru fondator al Euroregiunii Siret - Prut - Nistru pentru
anul 2018.
Dac5 sunt interventii? V5 rog domnule consilier.
DI. Liviu Vornicu: Multumesc domnule Preedinte! In primul rand vreau s5 multumesc
domnului director pentru faptul c5 a realizat raportul i II avem ast5zi Ia map5.
DI. Marius Danga: Era i pe site de ieri.
DI. Liviu Vornicu: Ii multumesc pentru faptul Ca la 11 noaptea Ia trimis prin email ...
DI. Romeo Vatra: Domnule Vornicu, era atapt Ia project de ieri.
DI. Marius Danga: Era atapt de ieri.
DI. Liviu Vornicu: Dup5 ce termin eu ce am de spus puteti s5 interveniti i dumneavoastr5
ca de obicei aka c5 nu m5 intrerupeti pentru ca vorbiti prostii. Ca s5 v5 citez.
Vreau s5-i multumesc pentru efortul depus i pentru faptul c5 4i aduce aportul la
proiectele pe care not le realiz5m, proiecte transfrontaliere, dar in cadrul grupului PSD am
fi dorit s5 avem mai din timp acest raport in primul rand ceea ce ma intereseaz5 pe mine
din punct de vedere economic, s5 vedem cum se colecteaz5 veniturile din cotizatie,cum
sunt efectuate cheltuielile deoarece este o cotizatie destul de consistent5 i pentru acest
motiv a solicita domnului Stanciu, liderul nostru de grup s5 fac5 o propunere in acord cu
ceea ce ar trebui s5 fie f5cut.
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DI. Maricel Popa: Domnule Stanciu.
DI. Cristian Stanciu: Multumesc domnule Pre5edinte. Obsery unele contondente ap5rute
pe marginea acestui subject. Eu, cu scuzele de rigoare nu am putut participa ieri in cadrul
comisiilor s5 v5d efectiv
DI. Mircea Manolache: Nu luati indemnizatia!
DI. Cristian Stanciu: Da, e cel mai bun lucru care se poate intampla de a nu lua
indemnizatia. Am inteles. Multumesc!
Avand in vedere aceste aspecte a5 propune totu5i o amanare dac5 este posibil pe
marginea acestui subject in sensul rediscut5rii lui 5i a5 don intr-adev5r, poate chjar 5i
intr-o discutie interns de grup s5 lamurim 5i inclusiv acest aspect legate de situatiile
financiare la acest organism. Multumesc!
DI. Maricel Popa: Inainte de a da cuvantul dommnului Cotiug5 mi s-a repro5at 5i anul
trecut de un coleg de-al nostru, domnul Manolache care sunt situatiile financiare. Eu nu
vol participa Ia aceast5 consfatuire fiind tangential Pre5edintele Euroregiunii, dar eu am
f5cut o adres5 Pre5edintelui, directorului general de la Euroregiune, am aici adresa
Euroregiunii 5i s-a r5spuns in felul urmator. La propunerea domnului consilier am solicitat
la Corpul de Ia Audit banii pe care ii c15 la5u1, restul nu ne intereseaz5 in mod deosebit dar
banii pe care ii d5 la5u1 5i s-a r5spuns in final: intrucat nu se poate atinge obiectivul
misiunii de audit propunem in5tiintarea Curtii de Conturi. S-a facut adres5 la Curtea de
Conturi, asociatiile au adus la cuno5tint5 c5 la nivel judetean anual sunt alocate din
fonduri publice o parte din sumele necesare bunei function5ri a Asociatiei Euronest 5i
Euroregiune pentru stabilirea modului din fonduri publice de care au beneficiat cele dou5
entitati au fost in5tiintate de misiunea de audit ce urma a fi efectuata de c5tre Serviciul
de Audit a Consiliului Judetean, dar respectand 5i asociatiile de dezvoltare conform
legislatiei romane5ti. Ca r5spuns, ne-au fost inaintate adresele cu nr. 433 respectiv 348 in
continutul carora este mentionat c5 "forma de organizare a celor dou5 asociatii este de
persoan5 juridic5

, prin urmare este refuzul de a pune

la dispozitie

documentele necesare misiunii de audit. Avand in vedere cele de mai sus v5 rugam ca in
cadrul actiunii de audit financiar a fondului anual de executie bugetar5 aferent anului
2017 efectuat5 la institutie se include

5i trebuie sa vin5 s5pt5mAna viitoare".

Nu a venit !Ana' acum.
V5 rog domnule Manolache.
DI. Mircea Manolache: V5 multumesc tare mult domnule Pre5edinte, dar 55 5titi ea,
criticile pe care le-am adus anul trecut nu fac altceva deck c5 aceste asociatii care sunt 5i
vin de fiecare dat5 Ia inceput de an 55 fie finantate, ele trebuie sa aib5 un scop Iucrativ 5i
s5 colaboreze cu Consiliul Judetean 5i m5 refer Ia partea tehnic5 pentru c5 acesta este
scopul pentru care ele sunt constituite, v5 rog 55 nu va suparati pe mine, nu v-am acuzat
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niciodat5 decat, i-am rugat pe colegii dumneavoastr5, acolo unde dumneavoastr5 aveti
calitatea 5i de Pre5edinte conform Statutului s5 vin5 de fiecare dat5 Ia comisia reunit5 a
Consiliului Judetean un raport de activitate. Domnia sa mi I-a trimis ast5zi 5i mie 5i i-am
multumit pentru faptul c5 mi I-a trimis, domnul Vatr5 spune c5 ieri Ia pien il aveam, dar
din cate 5tiu eu noi trebuie s5 .primim aceste documente inainte de a intra in comisiile
noastre pentru c5 vreau s5 ma uit pe ele. Culmea e c5 nu I-am g5sit pe site-ul Consiliului
Judetean incat 55 m5 uit la acest project. In afar5 de asta, am spus-o 5i anul trecut 5i o
spun 5i acum ca in 2019 atat domnul de Ia aceast5 Asociatie cat 5i ceilalti colegi s5
preg5teasc5 din timp, s5 vin5 in pien in comisiile reunite s5 fac5 acea solicitare adic5 s5-5i
expun5 exact raportul de activitate pe anul in curs pentru c5 nu este o chestie ca s5
ascundem ceva. Este o munc5 a domniiior lor 5i nu au de ce s5 se ascund5 fiindc5 Ia
intrebarea mea de ieri domnule Pre5edinte sau domnul Director Executiv , m5 rog, nu a
r5spuns Ia intrebarea pe care i-am adresat-o in plenul comisiilor reunite in sensul ca noi
sau cel putin aceste asociatii pe care le sprijin5 Consiliul atat consilierii judeteni cat 5i
consiliul judetean zic eu c5 ar trebui s5 existe pe toate palierele o deschidere 5i o
transparent5 absolut real5 pentru c5 nu avem nimic de ascuns. VS multumesc!
DI. Maricel Popa: Da, domnule Cotiug5.
DI. Vasile Cotiuga: Domnule Pre5edinte, 5tiu 5i v5 rog s5-mi confirmati ca. sunteti
Pre5edintele Euroregiunii. A5a este?
DI. Maricel Popa: Da. Decorativ. Sunt Pre5edintele Euroregiunii decorativ. Euroregiunea
este stat in stat. Abia sapt5mana trecut5 am reu5it s5 v5d statutul.
DI. Vasile Cotiuga: Domnule Pre5edinte, aici sunteti Pre5edinte decorativ sau sunteti
Pre5edinte in pien?
DI. Maricel Popa: Am spus Ia Euroregiune deoarece Euroregiunea nu are statut 5i s-a
modificat in timpul domnului Adomnitei statutul ...
DI. Vasile Cotiuga: Domnule Pre5edinte al Euroregiunii, anul acesta 2018, in ianuarie sau
in februarie, dar cred c5 era in ianuarie am fost Ia o intalnire a Euroregiunii la Chi5in5u
unde ati participat al5turi de premierul Viorica Dancila. A5 vrea s5 va intreb pe
dumneavoastr5, Ia aceast5 reuniune i-ati intrebat pe pre5edintii raioaneior din Moldova
de ce nu 5i-au achitat cotizatia?
DI.Maricel Popa: Nu intra in atributiile mele. Directorul executiv trebuie

VS rog,

domnule Aiv5noaei.
DI. Vasile Cotiuga: VS rog s5 ne spuneti de statut acum..
DI. Maricel Popa: VS rog, domnule Aivanoaei.
DI. Alin Aiv5noaei: Domnule Pre5edinte, multumesc! Am o intrebare pentru liderul de
grup al PSD care a propus un amendament. Nu am inteles foarte bine elementele pentru
a amana un proiect 5i in continuare dup5 ce imi d5 argumentul chiar am s5 continu
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spunandu-i c5 de ce nu a avut acele4 argumente 51 la celelalte asociatii unde cotizatiile,
in egal5 m5sur5 sunt destul de substantiale. De ce nu am solicitat rapoarte de activitate 5i
la celelalte asociatii ci ne indrept5m doar spre asociatia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru
datorat 5i de faptul c5, sesisez 5i destul de vizibil, exists un conflict intre executiv 5i
pre5edintie. Nu cred c5 acesta poate fi un argument de amanare intr-un an in care
sarb5torim Centenarul Romaniei, noi, s5 arnan5m plata cotizatiei la o asociatie care de
altfel este felicitat5 de institutiile statului roman pentru activitatea pe care o desf55oar5
pe de o parte, pe de alt5 parte, am convingerea c5 a contribuit intr-un procent foarte
mare in incheierea protocoalelor sau acordurilor de colaborare unde, atat Consiliul
Judetean 14, dar 5i UAT-urile din judetul 14 beneficiaz5 de suportul pentru a obtine
resursa european5 in cadrul Biroului Regional Transfrontalier 5i numai facand o analiz5
stimati colegi c5 aici fac o mica parantez5, solicitati un raport de activitate, dar va
reamintesc c5 sunt proiecte pe care le-ati votat in ultimele luni pentru a accesa aceste
fonduri europene.
DI. Maricel Popa: Domnule Aiv5noaei, vreau s5 v5 r5spund direct ca s5 nu continuati.
Proiectele de la Consiliul Judetean sunt ale Consiliului Judetean nu ale Euroregiunii.
DI. Alin Aivanoaei: Nu. Atentie!
DI. Maricel Popa: Atentie! Suportul total 5i asocierile cu proiectele transfrontaliere s5 5titi
ca" sunt datorit5 departamentului de la Proiecte 5i felicit pe doamna Afilipoaie 5i tot
departamentul, departamentul juridic, departamentul de la Proiectele Europene,
departamentul tehnic, departamentul economic pentru c5 au stat dup5 ce s-a terminat
programul 5i eu depus eforturi deosebite pentru toate proiectele s5 fie depuse la timp. Eu
personal nu am avut
DI. Alin Aiv5noaei: Nici o contributie. Sunteti pre5edintele Euroregiunii, domnule
Pre5edinte. Atentie ce spuneti! Gura p5c5tosului
Referitor la argument, domnule lider, it a5tept. Am convingerea ca trebuie s5 v5 dau 5i un
r5spuns la el.
DI. Cristian Stanciu: Domnule lider Aiv5noaei, vedeti a eu r5spund pozitiv solicithilor
dumneavoastra chiar dac5 sunt intempestive ...
DI. Alin Aivanoaei: Este o dezbatere...
DI.Cristian Stanciu: Cred c5 aici ne adun5m s5 votam , avand 5i un caracter de dezbatere
ins5, tin totu5i s5 v5 atrag atentia c5 eu nu v-am intrerupt 5i nu-mi permit and aveti
sustineri. Eu a5 pleca de pe alt5 pozitie. Propunerea mea a venit pe fondul unor discutii
care au avut loc in cadrul grupului PSD 5i care au vizat proiectul pe care it avem in fat5 5i
anume situatiile financiare 5i raportul de activitate. Observand aceste puncte divergente
51 nemultumiri in cadrul grupului, am etalat ast5zi, inclusiv la solicitarea colegului nostru
Vornicu, propunerea de a arnana acest proiect tocmai pentru a nu transforma ca 5i in
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cazul Aeroportului ca 5i in cazul ADIS unde ati fost Pre5edinte domnule lider Aivanoaei,
chestiunea intr-o pur5 disput5 politica pentru c5 iar55i aici discut5m de sprijinul sau lipsa
de sprijin politic a domnului Jijie. Despre asta discut5m clar. Si atunci, pentru a armoniza
aceste lucruri 5i a 15muri lucrurile 5i pentru a nu sacrifrica activitatea de acolo pe
marginea unei idei politice, am propus aceast5 amanare. A5a cum s-a intamplat 5i in alte
dki, dup5 ce au avut loc o serie de discutii 5i s-au 15murit lucrurile, am putut continua
colabor5rile 5i ne-am v5zut de lucru mai departe. Dac5 dumneavoastra, prin sustinerea pe
care o aveti alkuri de domnul lider Vatr5 care sigur este nerabd5tor 55 v5 sustin5 pozitia,
doriti 55 o tran55m astazi nu ii veti face domnului director deck un deserviciu major.
Mu Itu mesc!
DI. Alin Aivanoaei: Domnule lider, nu vorbesc de o persoan5, vorbesc de o asociatie
emblematic5 a judetului nostru care astazi transmite totu5i un semnal atat partenerilor
din tar5 cat 5i din republica Moldova, un semnal care poate fi perceput gre5it. De asta ar fi
fost corect ca 5i divergentele de Ia grup, dezbateri s5 le numesc, unde de altfel sunt peste
tot, s5 se fi finalizat pan5 Ia 5edinta de astazi. Ar fi fost important pentru a evita intr-un an
al Centenarului 55 transmitem un semnal care poate fi repet, perceput diferit 5i gre5it.
DI. Cristian Stanciu: Este corect5 recomandarea dumneavoastr5 ins5 din cauza faptului c5
nu a existat ca suport un material pentru a se fundamenta o pozitie sau aita nu s-a reu5it
acest lucru 1)&15 la aceast5 5edint5. Odat5 in plus se justifica amanarea proiectului de
hot5 ra re.
DI. Constantin Serban: Eu vreau s5-i spun distinsului coleg Manolache c5 ieri Ia 12.00 s-a
afi5at ordinea de zi 5i nu putea s5 trimit5 un raport mai dimineata.
Cred c5 in bugetul Consiliului Judetean 5i pentru consilierii judeteni exists bani pentru
formare. De aceea cred Ca, cal5u1 de serviciu, domnul Vornicu ar trebui s5 mearga Ia un
stagiu de formare s5nu mai foloseasc5 acelea5i metode comuniste securiste. Trebuie s5-5i
imbogkeasca putin stilul pentru c5 altfel, cade in derizoriu.
DI. Maricel Popa: Vedeti c5 duce a calomnie domnule profesor.
DI. Romeo Olteanu: Vedeti c5 vine ploaia.
DI. Mircea Manolache: Domnule Vicepre5edinte, c5nd v-am votat nu venea ploaia. Mi-ar
prinde bine pentru c5 creierul este incins, podoaba capilara e afectata, da'i-mi voie s5
spun cateva cuvinte. Eu nu am vrut s5 deranjez pe nimeni, dar nu este posibil ca o
asociatie, atunci cand mizeaza pe o cotizatie a noastra a Consiliului Judetean s5 nu viva in
timp cu un raport de activitate. Eu inteleg, dac5 ne uit5m atat in Ordonanta nr. 26 cat 5i in
Constitutie este clar, asociatia functioneaz5 in baza unui statut, trebuie sa faca raport5ri
anuale 5i s5 viva in fata celor care sunt membri cotizanti s5 fac5 un raport. Ce este atat de
greu inck se d5 vina ba pe domnul Vornicu, ba pe domnul Vatr5, ba pe domnul Stanciu.
Nu. Dragilor, cei care veniti 5i sunteti abonati cu acea cotizatie Ia Consiliul Judetean, e
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bine ca in ianuarie cand inchideti anul financiar sa prezentati aceasta situatie. Ce este atat
de greu de neinteles domnule Vatr5 sau domnule Cotiugpa, sau domnule profesor, sau
domnule Stanciu sau domnule Alin Aiv5noaei? Nu. Asa o fac si eu in calitatea mea de
Presedinte din 2000 a Camerei Nationale a Taximetristilor, sunt al Confederatiei ca si
Iliescu cel mai vechi Presedinte din Regiunea Nord-Est sunt eu din 2000 si in fiecare an
stau infata fiec5rui membru si ii prezint incas5rile, cheltuielile, raportul de activitate, ce
vrea domnia sa. Este membru cotizant, in baza Statutului trebuie s5 informez biroul
executiv si 55 fac o sedinta de indata s5 prezint acest raport de activitate. Ce este atAt de
greu de inteles? Ce avem de ascuns fratilor! Anul trecut imi spunea domnul lider Stanciu
55 am grija cum ridic problema pentru c5 sunt baieti cu ochi albastri. Uitati-v5 si la mine,
sunt si eu inalt, frumos, am si ochi albastri. Fratilor, s5 terminam cu balciul acesta pentru
c5 nu este posibil. Dam bani, cerem ce? Ceea ce s-a facut. Nu ma intereseaz5, nici nu it
cunosc pe domnul director, imi pare r5u, sincer, eu ieri am spus-o asa cum v5 spun de
fiecare dat5 c5 fiecare asociatie vine s5 primeasc5 acea cotizatie care in opinia mea nu
am dat-o degeaba 'Ana acum, dar ce este asa de greu de ascuns. Ba c5 nu vrea
Presedintele Consiliului Judetean, ba c5 nu vrea nu stiu cine.... S5 o inregistreze la
Secretariatul Consiliului Judetean, sa ne-o trimit5 pe email pentru ca doamna Hovirneanu
poate sa-i pun5 la dispozitie toate adresele de email, dac5 o aveam in format electronic
ma uitam pe ea. Dimineat5 mi-a trimis-o, dimineat5 am citit. Ce sa mai zic? M-am uitat pe
ea, am inteles, votez pentru, dar s5 nu se mai intample. Nu este posibil asa ceva.
Domnule profesor, si dumneata esti la fel ca si mine, virgin in politic5, sunt oameni mai
vechi, sunt partide mai vechi care si-au pus oamenii pe diferite functii si nu este treaba
mea, dar nu ma bagati pe mine si nu incercati s5 scoateti castanele din foc cu mAna mea,
dar unde ma pricep m5 bag. Odata ce exists o asociatie constituit5 din bOieti cu ochi
albastri, mai inalti, mai destepti, mai frumosi vreau 55 se fad un raport de activitate. Da,
domnilor, mi-ati dat zece lei,pentru zece lei asta am fOcut. Nu 5tiu, acum vine domnul
Aivanoaei s5 ne explice c5, aceasta asociatie a facut minuni. Asa este, nici o problem5, dar
nu trebuie s5 spun5 domnul Aiv5noaei, nu domnul Vatr5, nu dumneavoastr5, nu eu ci
domniile lor prin director executiv sau prin Presedintele care se dezice. A spus clar CO
este stat in stat. Nu putem contrazice sub nici o forma un sef al executivului, un consilier
judetean sau un director de la Asociatie decat prin documente. Dac5 a sesizat dumnealui
anumite aspecte nu putem contrazice sub nici o form5 un sef al executivului, un consilier
judetean sua un director de la sociatie deck prin documente. Dac5 ar fi venit domnule
profesor....
DI. Vasile Cotiug5: Dar cereti Presedintelui!
DI. Mircea Manolache: Domnule consilier, cu tot respectul, mie mi-a plOcut cum ati
ridicat problema si credeti-m5, dar, domnul director, zic eu, nu stiu, are o viva pentru c5
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adresele noastre de email sunt Ia secretariatul Consiliului Judetean la doamna
Hovirneanu, putea s5 intre in posesia lor si ne trimitea pe email, nu era nicio problem5.
Pe mine ma deranjeaz5 in continuare absolut toate asociatiile care nu fac acest lucru. V5
mu Itu mesc foarte mutt!
DI. Vasile Cotiuga: Nu directorul trebuia 55 pun5 la dispozitie lucrul acesta.
DI. Maricel Popa: Datorita unei schimb5ri in statut Presedintele Asociatiei pur si simplu
nu are aceast5 raspundere. Toat5 r5spunderea pentru orice document, pentru orice
deplasare, orice activitate este in sarcina directorului executiv si atat. Punct.
DI. Mircea Manolache: B5iatul cu ochi albastri.
DI. Maricel Popa: Imi voi da demisia din aceasta functie incepand de astazi ....
DI. Vasile Cotiug5: Nu aveti voie.
DI. Maricel Popa: Ba da. Singurul drept al meu este sa Imi dau demisia.
DI. Vasile Cotiuga: Nu decideti dumneavoastr5.
DI. Maricel Popa: V5 aduc Ia cunostint5.
DI. Marius Danga: Dac5 mi se permite si mie o interventie. Sunt dou5 abord5ri aici.
Abordarea liderului de Ia PSD domnul Cristi Stanciu pe care eu unul o apreciez, acea in
care a spus: domnule, not de la grup am hotarat cä mai sunt necesare clarificari, haideti
so amanom, dar si abordarea f5cut5 de catre domnul Manolache si de domnul Vornicu
care sustin un neadev5r. Un adev5r, care nu st5 in picioare. In momentul in care s-a afisat
pe site-ul Consiliului Judetean ordinea de zi si proiectul a fost inc5rcat, el a fost incarcat,
are 129 de pagini, eu I-am citit din momentul in care a fost afisat si ultimele o sut5 si ceva
de pagini este raportul. Faptul c5 dumneavostra nu ati desc5rcat fisierul 'Dana' la sedinta
comisiilor reunite de ieri 55 vedeti ce este in el nu putem afirma c5 raportul nu este. Este
cu numar de inregistrare. Cererea de cotizatie, daca va uitati este din 27.11.2017. Uitativa in circuitul documentelor si o sa vedeti.
Este o abordare a PSD-ului,este de inteles, putem lua act de ea, o s5 votam, o sa vedem,
dar a afirma c5 raportul nu ne-a fost pus la dispozitie este o minciuna, simplu. La o
minciun5 nu pot sa-i spun aitfel. Exist5 sinonime, dar este o miciun5. Raportul a fost pus
la dispozitie, aveam timp cu totii 55 facem discutii pe el.
DI. Maricel Popa: La map5 domnule consilier, avem un raport din 23 aprilie..
DI. Marius Dang5: Noi nu avem mapa aceea, not avem fisierul atasat pe site . Este decizia
dumneavoastr5 poate de aceea domnul Manolachenu a putut ieri s5-I descarce.
DI. Maricel Popa: Stiti foarte bine si legislatia nu poate fi inc5Icat5.
DI. Mircea Manolache: Domnule consilier Dang5, dumneavoastra ati fost Viceprimarul
Municipiului Iasi, sigur c5 da, dac5 dumneavoastr5 Inainte cu o ors primiti un raport pe
email puteti 55 cititi cele 129 de pagini?
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DI. Marius Dang5: Domnul director I-a trimis ieri Ia ora 12.00 pentru c5 dumneavoastr5
ati afirmat ieri in comisii 6 nu este 5i a facut-o din nou, dar el este depus oficial 5i a intrat
pe site cu ordinea de zi. Site-ul Consiliului Judetean nu-I controleaz5 nici Euroregiunea nici
eu.
DI. Mircea Manolache: Cand a fost depus pe site-ul Consiliului Judetean?
DI. Marius Dang5: Irina ne poate spune. Irina, cand a fost a fost ata5at raportul? Avem la
final ni5te drumuri, alea ne-au fost prezentate ieri.
DI. Mircea Manolache: Ce spune regulamentul Consiliului Judetean? Ina odat5, ma
repet. Domnul director, la cateva intrebari puse de mine a r5mas blocat. Am solicitat
printr-o simply Intrebare la Cate proiecte a participat Consiliul Judetean? Refeeritor la
ceea ce spunetidumneavostr5, aveti dreptate, dar ce ne este atat de greu ca un
pre5edinte, indiferent de Ia ce asociatie vine 5i prezinta plenului Consiliului sau in plenul
comisiilor reunite acest lucru. Nu am nici o problem5. inc5 odat5 ma repet, domnul
Pre5edinte a spus foarte clar, dac5 in calitatea domniei sale de Pre5edinte a acestei
asociatii a spus c5 sunt probleme 5i dumnealui 5i d5 demisia, p5i, eu atunci, in calitate de
consilier ce a5 putea face?
DI. Maricel Popa: Nu s-a depus situatia financiar5.
DI. Mircea Manolache: Dace' Pre5edintele asociatiei cere 15muriri la statut, la cotizatie 5i
Ia aceste lucruri care in mod obligatoriu fiecare membru al unei asociatii are dreptul se'
primeasc5 pentru a citi statutul asociatiei, domnul Pre5edinte aici de fat5 spune:
domnule, nu mi s-a pus la dispozitie. Am fost blocat.
(note': discutii in e.clint6).
DI. Maricel Popa: Domnule Olteanu, va rog s5 supuneti Ia vot, eu nu particip la vot .
DI. Romeo Vatra: Noi avem aici un proiect care spune a5a: aprobarea valorii cotizatiei
Judetului la5i la aceasta Euroregiune. Nu e vorba de analiza situatiilor financiare, nu este
vorba de nu 5tiu ce rapoarte de prezentare de care ati discutat acum, nu e vorba de
discutat calitatea sau performantele conducerii aceste asociatii. Din punctul meu de
vedere aici cred c5 a fost exprimat5 clar o voint5 politica de a face ni5te schimbari la
nivelul conducerii acestei asociatii. Eu vreau s5 v5 atrag atentia domnule Pre5edinte, c5
pe tot ce puneti dumneavoastr5 myna cam stricati. Directia de Drumuri, Aeroportul,
Euroregiunea Ad ca acum din nou

Eu dac5 vreau un frizer 55 5titi c5 m5 duc la

frizer
Din punctul acesta de vedere eu v5 spun c5 nu stau nici in picioare cum spunea 5i colegul
meu domnul Dana nu stau in picioare argumentele aduse pentru c5 raportul de
activitate a fost afi5at la proiectul de hot5rare, este fats argumentul dumneavoastr5,
grupul PNL nu va sustine acest punct de vedere 5i v5 rog frumos, tinand cont de toat5
tirada asta care a fost Impotriva domnului director, cred c5 este normal 5i absolut
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bun, asa c5, haideti s5 nu trans5m chestiunea, v-am spus 0 in cadrul grupului exists niste
puncte divergente legate inclusiv de prezentarea situatiilor financiare care in cascade' duc
spre acest rezultat de ast5zi, v-am rugat si v-am propus amanarea tocmai pentru a nu
transa lucrurile Intr-un anumit sens si ca se' continui si eu gestul pe care I-a f5cut domnul
Presedinte astazi cu domnul Vatr5, ca s5-I completez: domnule Vatr5 nu mai stati asa
Incruntat, suntem Ia Bojdeuca lui Creang5, stiti c5 era si o fraz5 pe care o cunoastem cu
totii din copil5rie, „ie5i copile cu porul balai 5i zeimbe5te to soare".
DI. Romeo Olteanu: Multumesc! Am urm5toarea propunere. Domnule Cotiug5, dac5 Imi
permiteti, vreau se' supun la vot amanarea acestui proiect. In conditia in care, dac5 nu se
arnan5, II amanam pentru sedinta urm5toare, nu este nici o problem5, dar dac5 nu se
aman5 si nu trece amanarea si nu trece nici la vot aprobarea, se respinge si numai peste
trei luni putem intra din nou cu acest project in sedint5.
(note': inainte de a se supune la vot a revenit in 5edinto dl. cons. Apostol, 5i a porasit
5edinta dl. cons. Aniculoesi. Prezenti la 5edinto 30 de consilieri judeteni).
DI. Romeo Olteanu: Cine este pentru amanare? (note': 18 voturi pentru).
DI. Maricel Popa: Eu nu particip la vot.
D-na Irina Hovirneanu: Doi, trei, patru, cinci, case, sapte, opt, nou5, zece, unsprezece,
doisprezece, treisprezece, paisprezece, cincisprezece, saptesprezece, optsprezece.
(note': dl. Maricel Popo, Pre5edintele Consiliului Judetean nu a participat la vot conform
art. 77 din Legean nr. 393/2004).
DI. Romeo Olteanu: Si aici la mass ati numarat?
D-na Irina Hovirneanu: Am num5rat, atat sunt, optsprezece pentru amanare.
DI. Romeo Olteanu: Deci, nu se aman5, se supune Ia vot. Cine este pentru acest proiect?
D-na Irina Hovirneanu: Dar sunt optsprezece voturi pentru amanare!
DI. Mircea Manolache: Stati un pic, mai numarati Inca odata.
DI. Maricel Popo: Mai numarati.
D-na Irina Hovirneanu: Sunt optsprezece voturi pentru amanare, a trecut amanarea.
DI. Romeo Olteanu: Trebuie nouasprezece.
D-na Lacramioara Vernica: Nu s-au num5rat toate voturile. Haideti s5 relu5m voturile.
DI. Romeo Olteanu: Cine este pentru amanare? V5 rog s5 tineti cartonasul sus.
(note': A ie,sit din 5edinto dl. cons. Paraschiv. Prezenti la vot 29 de consilieri judeteni).
D-na Irina Hovirneanu: Unu, doi, trei, patru, cinci, case, sapte, opt, nou5, zece,
unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cincisprezece, saisprezece,
saptesprezece , saptesprezece. Am num5rat de dou5 ori. S-a amanat. Chiar cu mai multe
voturi.
DI. Romeo Olteanu: In aceste conditii rarnane Ia vot proiectul asa cum este. Trebuie
nou5sprezece.
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omenesc sa-i dati cuvantul, s5 spun5 cateva cuvinte pentru a r5spunde m5car la cateva
dintre acuzatiile pe care le-ati adus dumneavoastr5.
DI. Maricel Popa: Vreau sa v5 intreb domnule consilier Vatr5, atunci cand e bun e al
dumneavoastra, cand nu ati vrut s5 votati bugetul judetului la5i, bugetul pe un an de zile
a profesorilor, a doctorilor, a asistentilor , a copiilor de ce nu ati votat? Nu ati vrut s5
votati bugetul! Cu toate astea PSD continua dezvoltarea 5i modernizarea 5colilor,
exemplul dumneavoastr5 nu st5 in picioare 5i este jenant c5 nu ati vrut s5 votati bugetul
pe 2017 -2018 c5 a5a ati primit indicatii de Ia liderul dumneavoastr5. V5 felicit pentru
faptul c5 nu vreti s5 dezvoltati judetul, nu vreti sa modernizati 5colile, nu vreti s5
construim cre5e, nu vreti sa facem nimic in la5i.
DI. Constantin Serban: Domnule Pre5edinte, dar pe ordinea de zi de astazi nu avem
proiecte de dezvoltare a judetului? Ce vot5m noi aici? V5 contraziceti, domnule!
DI. Maricel Popa: P51, nu ati votat bugetul! Nu ati votat bugetul consolidat, salarii la
profesori, salarii la doctori...
DI. Constantin $erban: Pentru c5 nu ne-ati consultat!
DI. Cristian Stanciu: Domnule Pre5edinte, stimati colegi, a5 face apel la intelepciunea de
care a dat dovada in decursul anilor domnul Serban 5i 1-a5 ruga ca tonalitatea s5 o lase
mai jos pentru c5 nu de altfel,dar se sperie copii care trec pe aici.
Am s5-i r5spund domnului Serban legat de subiectul cotizatiei, aceast5 cotizatie are Ia
baz5 a5a cum s-a solicitat in nenumarate Canduri in 5edintele de plen ale Consiliului
Judetean, fundamentarea, pe baza unor rapoarte de activitate. Revin la observatiile pe
care le face domnul Vatr5, 5i vreau s5 spun faptul c5 obsery ca 5edintele Consiliului
Judetean se transforms in altceva. Asist5m la aceea5i schema prin care un director care
intr5 in concurent5 cu executivul Consiliului Judetean din diverse motive se duce imediat
Ia opozitie 5i opozitia preia subiectul dup5 care vine in plenul consiliul Judetean 5i incepe
55 spun5 55 se dea cuv5ntul domnului director, noi sustinem exact contrariul celor
afirmate de executiv 5.a.m.d. Este a treia sau a patra oars in acest mandat in care asist la
aceea5i formula. Nu spun ca poate este numai gre5eala colegilor de la PNL, poate este 5i
gre5eala noastr5 a consilierilor PSD pentru c5 discutand un pic mai devreme cu cineva
care a observat 5i a asistat Ia aceast5 5edint5 a f5cut o remarc5 foarte dark a spus: nu vei
suparati, 5i este vorba de domnul director Ardeleanu ca s5 5titi despre cine este vorba,
spunea: 5edintele astea, eu nu 5tiu, nu inteleg, se dezbat proiecte aici sau vo atacati unii
pe altii in continuu pe diverse subiecte? Nu asta este o dezbatere constructive, iar faptul
c5 nimic din ce face PSD-ul pentru c5 asta este sustinerea domnului Vatr5, este impotriv5,
nimic nu este bun in schimb ce face PNL este foarte bun. Eu cred c5 am dep55it etapa asta
5i oameni care au totu5i vechime in administratia public5 inteleg c5 nu asta este totu5i
maniera in care se pune problema. Orice face PSD nu este bun, iar ce face PNL este foarte
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D-na Petra Carp: S-a amanat drags!!
DI. Alin Aivanoaei: Domnule Pre5edinte, eu revin asupra unui semnal pe care it putem da
foarte gre5it.,
D-na Lacramioara Vernica: Nou5sprezece trebuie s5 fie pentru ca e vorba de bani.
DI. Marius Danga: Dar propunerea este de amanare nu de aprobare!
DI. Cristian Stanciu: Propunerea este de amanare!
D-na Irina Hovirneanu: Este de amanare.
DI. Marius Danga: Jumatate plus unul din cei prezenti.
D-na Irina Hovirneanu: Sunt 29 acum pentru c5 au mai plecat.
DI. Maricel Popa: Este de amanare.
(nota: Dupo al doilea vot, a reintrat in 5edinta dl. cons. Paraschiv. Prezenti in 5edinto 30 de
consilieri judeteni).
DI. Mircea Manolache: A venit 5i domnul Paraschiv acum.
D-na Lacramioara Vernica: Trebuie jum5tate plus unul din cei prezenti.
D-na Irina Hovirneanu: Oricum sunt optsprezece 5i avem 29 prezenti.
D-na Lacramioara Vernica: Sunt prezenti 29 de consilieri. S-a amanat.
DI. Romeo Olteanu: Proiectul s-a amanat.
DI. Maricel Popa: Proiectul de hot5r5re nr. 23. Project de hot5rare...
D-na Irina Hovirneanu: Ar trebui sa intrebati 5i abtineri, impotriv5

Ati spus optsprezece

pentru, dar intrebati 5i cine este impotriv5 5i abtineri.
DI. Romeo Olteanu: Cine este impotriva amanarii? (nota: un vot impotriva, dl.cons.
Cotiuga). cine se abtine? (nota: 9 voturi de abtinere).
(Not& dl. Maricel Popa, Pre5edintele Consiliului Judetean nu a participat la vot conform
art. 77 din Legea nr. 393/20014).
D-na Irina Hovirneanu: impotriva, dl. Cotiug5. Se abtin, unu, doi, trei, patru,cinci, 5ase,
5apte, opt. Opt abtineri, un vot impotriv5
DI. Romeo Olteanu: Nou5,
D-na Irina Hovirneanu: Nou5 abtineri, un vot impotriv5
DI. Maricel Popa: Eu nu particip.
D-na Irina Hovirneanu: Da, dumneavoastr5 nu ati participat.
DI. Maricel Popa: Project de hotarare nr. 23. Project de hotoreire privind aprobarea
cotizatiei Judetului lap - Consiliul Judetean Iasi, in calitate de membru fondator al
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitaro pentru Salubritate ADIS IASI, pe anul 2018.
Cine este pentru? (nota: 30 de voturi pentru). impotriva? Abtineri? (nota: unanimitate).
Proiectul nr. 24. Project de hotorare privind aprobarea parteneriatului intre Institutul de
Energetics al Academiei de 5tiinte din Moldova, Republica Moldova, Universitatea
Tehnica „Gheorghe Asachi", Iasi si Judetul Iasi — prin Consiliul Judetean Iasi, in vederea
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realizorii proiectului „Cercetarea .5i promovarea genet-aril de inalto eficiento prin
trigenerare, bazate pe utilizarea resurselor regenerabile solare, pentru obtinerea energiei
electrice, termice 5i a frigului, inclusiv achizitia echipamentului".
Cine este pentru? (nota: 30 de voturi). impotriv5? Abtineri? Nu sunt. (nota:
unanimitate).
Proiectul nr. 25. Project de hotorare privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului 0 urbanism din cadrul Consiliului Judetean lap.
D-na Petra Carp: Cu amendamentele din comsii.
DI. Maricel Popa: Au fost amendamente. V5 rog, cine este pentru?
DI. Mircea Manolache: S-au votat in comisii.
D-na Petra Carp: Cu amendamentele.
DI. Maricel Popa: S-a votat in comisii cu amendamente. Cine este pentru? (nota: 30 de
voturi). impotriv5? Cu amendamentele din comisii.
DI. Marius Ostaficiuc: Nu este un amendament, este o singur5 rug5minte. Ca redactarea
prezentului Regulament s5 fie conform Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativ5 pentru ca sunt foarte multe in proiectul respectiv cu liniuta ceea ce ar trebui de
fapt sa Inlocuim aceste liniute cu aliniate. Asta este tot. In cazul in care vreodat5 vrem s5
intervenim pe el sa putem schimba un aliniat i nu a aptea liniut5 din Regulament. Asta
este tot.
DI. Maricel Popa: Sunt unsprezece amendamente votate de dumneavoastra ieri. S-a
votat.
Proiectul nr. 26. Proiect de hot5rare privind modificarea i completarea Componentei
Comisiilor de evaluare i selectionare a proiectelor invederea atribuirii contractelor de
finantare
Poftim? Proiectul nr. 25 s-a votat cu amendamente. Cine este pentru proiectul nr. 25 cu
cele unsprezece amendamente discutate la comisii? (note: 30 de voturi pentru).
Impotriva? Abtineri? (note: unanimitate).
Proiectul nr. 26. Proiect de hotorare privind modificarea 5i completarea componentei
Comisiilor de evaluare 5i selectionare a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de
finantare nerambursabila din fonduri publice, pentru activitoti de tineret, respectiv pentru
proiecte culturale 5i sociale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 5i a Legii
nr.350/2006, precum 5i a comisiilor de so/utionare a contestatiilor, prevozute in Hotararea
Consiliului Judetean la5i nr. 118/27.03.2018.
Aviz favorabil cu propunerea ca nominalizarea in locul domnului Bratescu s5 se face in
plen. V5 rog.
DI. Romeo Vatr5: Propunerea noastra in Iocul domnului Br5tescu este pentru domnul
consilier Apostol.
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D-na Petra Carp: La vot.
DI. Maricel Popa: Cine este pentru? (note: 29 de voturi pentru). Ar trebui s5 ne abtinem.
impotriva? Abtineri? Nu sunt. (nota: unanimitate).
(not5: dl. cons. Apostol nu a participat la vot conform art.77 din Legea nr.393/2004).
D-na Irina Hovirneanu: Nu particip5 la vot domnul Apostol.
DI. Maricel Popa: Cu neparticiparea domnului Apostol la vot.
Proiectul nr. 27. Proiect de hotorare privind plata cotizatiei pe anii 2017 - 2018 in
cuantuni de 5000 lei/an a Autoritatii Teritoriale de Ordine PubHai Iasi ca membru al
Asociatiei Nationale a Autoritotilor Teritoriale de Ordine Publica „ANATOP".
Este obligatoriu conform legii.
Cine este pentru? impotriv5? Abtineri? Nu sunt. (not& nu a ridicat nimeni mono).
DI. Romeo Vatra: Poate ne prezint5 domnul Manolache raportul de activitate.
D-na Petra Carp: Dar este depus raportul la diverse.
DI. Romeo Vatr5: Am o nel5murire pe acest project 5i poate o eliminati. Aici scrie plata
cotizatiei pe 2017-2018. Doamna Secretar, putem pl5ti cotizatia pe 2017?
DI. Maricel Popa: Cred c5 este o gre5eala dactilograla. Trebuia 2018.
DI. Romeo Vatr5: Pl5tim retroactiv sau ce facem aici?
DI. Maricel Popa: Este o gre5ea15.
D-na Lacramioara Vernica: Nu a fost constituit ATOP —ul, a5.3 este.
DI. Mircea Manolache: D5deam eu explicatii.
DI. Maricel Popa: A fost Intreruperea activit5tii in 2017.
DI. Mircea Manolache: Domnule consilier, domnule Pre5edinte, sigur c5 da, domnul Vatra
spunea ea pe tot ce puneti dumneavoastr5 mana dispare sau merge r5u sau se stric5.
Dumnealui practic nu a pus mana, a facut documente prin care a desfiintat pentru o
perioad5 de 6 luni ATOP. ATOP la5i a fost suspendat in urma unei contestatii f5cute de
grupul dumneavoastr5, liberal dac5 v5 aduceti aminte 5i atunci nu s-a pl5tit cotizatia pe
2017, iar ANATOP practic este constituit din 2015, cotizatia este aproape obligatorie, eu
am spus-o 5i ieri in cadrul comisiilor reunite c5 este o cotizatie care in opinia mea nu
merits data, dar cic5 exists o cutum5. Cand ai o cotizatie trebuie s5 ai 5i ni5te avantaje
pentru c5 ea inc5 nu este constituit5 s5 zicem, ca s5 devin5 de utilitate public5 sunt ni5te
probleme. Probabil pe viitor se va constitui 5i sub forma unei institutii care s5 deserveasc5
mai bine aceast5 autoritate local5. Multumesc!
DI. Romeo Vat,* Vis-a-vis de ceea ce a afirmat domnul Manolache in calitate de
pre5edinte al ATOP vis-a-vis de sesizarea facuta de grupul PNL, sesizarea a ajuns la
Institutia Prefectului ca urmare a inc5Icarii unei legi, iar Prefectul a dat dreptate sesizarii
noastre 5i a suspdendat acea hot5rare prin care s-a stabilit componenta ATOP care nu
respecta legea. Adic5 a pune acum in aceast5 lumina c5 ATOP a fost suspendat case luni
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din vina liberalilor cand de fapt Ia baz5 era o inc5Icare a legii, mie mi se pare absolut
incorect din partea dumneavoastra, dar trecand peste acest lucru eu tot4 pun
intrebarea atept un r5spuns dac5 putem plati retroactiv o cotizatie?
D-na Lacramioara Vernica: Daca este prev5zut5 cotizatia conform Iegii, se poate pl5ti
retroactiv.
(not6: Inainte de vot a iesit din sedinto dl. Presedinte Maricel Popa si dl. cons. Marius
Dango. Prezenti la sedinto 28 de consilieri judeteni).
D-na Petra Carp: Domnule Vicepreedinte, supuneti Ia vot.
DI. Romeo Olteanu: Cine este pentru? (nota: 28 de voturi pentru). impotriva? Abtineri?
Nu sunt. (nota: unanimitate).
Proiectul nr. 28. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotareirii Consiliului Judetean
Iasi nr.89/27.03.2018 privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Judetul
Iasi — Consiliul Judetean Iasi .si Asociatia pentru Literatura Romano ,si Cultura Poporului
Roman (ASTRA) — Desportamantul "Mihail Kogolniceanu" Iasi pentru realizarea in
parteneriat a Simpozionului International "Centenarul Marii Uniri a romanilor- istorie si
perspective" in perioada 9-13 mai 2018 in localito tile: Iasi din Romania si Hincesti,
Chisinou, Stroseni si Criuleni din Republica Moldova si alocarea sumei de 11600 lei in acest
sens.
Cine este pentru? (nota: 28 de voturi pentru). impotriva? Abtineri? In unanimitate s-a
votat.
Proiectul nr. 29. Proiect de hotorare privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare
intre Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi si Asociatia "PRO: Sonotate-Mediu-EducatieCulturo" Motca, Iasi pentru realizarea in parteneriat a Festivalului — concurs international
de muzica popularo romaneasco "In grodina cu flori multe", editia a XIV-a, in perioada 810 iunie 2018 in Regiunea Cernouti, Ucraina, alaturi de Centrul Bucovinean de Arta pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Romemesti de la Cernouti, Ucraina si
alocarea sumei de 14.800 lei in acest sens.
Cine este pentru? (nota: 28 de voturi pentru). Impotriva? Abtineri? In unanimitate, s-a
votat.
Proiectul nr. 30. Proiect de hotorare privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare
intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi si Comuna Erbiceni - Consiliul Local Erbiceni in
scopul realizorii Festivalului transfrontalier "Hora neamului", editia I dedicato
Centenarului Romaniei in perioada 24-27 mai 2018, in comuna Erbiceni, Judetul Iasi si
alocarea sumei de 11.500 lei in acest sens.
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Se mentioneaz5 faptul ca suma pentru parteneriat este din suma pentru Centenar.
Cine este pentru? (note,: 28 de voturi pentru). impotriva? Abtineri? In unanimitate s-a
votat.
Proiectul nr. 31. Project de hotorare privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare
intre Judetul lap — Consiliul Judetean la5i 5i Comuna Birnova - Consiliul Local Birnova in
scopul realizorii Festivaluluj "Tradjtii Si arta popular& Bimova", editia a II-a, in data de 3
iunie 2018 Si alocarea sumei de 13.200 Iei in acest sens.
Cine este pentru? (note,: 28 de voturi pentru). impotriv5? Abtineri? In unanimitate s-a
votat.
(note,: dupe, votarea proiectului nr. 31 a ie5it din 5edinto dl. cons. Ostaficiuc. Prezenp la
5edint a 27 de consilieri judeteni).
DI. Romeo Olteanu: Proiectul nr. 32. Project de hotora re privind aprobarea incheierii
Acordului de cooperare intre Judetul la.5i - Consiliul Judetean la5i 5i Asociatia Culturala
ANARTE pentru realizarea in parteneriat a proiectului „Salonul International de Arta
Singulars ANARTE" la Palatul Culturii in perioada 28 — 30 septembrie 2018 5i alocarea
sumei de 13.000 Iei in acest sens.
Tot din suma pentru Centenar.
Cine este pentru? (note,: 27 de voturi pentru). Impotriv5? Abtineri? In unanimitate s-a
votat.
Proiectul nr. 33. Project de hotorare privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare
intre Judetul la5i - Consiliul Judetean la5i 5i Asociatia Culturalo "SEMPER ARTES" pentru
realizarea in parteneriat a proiectului "Ambasador cultural al judetului meu I", in
perioada 30 mai —1 iunie 2018, in judetul Iasi, sj alocarea sumei de 6.500 lei in acest sens.
Cine este pentru? (note,: 27 de voturi pentru). impotriv5? Abtineri? In unanimitate s-a
votat.
(note,: dupe votarea proiectului nr. 33 a revenit in 5edinto dl. cons. Dango. Prezenti la
5edinto 28 de consilieri judeteni).
DI. Romeo Olteanu: Proiectul nr. 34. Project de hotorare privind aprobarea incheierii
Acordului de cooperare intre Judetul la5i — Consiliul Judetean la5i 5i Asociatia Culturalo a
Corului Aletheja pentru realizarea in parteneriat a proiectului „Cantec romanesc din
vremea Marii Uniri, in viziunea compozitorilor contemporani, pe scena competitillor corale
internationale" Iasi — Universitatea G. Enescu — Biserica Sf. Apostoli Petru 5i Pavel, Borboi
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— Gorizia, Italia, Opera Nationale' Giuseppe Verdi, in perioada 19 — 25 iulie 2018 5i
alocarea sumei de 15750 lei in acest sens.
Cine este pentru? (note': 28 de voturi pentru). impotriva? Abtineri? In unanimitate s-a
votat.
(note': dupe' votarea proiectului nr. 34 a ie5it din 5edinto dl. cons. Flutur. Prezenti la
5edinto 27 de consilieri judeteni).
DI. Romeo Olteanu: Proiectul nr. 35. Project de hot-attire privind aprobarea incheierii
Acordului de cooperare intre Judetul la5i — Consiliul Judetean la5i 5i Grodinita cu Program
Prelungit "Sf. Sava" pentru realizarea in parteneriat a proiectului „De la lume adunate .5inapoi la lume date", in data de 19 mai 2018 Ia Palas Mall 5i alocarea sumei de 4500 lei in
acest sens.
Cine este pentru? (not5:27 de voturi pentru). impotriv5? Abtineri? In unanimitate s-a
votat.
(note': dupe' votarea proiectului nr. 35 a revenit in 5edinta dl. cons. Flutur. Prezenti la
5edinto 28 de consilieri judeteni).
Proiectul nr. 36. Project de hotorare privind aprobarea proiectului "Sustinerea excelentei
prin recunoa.5terea public-6 a performantelor elevilor ie5eni".
Aveti o interventie?
DI. Cristian Stanciu: Da. Stiu c5 Ia comisie s-a avizat suma de 14.300 Ron §i Scoala Trinitas
a trimis abia ast5zi lista copila§ilor care au c4tigat premiile Ia concursurile nationale i
internationale i a propune o suplimentare a acestei sume cu suma de 3050 Iei ceea ce
inseamn5 cinci premii intai i trei premii doi pentru copii nominalizati de coala Trinitas.
Practic, de Ia suma de 14.350 Iei se' ajungem Ia o sums de 17.400 Iei.
DI. Romeo Olteanu: Cu amendamentul propus, dace' sunteti de acord. Cine este pentru?
(note': 27 de voturi pentru). impotriva? Abtineri? In unanimitate. 0 abtinere? (note': d-na
Citea nu a participat Ia vot conform art. 77 din Legea nr.. 393/2004).
D-na Irina Hovirneanu: Nu. S-a votat pentru. Doamna Citea nu participa Ia vot.
DI. Romeo Olteanu: Doamna Citea nu participa Ia vot. Multumesc!
Proiectul nr. 37. Project de hotara re privind aprobarea asigureirii finantorii de la bugetul
local al Judetului Iasi — Consiliul Judetean la.5i, pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanteaza de la bugetul de stat prjn Programul National de Dezvoltare Locale', aferente
obiectivului de investitie "Modernizare drum judetean, DJ 208F Heci (intersectie DJ 208") —
Totoru5i — lorcani — lim. jud. Suceava, km. 0+000-12+462".
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Avizat in comisii. Cine este pentru? (nota: 28 de voturi pentru). impotriva? Abtineri?
(nota: unanimitate)
Proiectul nr. 38. Project de hotorare privind aprobarea asigurorii finanrarii de la bugetul
local al Juderului lap — Consiliul Judetean lap, pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanreazo de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Local& aferente
obiectivului de investitie "Modernizare drum judetean, DJ 207M intersectie DN 28 — A.I.
Cuza, km. 0+000-6+178".
Cine este pentru? (nota: 28 de voturi pentru). impotriv5? Abtineri? In unanimitate, s-a
votat.
Proiectul nr. 39. Project de hotorare privind aprobarea asigureirii finanrorii de la bugetul
local al Judetului la,si — Consiliul Judetean laP, pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanreazo de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locale'', aferente
obiectivului de investitie "Modernizare drum judetean, DJ 281C: intersectie DN 28
(B16. egi) — Hormeinegi — Todiregi — Coasta Meigurii — Cotnari — intersectie DN 288
(Cotnari), km. 0+000-25+053".
Cine este pentru? (nota: 28 de voturi pentru). impotriv5? Abtineri? In unanimitate s-a
votat.
Proiectul nr. 40. Project de hotorare privind aprobarea asigurorii finanrorii de la bugetul
local al Juderului lap — Consiliul Judetean laP, pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanreath de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locale, aferente
obiectivului de investitie "Modernizare drum judetean, DJ 281: Spinoasa — Belcegi,
km.10+804-12+074".
Cine este pentru? (nota: 28 de voturi pentru). impotriva? Abtineri? In unanimitate s-a
votat.
Proiectul nr. 41. Project de hotorare privind aprobarea asigurorii finantorii de la bugetul
local al Juderului lap — Consiliul Judetean laP, pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanreaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locale', aferente
obiectivului de investitie "Modernizare drum judetean, DJ 2808: Tg. Frumos — Cucuteni,
km. 2+614-11+802".
Cine este pentru? (nota: 28 de voturi pentru). impotriva? Abtineri? In unanimitate s-a
votat.
Proiectul nr. 42. Project de hotorare privind aprobarea asigureirii finanrorii de la bugetul
local al Juderului laP — Consiliul Judetean laP, pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanreaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Local& aferente
obiectivului de investitie "Modernizare drum judetean, DJ 248A: intersectie DC 73 (Griegi)
lim. Jud. Vaslui, km. 48+089-50+693".
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Cine este pentru? (nota: 28 de voturi pentru). impotriv5? Cine se abtine? In unanimitate
s-a votat.
Proiectul nr. 43. Project de hotorare privind aprobarea asigurorii finantorii de la bugetul
local al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi, pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Localei, aferente
obiectivului de investitie "Modernizare drum judetean, DJ 246: lim. Jud. Vaslui — Tufestii
de Sus — Scanteia — intersectie DJ 248 — Scheia — Dreigu.seni — Ipatele — Tibeinesti, km.
20+450-56+506".

Cine este pentru? (nota: 28 de voturi pentru). Impotriva? Abtineri? In unanimitate s-a
votat.
Proiectul nr. 44. Project de hotarare privind atribuirea in folosinto gratuity cotre Institutul
de Boll Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iasi a clodirii C1 din imobilul
situate in Iasi, str. V. Lupu nr.80.

Cine este pentru? (nota: 28 de voturi pentru). impotriva? Abtineri? In unanimitate s-a
votat.
Proiectul nr. 45. Project de hotorare privind modificarea Anexei 1 — Reparatii curente in
programul de lucreiri drumuri si poduri al D.J.A.D.P. Iasi pentru anul 2018.

DI. Victor Chirila: Domnule Vicepre5edinte, stimati colegi, noi avem trei cartona5e, unul
row, unul verde 5i unul alb, ...

DI. Romeo Olteanu: Vedeti ce spuneti c5 o s5 vi-I dau pe acela row.
DI. Victor Chirila: Nu conteaz5. Noi ar trebui s5 punem 5i un cartona5 galben Ia dotarea
fiec5ruia dintre noi intrucat noi, alianta ALDE-UNPR, astazi vrem 55 dam un cartona5
galben Ia cei de Ia putere, adica celor de Ia PSD intrucat Ia Programul Anexa 1— Reparatii
curente pentru anul 2018 nu am fost consultati absolut deloc. Astazi, chiar far5 cartona5u1
galben vom vota acest project, dar data viitoare dac5 nu vom fi consultati sa 5titi ca yeti
avea surprize. Multumesc!

DI. Romeo Olteanu: Dati-mi vole sa fac o singura precizare Inainte. Programul pe care II
vedeti nu a fost discutat Ia PSD, Programul I-am discutat ieri impreuna cu doamna inginer
Manolache care este aid prezent5 5i cu domnul Stoica. Domnului Pre5edinte i I-am aratat
astazi dimineata. A avut ni5te obiectiuni dar i-am spus sa-I lase deocamdata a5a, ne-am
Incadrat in suma pe care o avem 5i se refer5 numai Ia reparatii curente pentru vara
aceasta.
Dad fiecare ar veni, nu Ia mine pentru ca eu raspund de aceasta directie de cateva luni,
daca fiecare vine 5i spune: eu vreau drumul acela, eu vreau drumul acela, nu se mai face
nimic, o 55 avem numai reclamatii din teritoriu. De aceea am pus toate drumurile, dad
observati in anexa cu bani mai multi sau mai putini in functie de ce se face.
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DI. Romeo Vatra: Apreciez pozitia domnului Vicepre5edinte Chiri15. Noi grupul liberal am
5i venit cu ideea 5i o s5 o propunem sub forma de project de hot5rare infiintarea unei
comisii de prioritizare a lucr5rilor de intretinere ca sä nu fie vre-o urm5 de subiectivism in
ceea ce prive5te aceste lucrari de intretinere 5i reparatii. Eu vreau sä o intreb pe doamna
Manolache dac5 tot este prezent5 5i 5tiu c5 este singura reprezentant5 de Ia Directia de
Drumuri 5i domnul Ginju mai nou, domnul director,
DI. Romeo Olteanu: Va fi.
DI. Romeo Vatra: Am v5zut aid Breazu, situatia pe care eu am mai sesizat-o de Ia km 700
de unde vine?
D-na Aneta Manolache: De Ia km 6 de Ia Castel. Acest drum este cuprins in project.
DI. Romeo Vatra: $i legat de surpare?
D-na Aneta Manolache: Valoarea total5 a lucr5rilor este de 12 milioane de lei. Din ace5ti
bani am retinut 5i 5 milioane 300 pentru activitatea de deszapezire. Restul sunt lucrari de
reparatii 5i avem 5i o rezerv5 considerabil5.

(not& a revenit dl. Pre5edinte, Maricel Popa 0 dl. cons. Marius Ostaficiuc. Prezenti la
5edinto, 30 de consilieri judeteni).
DI. Maricel Popa: Domnule Vatr5, nu mai puneti intreb5ri, ascultati-o pe doamna v5 rog!
Nu ati votat bugetul.
D-na Petra Carp: Domnule Pre5edinte, cat ati fost plecat domnulChiril5 s-a revoltat.
DI. Romeo Vatr5: Eu vreau doar s5 v5 aduc aminte c5 pe ordinea de zi de astazi au fost cel
putin 5apte proiecte PNDL de modernizare drumuri pentru care grupul PNL a dat vot

pentru. Dac5 dumneavoastr5 vi se pare c5 grupul PNL nu a votat
DI. Maricel Popa: Era 5i grupul PNL pentru aceste proiecte, dar votul PSD-ului, ALDE 5i
PMP a fost absolut necesar atunci cand s-a votat bugetul. Dac5 nu votau bugetul, cu
sigurant5 nu se puteau realiza aceste proiecte, iar dumneavoastr5 ati fost impotriva
bugetului. Noi ne a5ez5m Ia mask dar de fapt cu votul dumneavoastr5 negativ nu avem
nimic in farfurie. Multumesc consiljerilor de Ia PSD, de Ia PMP, de Ia ALDE 5i UNPR c5 au
votat pentru aprobarea bugetului 5i v5 multumesc foarte mutt domnilor consilieri 5i o s5
atrag intotdeauna atentia faptul c5 PNL nu a vrut s5 voteze dezvoltarea judetului,
repararea drumurilor, repararea 5colilor nici m5car atragerea fondurilor europene 5i
acum fac exercitiu de imagine, doar atat. V5 multumesc domnilor consilieri! Domnule
Manolache, v5 rog.
DI. Romeo Vatra: Stati o secund5 c5 nu am terminat.
DI. Maricel Popa: Da, domnule Manolache, v5 rog.
DI. Romeo Vatra: Domnule Pre5edinte, eu vreau doar s5 v5 atrag atentia asupra faptului
c5 trebuie finalizat5 reparatia drumurilor pentru c5, Consiliul Judetean risc5 s5 fie dat in
judecat5 dac5 nu reparam aceste drumuri intr-un timp decent.
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DI. Maricel Popa: P5i, dac5 nu ati votat bugetul, nu sunt bani!
DI. Romeo Vatra: Astea sunt pove5ti de Ion Creang5 b5nuiesc, Ia dumneavoastr5.
DI. Maricel Popa: Nu sunt pove5ti. Este realitate. Nu ati votat bugetul! Punct!
DI. Mircea Manolache: Domnule Pre5edinte, domnilor colegi,
Domnule Vatr5, eu raman tare surprins. Eu am crezut c5 domnul Stanciu a facut o glum5
atunci cand s-a referit Ia faptul ca trebuie s5

un pic cu capul la soare. „Copile cu p5rul

bolai", cum spunea Creang5. Eu am senzatia ca dumneavoastr5 in mod copil5resc
intrebati. Adic5 din toat5 anexa asta unde vedeti foarte multe drumuri pe care trebuie sa
intervenim pentru reparatii curente, dumneavoastr5 sunteti interesat numai de drumul
care vS duce acas5. Raman surprins, pe cuvant! Este a treia sau a patra interventie a
dumneavoastra in Consiliul Judetean, in calitatea dumneavoastra de consilier judetean
nu v5 intereseaza celelalte drumuri deck drumul de Ia rond la Castel 5i Oa Ia casa
dumneavoastra dad se face. Sunteti penibil chiar. Sincer. Adic5 chiar daca ati face-o, ar
trebui s5 o faceti intr-un mod mai indirect, dar s5 va intereseze numai drumul c5tre casa,
chiar eu, sincer s5 fiu, v-as solicita s5 vS dati demisia din functia de consilier judetean dac5
dumneavoastr5 ati intrat in Consiliul Judetean numai ca s5 rezolvati problema drumului
catre casa dumneavoastr5, eu nu 5tiu ce s5 inteleg. Pe cuvant!
Adic5 avem anexa aici, a fost o discutie pe tot ce inseamn5 reparatii curente, domnul
Vicepre5edinte in calitatea domniei sale care Caspunde de aceasta Directie a spus:
domnule, có se; nu fie dispute, intervenim in judet peste tot. A5a este domnule
Vicepre5edinte? Bun. Corect. Ati apreciat 5i dumneavoastr5 5i ceilalti consilieri, in schimb,
primul lucru pe care I-ati f5cut dumneavoastra, ati chemat-o la raport pe doamna
Manolache intreband-o daca drumul spre casa dumneavoastr5 va fi f5cut.
DI. Romeo Olteanu: Dar eI nu sty acolo.
DI. Mircea Manolache: Doamne Maica Domnului!
DI. Romeo Vatra: Domnule Manolache, penibil sunteti dumneavoastr5 pentru c5, ca
consilier judetean aveti responsabilitatea 55 sustineti interesele comunit5tii din care
faceti parte.
DI. Maricel Popa: Doar dumneavoastra!
DI. Romeo Vatr5: Dumneavoastr5 5i fiecare coleg dintre noi. Eu am spus mai devreme
dac5 aveati urechile deschise c5, Iocuitorii din comuna Rediu sunt preg5titi 55 dea in
judecat5 Consiliul Judetean pentru c5 nu Ii se repara drumul pan5 in fata casei lor nu !Ana
in fata casei mele.
DI. Romeo Olteanu: Domnul Stanciu.
DI. Maricel Popa: Totu5i ar trebui 55 vS atrag atentia deoarece un membru de-al
dumneavoastra 51 dumneavoastra ati votat in 2013-2014 acele interventii la
infrastructur5, lucr5ri succesive care nu este cea mai bun5 metod5 spun absolut toti din
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toata tam, este adev5rat ca in 8 zile putea s5 face' cu 12 milioane 5i probabil atunci, ma
scuzati, vorba domnului consilier Manolache cand era o tat5 5i un tain 5i probabil erau
alte interese, era bun drumul. S-a reparat, s-a spus deodat5 c5 drumul nu este foarte bun
5i drumul este spart datorit5 interventiei, c5 s-au cheltuit foarte multi bani pe acel
tronson 5i mai bine punea covor nou, dar asta din p5cate, nu pot s5 vorbesc mai mult.
DI. Cristian Stanciu: Multumesc! Eu m5 bucur ca la not la PSD adresabilitatea nu are in
vedere radicalul penibil, acuzatiile care se aduc aici, dar revenind Ia subiect domnul
Pre5edinte pentru a ati lipsit, s5 5titi c5 domnul Vicepre5edinte Chiril5 nu a fost cuminte,
ne-a aratat cartona5u1 galben 5i atunci permiteti-mi 55 v5 adresez celor care ati fost
prezenti la subiect 5i anume domnului Vicepre5edinte Olteanu 5i domnului Vicepre5edinte
Aiv5noaei, adic5 cea mai mare amenintare a domnului Chid15 este se' avem un
Vicepre5edinte dace' dumnealui ne arat5 nou5 cartona5u1 galben.
Acum, revenind Ia punctul de pe ordinea de zi
DI. Maricel Popa: Deja domnul Aiv5noaei era la microfon. Este pe pozitie.
DI. Cristian Stanciu: S-a simtit imediat. Eu cred c5 am dep55it etapa in care reparatiile la
drumuri in Consiliul Judetean se faceau strict pe coloratura politica. Eu am fost unul
dintre cei care, 5i impreun5 cu grupul PSD care a schimbat aceast5 gandire in Consiliul
Judetean. C5 trebuie s5 existe un dialog Intre grupurile politice, cu asta sunt de acord, dar
ca s5 ajungem ca inainte vreme se' spunem 6 domnule Ia Tansa este rupt drumul 5i Ia
Tansa este primar PNL sau PSD 5i vine la Pre5edintele C.J. 5i spune "te rog frumos, pune
nige asfalt acolo", inseamn5 c5 am facut degeaba 5i master planul 5i optimizarea 5i
comisie 5i tot ce mai doriti. In consecint5, mai ales c5 discutam de bani Ia reparatii, nici
m5car nu sunt alocki de alt5 nature', deci, eu cred c5, alocarile trebuie f5cute strict in
functie de recomand5rile Compartimentului de resort, respectiv Directia de Drumuri 5i
intr-adev5r, domnule ChiriI5, ca s5 nu va sup5rati pan5 Ia cap5t pe mine, trebuie s5 existe
5i un dialog Intre grupurile de consilieri, Pre5edinte 5i executiv in a5a fel incat aceste
proiecte s5 se bucure 5i de o sustinere unanima pentru c5 pan5 Ia urm5 discut5m despre
necesit5tile locuitorilor. Multumesc!
(note': au porosit 5edinta domnii consilieri judeteni Cotiugo Vasile ,ci Toraboanto lulian.
Prezenti la 5edinto 28 de consilieri judeteni).
DI. Maricel Popa: Da, spunem la vot. Cine este pentru aceste investitii? (note': 28 de
voturi pentru). Sunt investitii majore 5i v5 multumesc foarte mult c5 in acest an vom
Incepe s5 modernizam drumurile judetene mai mult deck v5 Inchipuiti dumneavoastra cu
proiecte europene nu cu proiecte europene de cobre 5i cre5terea cobrelor ci pentru
modernizarea drumurilor judetene. Multumesc! impotriva? Nu sunt. In unanimitate.
(note': discutii in sale)
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(note': dupe' votarea proiectului nr. 45 a plecat din 5edinta dl. cons. Stanciu. Prezenti la
5edinta 27 de consilieri judeteni).
DI. Maricel Popa: Proiectul nr. 46. Project de hotorare privind aprobarea executiei
Bugetului General al Judetului la5i - Consiliul Judetean la5j, la data de 31.03.2018.
La vot. Aviz favorabil in comisii. Cine este pentru? V5 multumesc foarte mult.Proiect de
hot5rare privind
impotriva? Abtineri?
DI. Romeo Olteanu: 0 abtinere.
D-na Irina Hovirneanu: Una, dou5,trei, patru, cinci, §ase abtineri, apte abtineri. Nu a mai
trecut dac5 sunt apte abtineri.
DI. Romeo Olteanu: Dac5 v5 abtineti de Ia proiectul acesta nu intr5 nici o lucrare de
reparatii drumuri. Ca s5 fie foarte clar.
D-na Petra Carp: Este executia bugetar5 pe primul trimestru.
DI. Maricel Popa: Dac5 nu vreti s5 se repare drumurile
(note': discutii in solo)
DI. Romeo Olteanu: Vorbiti cu mine acum. Eu v-am explicat ce este cu aceste drumuri.
Haideti, supuneti Ia vot.
D-na Irina Hovirneanu: Nu avem dac5 sunt apte abtineri din 27 ati sunt acum.
DI. Maricel Popa: Cine este pentru reparatia drumurilor in Judetul 14?
D-na Irina Hovirneanu: Cine este pentru? Trei, patru, cinci, base, §apte, opt, nou5, zece,
unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cincisprezece, §aisprezece,
aptesprezece, optsprezece....
DI. Liviu Vornicu: $i cu domnul Stanciu.
D-na Irina Hovirneanu: Este plecat.
DI. Liviu Vornicu: Nu este plecat, este aici.
D-na Irina Hovirneanu: $aptesprezece, optsprezece. Optsprezece
DI. Romeo Olteanu: Doi, patru, §ase, opt, zece, doisprezece, paisprezece, cincisprezece,
aptesprezece, optsprezece, nou5sprezece.
D-na Lacramioara Vernica: Nu este domnul Stanciu.
DI. Romeo Olteanu: Sunt nou5sprezece f5r5 domnul Stanciu. De ce nu num5rati corect?
D-na Irina Hovirneanu: I-am num5rat cati au ridicat mana, domnule Vicepre§edinte!
DI. Romeo Olteanu: Treisprezece, aisprezece, optsprezece, nou5sprezece.
DI. Mircea Manolache: Cu domnul Alin Aiv5noaei i cu domnul Uscatu.
DI. Romeo Olteanu: Doamna, Imi dati voie s5 numar eu?
D-na Irina Hovirneanu: Da.
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DI. Romeo Olteanu: Trei aici 5i cu doi in fat5 cinci 5i cu cinci in spate, zece 5i cu trei
treisprezece, 5i cu trei sus, 5aisprezece, cu Ostaficiuc 5aptesprezece 5i cu cei doi de Ia PMP
nou5sprezece.

DI. Romeo Vatra: Stati a5a c5 nu sunt cu mana pe sus cei de Ia PMP.
DI. Mircea Manolache: Ba da. Au ridicat. Si domnul Uscatu.
DI. Maricel Popa: Nu l-ati vazut pe domnul Uscatu. Nu vreti reparatia drumurilor?
Domnule consilier de Ia PNL nu vreti s5 se repare drumul de Ia Rediu? Sunteti Impotriva
drumului de Ia Rediu s5-I repare?

DI. Romeo Vatra: Aveti nevoie de voturile opozitiei!
DI. Maricel Popa: Sunt nou5sprezece. impotriv5? Abtineri? V5 multumim!
DI. Romeo Vatr5: Numarati voturile pentru.
DI. Maricel Popa: Sunt nou5sprezece.
DI. Romeo Vatr5: Numarati voturile pentru, v5 rog frumos!!!!
DI. Maricel Popa: Proiectul nr. 47. Project de hotarare privind rectificarea Bugetului
General al Judetului la5i-Consiliul Judetean la5i pe anul 2018.
DI. Romeo Vat,* Repet, numarati din nou voturile pentru!!!!
DI. Romeo Olteanu: Cine este pentru? Uitati, sunt nouasprezece. Au ridicat toti. (nota:
27 de voturi pentru). In unanimitate. Gata! Trecem Ia Proiectul nr. 47.
DI. Romeo Vatra: Trebuie un cartona5 galben.
D-na Irina Hovirneanu: De exemplu, acum Ia votul acesta domnul Stoian a ridicat cartonul
de abtinere.

DI. Romeo Olteanu: Din gre5ea15. Este obosit.
DI. Maricel Popa: Pentru proiectul nr. 47, cine este pentru? (nota: 25 de voturi pentru).
DI. Minea Danut: Eu nu particip Ia vot.
DI. Romeo Olteanu: Domnul Minea nu particip5 Ia vot.
DI. Maricel Popa: Impotriva? Abtineri? (nota: dl. cons. Minea 5i dl. cons. Stoian nu au
participat la vot conform art. 77 din Legea nr. 393/2004).
DI. loan Stoian: Nici eu nu particip Ia vot.
DI. Romeo Olteanu: S-a terminat.
DI. Maricel Popa: V5 multumim domnilor consilieri. V5 rog, interventii Ia diverse. V5 rog,
nu plecati. Diverse.

DI. Alin Aiv5noaei: A5tept5m pupaza din tei domnule Pre5edinte s5 o scoateti din
scobura.

DI. Maricel Popa: V5 chem Ia cire5e cu mare drag, Ia cules. La munca nu cu alarm intinsa.
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V5 multumesc domnilor consilieri pentru prezenta dumneavoastr5. V5 multumesc
domnilor administratori. V5 multumesc foarte mutt pentru participare

felicit pe

fiecare dintre dumneavoastr5!
Sedinta s-a incheiat!

Sedinta s-a incheiat, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal.
SECRETARUJUDETULUI IASI
Lacrami ra Vernica

1

Redactat,
B.R.P.M.O
Consilier, Mihaela Dumitriu
imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea intocmirii acestu

ris oficial
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