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PROCES- VERBAL
incheiat astki, 29 decembrie 2021 in cadrul sedintei extraor•mare a Consiliului
., .
,, .
Judetean Iasi, convocata de indata incepand cu ora 19.00, ale care! lucran se
desf5soara prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare Ia distarrta,
respectiv prin aplicatia online de videoconferint5 zoom meetings

Consiliului Judetean Iasi a fost convocat de indata prin Dispozitia nr. 762/29.12.2021 a
Presedintelui Consiliului Judetean Iasi in sedinta extraordinara pentru data de
29.12.2021, ora 19.00 conform prevederilor art. 178 alin. (2) si art.179 alin. (1), (3),
(4), si (6) coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 si 136,
precum si ale art. 191 alin. (1), lit. b) si alin. (3) , lit. a) din Ordonanta de Urgerita a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific5rile si complet5rile
ulterioare, ale carei lucrsari se desf5soar5 prin intermediul mijloacelor electronice de
comunicare Ia distanta, respectiv prin aplicatia online de videoconferinta zoom
meetings.
Proiectele de hotkari precum si materialele suport Ia acesta au fost postate pe site-ul
Consiliului Judetean Iasi Ia Sectiunea Transparenta Deciziona15-5edinte si transmise
electronic tuturor consilierilor judeteni.
Lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Iasi convocata de indat5 sunt
conduse de catre domnul Costel Alexe, Presedintele Consiliului Judetean Iasi.
Avand in vedere c5 sedinta se desf5soar5 prin intermediul aplicatiei on-line de
videoconferint5 zoom meetings, prezenta se efectueaz5 prin apel nominal, fiind
conectati si r5spunzand prezent la sedinta extraordinary convocata de indat5,
Presedintele Consiliului Judetean dl. Costel Alexe si un numar de 33 de consilieri
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judeteni din 36 de consilieri judeteni in functie, in total 34 de membri ai Consilului
Judetean Iasi cu drept de vot.
Absenteaz5 de la sedint5 dl. cons. Ciobanu Marius —Mihai, dl. cons. Leb5c15 Dorel si dl.
cons. Urcaciu Ion-Lorin.
Sedinta este legal constituita, fiind prezenti 33 de consilieri judeteni din 36 de consilieri
judeteni in functie plus Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in total 34 de membri ai
Consiliului Judetean Iasi cu drept de vot.
La lucr5rile sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Iasi convocata de indat5
particip5 de drept d-na Lacrarnioara Vernic5 -Dasc5lescu, Secretarul General al
judetului Iasi.
Pentru sustinerea proiectelor de pe ordinea de zi participa la sedint5 prin intermediul
aplicatiei on-line de videoconferinta zoom meetings d-na Elena Arvine, director
Directia Economia din cadrul Consiliului Judetean Iasi, dl. Romeo Vatr5, director
interimar R.A Aeroportul Iasi si dl. Petre Susu, manager, Ansamblul Artistic Profsionist
"Constantin Arvinte" al Consiliului Judetean Iasi.
Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Iasi convocat5 de indat5 se desfasoara
prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanta, respectiv prin
aplicatia online de videoconferinta zoom meetings incepand cu ora 19.00.
Proiectul Ordinii de zi este cuprins in Dispozitia nr. 762/29.12.2021, respectiv,

DISPOZITIA nr. 762
privind convocarea de indata a Consiliului Judetean Iasi in sedinta extraordinara,
pentru data de 29 decembrie 2021, incepand cu ora 19 00, ale c5rei lucrari se vor
desfasura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distant5,
respectiv prin aplicatia online de videoconferinta zoom meetings

Presedintele Consiliului Judetean Iasi;
Avand in vedere prevederile art. 178 alin. (2), ale art. 179 alin. (1), (3), (4) si (6)
coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 si 136, precum si ale
art. 191 alin. (1) lit . b) si alin. (3) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
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Avand in vedere Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
Judetean Iasi, aprobat prin Hotararea Consiliul Judetean Iasi nr. 75/31.03.2021;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modifickile si complet5rile ulterioare:

DISPUNE:

Art.1 Se convoac5 de indat5 Consiliul Judetean Iasi in §edint5 extraordinar5,
pentru data de 29 decembrie 2021, incepand cu ora 19 00, ale carei lucr5ri se vor
desfasura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanta, respectiv
prin aplicatia online de videoconferint5 zoom meetings, cu urm5torul project al
ORDINII DE ZI:
1.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al judetului Iasi —

Consiliul Judetean Iasi pe anul 2021.
Initiator: Pre5edinte, Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Economics — D-an Elena ARVINTE

2.

Proiect de hotarke privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.

Aeroportul Iasi pentru anul 2021 si estim5ri 2022-2023.
Initiator: Presedinte, Costel ALEXE
(sustine- Director interimar R.A. Aeroportul la5i — dl. Romeo VATRA

3.

Proiect de hotarare privind aprobarea organiz5rii evenimentului cultural-artistic

dedicat anivers5rii Unirii Principatelor Romane in luna ianuarie 2022, de c5tre
Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte" al Consiliului Judetean Iasi.
Initiator: Pre5edintele Consiliului Judetean la5i- Dl. Costel ALEXE
(sustine — Director Ansamblu „Constantin Arvinte" — dl. Petre 5U5U)

Art.2 Materialele Inscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afisate pe pagina oficial5
de Internet a Consiliului Judetean Iasi, in sectiunea Transparent5 Decizionala — Sedinte,
http://www.icc.ro/sedinte.

Art. 3 Consilierii judeteni pot depune amendamente asupra proiectelor de
hotarari in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificarile si complet5rile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului Judetean Iasi aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi
nr. 75/31.03.2021.
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Art. 4.(1) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhiv5
Secretariat ATOP va inainta copie dup5 prezenta Dispozitie c5tre:
a)

Institutia Prefectului Judetului Iasi,

b) Secretarul General al Judetului Iasi.

(2) Aducerea la cunostinta publics a prevederilor prezentei Dispozitii va
fi asigurata de catre Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhiv5 si
Secretariat ATOP.

Data astazi: 29 decembrie 2021

PRESEDINTE,
Costel Alexe

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Lacramioara Vernica — Dascalescu
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(NOTA: dl. Costel Alexe, Pre5edintele Consiliului Judetean la5i deschide lucrorile 5edintei
extraordinare a Consiliului Judetean la5i convocato de indata, pentru data de
29.12.2021, ora 19.00)

DI. Pre5edinte Costel Alexe: Buns seara stimati colegi.
Stimati colegi, m5 bucur mult c5 suntem impreun5 intr-un num5r cat se poate de mare
la aceast5 5edint5 convocat5 de indat5 5i a5 vrea s5 multumesc 5i executivului 5i mai
ales liderilor grupurilor de consilieri judeteni c5 au reu5it intr-un timp cat se poate de
scurt sä avem aceast5 5edint5.
Stimati colegi, 5edinta a fost anurrtat5 de ieri, caracterul de indat5 este c5 5edinta de
Guvern a avut loc in aceast5 seara 5i evident a fost adoptat5 o hotarare de Guvern la
ora 17.30 5i a5 vrea s5 v5 spun 5i dumneavoastr5 c5 m5 bucur Ca prin Comisia
European5 5i Guvernul Romaniei reu5e5te s5 sprijine Aeroporturile din Romania cu
aceast5 schem5 de ajutor de stat pentru a acoperi o parte din pierderile 5i evident a
asigura lichidifatile cauzate de aceasta pandemie Covid 19 ce a afectat transporturile
evident aeriene 5i inclusiv aeroporturile 5i prin 5edinta de guvern de astki a fost
adoptat5 o Hot5rare de Guvern prin care Consiliului Judetean la5i Aeroportului ii revin
ace5ti 6,53 milioanede lei.
A5 vrea, pentru ordinea de zi, cu permisiunea dumneavoastr5 s5 mai includem un
proiect pe ordinea de zi in sensul in care a5 vrea s5 includem proiectul de hoterreire

privind aprobarea creditelor de angajament 5i creditelor bugetare pentru obiectivele
de investitii ale Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria" la5i ce vor fi
realizate ca actiune multianualei.
inteleg c5 liderii grupurilor au primit pe ultima sut5 de metri sau mai bine zis in ultima
ora materialele parvenite de la Spitalul Sf. Maria din la5i in sensul in care o serie de
investitii au fost demarate in acest an 5i bugetate doar c5, ele nu au reu5it a fi livrate 5i
in acest sens trebuie sa semnam ni5te acte aditionale pentru ca ele sa poat5 fi evident
bugetate fiind pentru anul viitor, ca pl5tile s5 poat5 fi efectuate. Cu permisiunea
dumneavoastr5, dac5 suntem cu totii de acord, prima dat5 facem prezenta ca sa nu
gre5esc.

(NOTA: DI. Pre5edinte Costel Alexe efectueazei prezenta consilierilor judeteni prin apel
nominal in ordine alfabetic6).
DI. Acostoaiei Adrian — Prezent

DI. Afloarei Sorin-Alexandru- Vicepre5edinte C.J. la5i- Prezent
DI. Alexa Petru Bogdan — Prezent
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DI. Alexe Costel — Pre5edintele CJ la5i - Prezent
DI. Apreotesei Andrei — Prezent
DI. Avram Petru- Prezent
DI. Bogdan Mihail - Prezent
D-na Cabal5u Maria- Prezent
DI. Catur Constantin-05t5lin — Prezent
DI. Ciobanu Marius-Mihai- Absent
D-na Citea Petronela —Prezent
DI. Dang5 Marius-Sorin- Vicepre5edinte C.J.Ia5i -Prezent
DI. Discs Daniel- Prezent
DI. Dolachi-Pelin Constantin- Prezent
DI. Flutur Sorin-Georgel- Prezent
DI. (gnat Etienne — Prezent
DI. Leb5d5 Dorel — Absent
DI. Lupu Constantin Codrin — Prezent
D-na Lupu Magdalena- Prezent
DI. Manolache Mircea — Prezent

DI. cons. Mircea Manolache: Buns seara 5i la Multi Ani la toata lumea!
Domnule pre5edinte, a5teptam din partea dumneavoastra s5 ne urati La Multi Ani!
Ati Inceput cu liderii de grup, wti Inceput cu 3 proiecte, acum ne spuneti c5 pe ordinea
de zi vom avea un proiect care trebuie votat. Sigur, noi suntem de acord, dar asta nu
Inseamn5 c5 daca discutati separat cu reprezentantii celor care ma rog, ne reprezinta
mare parte in Consiliul Judetean 5i m5 refer la liderii de grup, ar fi trebuit sa avem 5i
noi aceste materiale.

DI. cons. Petru-Ovidiu Pricope: Vorba multa domnule consilier.
DI. vicepreedinte Marius Dang5: Am Inteles cu totii ca Mircea este prezent, da?
DI. cons. Mircea Manolache: Sunt prezent domnule pre5edinte.
DI. cons. Petru-Ovidiu Pricope: Atat, scurt.
DI. pre§edinte Costel Alexe: M5 bucur ca v-am revazut domnule Manolache. Sunt
convins ca sunteti bine.
DI. Minea Marius-Danut- Prezent
D-na Olaru Georgeana-Lacramioara — Prezent
DI. Olteanu Romeo — Prezent
DI. Pintea Costica- Prezent
DI. Pricope Petru-Ovidiu — Prezent
DI. Pristavita Gabriel — Prezent
DI. Slabu Adrian — Prezent
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DI. Socolov Razvan-Vladimir- Prezent
DI. Stanciu Cristian — Prezent
DI. $andru Florin- Daniel — Prezent
DI. $erban Constantin- Prezent
Dl.cons. Constantin Serban: Bun5 seara i La multi ani domnule preedinte, domnilor
colegi, iar mingea este in terenul domnului Stanciu penru ca fiecare lider de grup ....
DI. pre$edinte Costel Alexe: Multumesc domnule Serban.
DI. Trandafirescu Sorin-Alexandru- Prezent
DI. Urcaciu Ion-Lorin

—

Absent

DI. Ursanu Radu lonel — Prezent
D-na Ursu L5cr5mioara — Prezent
DI. Uscatu Constantin Marian — Prezent
DI. Vartic Raluca — Prezent

(Note': Dupe' efectuarea prezentei prin apel nominal, au rospuns prezent 34 de membri
ai C.J.I cu drept de vot).
DI. prepdinte Costel Alexe: Stimati colegi, va rog se'-mi spuneti dace' sunt interventii
la ordinea de zi ?
Doamna Arvinte este?
D na Elena Arvinte: Da, sunt. Bun5 seara.
-

DI. preedinte Costel Alexe: Doamna director, spuneti-mi cum ati convenit cu domnul
director 5uw ea I-am vazut prezent pentru proiectul domniei sale de hotarare.
DI. manager Petre Sulu: Buna seara. Sunt prezent domnule Preedinte.
DI. preedinte Costel Alexe: Gasim solutii la inceputul anului viitor sau cum facem
pentru evenimentul din 23?
D na director Elena Arvinte: Important este ca acum dumneavoastra s5 aprobati
-

evenimentul i vom vedea. 55 se aprobe includerea in buget a sumei pentru acest
eveniment i se' incercarn se' identific5m resursele necesare la inceputul anului. Stiti ca
lucr5m in limita 1/12, bugetul este aprobat §i publicat in Monitorul Oficial, dar suntem
in perioada in care trebuie sad lucram.
DI. pre$edinte Costel Alexe: Pentru evenimentul din 23 vom avea o alt5 discutie Ia
inceputul anului viitor da?
D na director Elena Arvinte: Nu. Pe ordinea de zi este actiunea care urmeaz5 a fi
-

realizat5 de catre Ansamblul Constantin Arvinte.
DI. pre$edinte Costel Alexe: Scuzati, este Ia punctul nr. 3. Gata. Aveam o alts ordine de
zi.
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Stimati colegi, dac5 sunt interventii Ia ordinea de zi. Avem cele patru puncte.
Domnule Stanciu, v5 rog.
Dl.cons. Cristian Stanciu: 0 scurt5 interventie domnule pre5edinte pentru ca, chiar
dac5 domnul Manolache prezint5 intr-un mod mai 5armant a5a lucrurile, pe undeva
are dreptate in sensul CO, cu doar cateva minute inainte de inceperea 5edintei not
Iiderii de grup am primit materialele care se solicit5 a fi suplimentate pe ordinea de zi,
5i nu 5tiu dac5 in grupul consilierilor au fost postate acele materiale, dac5 nu, atunci sä
rug5m prin bun5vointa dumneavoastr5 pe doamna Arvinte s5 prezinte pe scurt acele
proiecte pentru ca totu5i colegii consilieri sa voteze in cuno5tint5 de cauz6.
DI. pre§edinte Costel Alexe: De acord cu dumneavoastr5. Cu aceasta mentiune, dac5
nu mai sunt interventii Ia ordinea de zi, domnule Stanciu, domnule Uscatu, domnule
Dolachi 5i domnule Discs, a5 supune votului dumneavoastr5 ordinea de zi urmand ca
atunci cand ajungem Ia proiectul ce prive5te Spitalul Sf. Maria, doamna director
Arvinte sau doamna Belu s5 aib6 interventii. Este O.K. a5a? Bun. Multumesc.
Stimati colegi, cine este pentru ordinea de zi?
Cine este Pentru?

(NOTA: dl. pre5edinte Costel Alexe supune la vot ordinea de zi prin apel nominal in
ordine alfabetic6).
DI. Acostoaiei Adrian — Pentru
DI. Afloarei Sorin-Alexandru- Vicepre5edinte C.J. la5i —Pentru
DI. Alexa Petru Bogdan — Pentru
DI. Alexe Costel — Pre5edintele CJ la5i - Pentru
DI. Apreotesei Andrei — Pentru
DI. Avram Petru- Pentru
DI. Bogdan Mihail - Pentru
D-na Cabala'', Maria- Pentru
DI. Catur Constantin-05talin — Pentru
DI. Ciobanu Marius- Absent
D-na Citea Petronela — Pentru
DI. DangO Marius-Sorin- Vicepre5edinte C.J.1.35i —Pentru
DI. DiscO Daniel- Pentru
DI. Dolachi-Pelin Constantin- Pentru
DI. Ignat Etienne — Pentru
DI. Flutur Sorin-Georgel- Pentru
DI. Leb5d5 Dorel — Absent
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DI. Lupu Constantin Codrin — Pentru
D-na Lupu Magdalena- Pentru

DI. prepdinte Costel Alexe: $armantul, colegul nostru, domnul Manolache.
Domnule pre5edinte, acum imi trimite domnul

DI. cons. Mircea Manolache:

vicepre5edinte Dang5 proiectul. Daca mai a5teptati un pic votez, dar dup5 ce citesc
proiectul.

DI. prewdinte Costel Alexe: Dar votam ordinea de zi.
DI. cons. Mircea Manolache: Vot5m ordinea de zi, dar ordinea de zi include 5i proiectul
nr. 4. Eu abia acum am primit de la domnul Vicepre5edinte Danga.

DI. prewdinte Costel Alexe: Perfect. II I5s5m in suspensie pe domnul Manolache.
Domnul Minea?
DI. Minea Marius-D5nut- Pentru

DI. cons. Mircea Manolache: Nu 15s5m in suspensie de5i domnul lider Stanciu a
intervenit, ca atare, votez Pentru.
DI. cons. Manolache Mircea — Pentru

DI. prewdinte Costel Alexe: Multumesc mutt domnule Manolache.
D-na Olaru Georgeana-L5cr5mioara — Pentru
DI. Olteanu Romeo- Pentru
DI. Pintea Costic5 — Pentru
DI. Pricope Petru-Ovidiu — Pentru
DI. Pristavita Gabriel — Pentru
DI. Slabu Adrian — Pentru
DI. Socolov Razvan-Vladimir- Pentru
DI. Stanciu Cristian - Pentru
DI. $andru Florin- Daniel — Pentru
DI. Serban Constantin- Pentru
DI. Trandafirescu Sorin-Alexandru- Pentru
DI. Urcaciu lon-Lorin- Absent
DI. Ursanu Radu lonel —Pentru
D-na Ursu L5cr5mioara — Pentru
DI. Uscatu Constantin Marian — Pentru
D-na Vartic Raluca - Pentru

(NOTA: Ordinea de zi s-a votat cu 34 de voturi Pentru).
DI. Prwdinte Costel Alexe:

Acum, stimati colegi, s5 5titi ca problema de fond

semnalata 5i astki de c5tre domnul Manolache, de domnul Stanciu sau de catre
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oricare alt coleg indiferent despre ce unitate din subordinea Consiliului Judetean este
vorba, este una cat se poate de adev5rat5. Dac5 nu am fi avut in aceast5 sears 5edinta
asta de indat5 pe care oricum ar fi trebuit s5 o avem ieri numai c5 nu am avut
materialele, nu-mi dau seama cum am mai fi putut rezolva pe ultima sut5 de metri
aceast5 problem5 de Ia Spitalul Sf. Maria.
Am s5 rog inc5 odat5 5i pe doamna Secretar General 5i pe toti colegii no5tri directori 51
pe toti managerii pe care ii avem 5i de spitale 51 deconcentrate s5 nu mai lase pe ultima
sut5 de metri toate aceste proiecte pentru c5 am avut 5edinta ordinary cand am
aprobat nota conceptual:a pentru Spitalul Sf. Maria 5i sunt convins ea aceast5 problem5
putea fi rezolvat5 5i solutionat5 Inca de atunci.
Stimati colegi, chiar dad a lost 5i in acest an pe ultima suta de metri 5i Guvernul cu
aceast5 Ordonant5 de Urgent5 5i apoi Hothrare de Guvern ma bucur foarte mult Ca
judetul nostru, Aeroportul la5i va primi aceast5 sums de 6,53 milioane de lei
reprezentand ajutor de stat in cadrul acestei scheme de ajutor pentru Aeroporturi
aprobat5 de Comisia European5 pentru atenuarea efectelor pandemiei in acest
domeniu. M5 bucur foarte mult c5 este o gur5 important5 de oxigen 5i pentru judetul
nostru 5i pentru Aeroport, chiar dac5 in acest an in urma discutiilor cu domnul Vatr5 5i
colegii de Ia Aeroport traficul a fost cu 50% mai mare ca anul trecut 5i evident va da
semne de a-5i reveni in anii ce vor urma suma, 5titi cum e, tot timpul banii nu sunt
suficienti dar sunt importanti 5i sunt ca o gur5 de oxigen ace5ti 6,53 milioane de lei.

Prima data,

punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. Project de hotorare privind rectificarea

bugetului general al judetului la5i — Consiliul Judetean la5i pe anul 2021

Cine este Pentru?
(NOTA: dl. pre5edinte Costel Alexe supune la vot proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi prin
apel nominal in ordine alfabetico).
DI. Acostoaiei Adrian - Pentru
DI. Afloarei Sorin-Alexandru- Vicepre5edinte C.J. la5i — Pentru
DI. Alexa Petru Bogdan — Pentru
DI. Alexe Costel — Pre5edintele 0 la5i - Pentru
DI. Apreotesei Andrei — Pentru
DI. Avram Petru- Pentru
DI. Bogdan Mihail — Pentru
D-na Cabal5u Maria- Pentru
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DI. Catur Constantin-Malin — (Noto: dl. cons. Catur nu a rospuns).
DI. Ciobanu Marius-Mihai- Absent
D-na Citea Petronela — Pentru
DI. Dang5 Marius-Sorin- Vicepre5edinte C.J.Ia5i - Pentru
DI. Discs Daniel- (Noto: dl. cons. Disce, nu a rospuns).
DI. Dolachi-Pelin Constantin- Pentru
DI. Flutur Sorin-Georgel- Pentru
DI. Ignat Etienne — Pentru
DI. Lebada Dorel — Absent
DI. Lupu Constantin Codrin- Pentru
D-na Lupu Magdalena- Pentru
DI. Manolache Mircea — Pentru

DI. cons. Mircea Manolache: Votez pentru ca sunt in spiritul sarbatorilor de Craciun.
Votez Pentru.

DI. preedinte Costel Alexe: Multumesc domnule Manolache.
DI. Minea Marius-Donut- Pentru
DI. Olteanu Romeo - Pentru
DI. Pricope Petru-Ovidiu — Pentru
DI. Pintea Costica- Pentru
DI. Pristavita Gabriel — Pentru
DI. Slabu Adrian — Pentru
DI. Socolov Razvan-Vladimir- Pentru
DI. Stanciu Cristian - Pentru
DI. Sandru Florin-Daniel- Pentru
DI. 5erban Constantin — Pentru
DI. Trandafirescu Sorin-Alexandru- Pentru
DI. Urcaciu Ion-Lorin —Absent
DI. Ursanu Radu lonel- Pentru
D-na Ursu Lacramioara — Pentru
DI. Uscatu Constantin Marian — Pentru

DI. cons. Constantin Marian Uscatu: Voi vota 5i eu domnule pre5edinte, doar cu o mica
interventie. Subliniez 5i eu faptul ca aceasta sums oferita ca ajutor de stat cum ati
spus 5i dumneavoastra in motivatie ca traficul pe Aeroportul International la5i a
crescut, este mai mica cleat Aeroportul International la5i o mertia, din punctul meu
de vedere 5i al nostru, al colegilor de la PMP.

DI. prewdinte Costel Alexe: Multumesc domnule Uscatu. Am retinut punctul
dumneavoastrà de vedere.
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D-na Vartic Raluca — Pentru

D-na cons. Olaru Georgeana: Olaru, sunt Pentru, domnule Preedinte. M-ati skit.
D-na Olaru Georgeana-Lacr5mioara — Pentru

DI. prepdinte Costel Alexe: Rog colegii de la tehnic s5 mentioneze votul doamnei
Olaru ca fiind Pentru. Multumesc Georgeana.

(NOTA: Proiectul nr. 1 a fost adoptat cu 32 de voturi PENTRU)
DI. pre§edinte Costel Alexe: Stimati colegi, Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi. Project
de hotora re privind rectificarea Bugetului de venituri 5i cheltuieli al R.A. Aeroportul la5i
pentru anul 2021 5i estimori 2022-2023.
Dac5 sunt interventii? Daca nu sunt, v5 supun votului.

(NOTA: dl. pre5edinte Costel Alexe supune la vot proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi prin
apel nominal in ordine alfabeticti).
DI. Acostoaiei Adrian - Pentru
DI. Afloarei Sorin-Alexandru- Vicepreedinte C.J. 14 — Pentru
DI. Alexa Petru Bogdan — Pentru
DI. Alexe Costel — Preedintele 0 14 - Pentru
DI. Apreotesei Andrei — Pentru
DI. Avram Petru- Pentru
DI. Bogdan Mihail — Pentru
D-na CabalOu Maria- Pentru
DI. C5tur Constantin-Catalin — Pentru
DI. Ciobanu Marius-Mihai- Absent
D-na Citea Petronela — Pentru
DI. Dang5 Marius-Sorin- Vicepreedinte C.J.14 - Pentru
DI. Ina Daniel- Pentru
DI. Dolachi-Pelin Constantin- Pentru
DI. Flutur Sorin-Georgel- Pentru
DI. Ignat Etienne — Pentru
DI. Lebada Dorel — Absent
DI. Lupu Constantin Codrin- Pentru
D-na Lupu Magdalena- Pentru
DI. Manolache Mircea — Pentru
DI. Minea Marius-Danut- Pentru
D-na Olaru Georgeana-Lacr5mioara — Pentru
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DI. Pintea Costica- Pentru
DI. Pricope Petru-Ovidiu — Pentru
DI. Pristavita Gabriel — Pentru
DI. Slabu Adrian

—

(Not& dl. cons. Slabu Adrian nu a rospuns).

DI. cons. Olteanu Romeo: De ce m ati s5rit?
-

DI. pre§edinte Costel Alexe: lertati-ma domnule Olteanu. Anul viitor v5 strig de dou5
on pentru ca v-am uitat acum 55 v5 strig.
DI. Olteanu Romeo - Pentru
Dl. Socolov R5zvan-Vladimir- Pentru
DI. Stanciu Cristian - Pentru
DI. Sandru Florin-Daniel- Pentru
DI. $erban Constantin — Pentru
DI. Trandafirescu Sorin-Alexandru- Pentru
DI. Urcaciu Ion-Lorin —Absent
DI. Ursanu Radu lonel- Pentru
D-na Ursu LacrAmioara — Pentru
DI. Uscatu Constantin Marian — Pentru
D-na Vartic Raluca — Pentru

(Nora: proiectul nr.2 a fost adoptat cu 33 de voturi Pentru).
DI. pre§edinte Costel Alexe: Stimati colegi, punctul nr. 3 de pe ordinea de zi. Proiect

de hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului cultural-artistic dedicat
aniversarii Unirii Principatelor Romane in luna ianuarie 2022, de cotre Ansamblul
Artistic Profesionist „Constantin Arvinte" al Consiliului Judetean lap
Dac5 sunt intereventii?
DI. cons. Romeo Olteanu: Domnule pre5edinte, sunt 30 de mii de euro aproximativ.
Care este destinatia banilor? M-am uitat pe documentatia care s-a pus la dispozitie,
dar nu am inteles nimic.
DI. preedinte Costel Alexe: Domnule Su5u, va rog.
DI. manager Petre Sulu: Buna" seara.
Propun spre aprobare evenimentul de pe data de 23 ianuarie, un eveniment care se va
desfa5ura in parteneriat cu orchestra Mugurel al Filarmonicii din Chiin5u, eveniment
care va fi 5i o productie a TVR Bucure5ti. Cea mai mare parte a banilor se vor indrepta
spre costurile de productie a postului national de televiziune §i bineinteles cheltuielile
cu personalul care se va deplasa de la Bucure5ti aici, este vorba de 60 de persoane care
vor sta o parte dintre ei patru zile, o parte trei zile, este vorba despre o utilare a scenei
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intr-o modalitate propus5 de c5tre TVR. Acesta este motivul pentru care costurile sunt
diferite fats de evenimentele pe care le organizam [Ana' acum. Cea mai mare
destinatie a banilor merg c5tre cheltuieli cu TVR, acestea sunt tarifelor lor, ne-am
gandit s5 asiguram un impact cast se poate de mare a acestui eveniment pentru c5
atunci in preajma zilei de 24 ianuarie la5u1 este in atentia intregii tari 5i prin postul
national de televiziune putem cre5te impactul 5i putem fi prezenti mai bine. Mai multe
detalii cu privire Ia buget, eu am consdierat ca este destul de detaliat, defalcat, pe
categorii de cheltuieli, onorarii, invitati.
DI. prewdinte Costel Alexe: Bun. Dac5 mai sunt alte interventii din partea consilierilor.
DI. cons. Mircea Manolache: Am eu o interventie domnule pre5edinte daca se poate.
DI. pre5edinte Costel Alexe: Va rog domnule Manolache.
DI.cons. Mircea Manolache: Prima data, cred c5 domnul Romeo Vatra 5i-a atins scopul
5i cred ca ar fi bine s5 i se tale comunicarea cu Consiliul Judetean pentru ca dumnealui
a asitat Ia cele doua proiecte 5i ii multumim frumos 5i ar trebui s5-5i vad5 de bunul
mers al Aeroportului la5i. Doi Ia man5, intrebarea mea este urm5toarea catre domnul
director, a cerut o oferta 5i de Ia alte televiziuni? Pentru c5 impactul, dup5 cum
cunoa5tem, cel mai mare rating nu-I are numai TVR-uI, mai sunt 5i alte televiziuni.
DI. preedinte Costel Alexe: Domnule director,
DI. manager Petre Sulu: Nu, nu am cerut nicio oferta de Ia alt5 televiziune. Din caste
5tiu, alte televiziuni nu acorda spatii pentru spectacole in intregime. Postul national de
televiziune prin departamentele specializate asigur5 spatii. Sigur, mai este televiziune
Etno 5i Favorit, dar in nici un caz proiectul nostru nu se adreseaz5 acestor televiziuni.
DI. cons. Mircea Manolache: Domnule director, domnule pre5edinte,..
DI. pre5edinte Costel Alexe: Stimati colegi, domnule Manolache,..
DI.cons. Mircea Manolache: Dati-mi voie sa-mi duc ideea [Ana Ia capat! 0 luati a5a pe
redepe inainte toto timpul! Nu-mi dati voie Ia o interventie..
DI. prewdinte Costel Alexe: Rugamintea mea este ca atunci and incepeti propozitia
sa v5 duceti ideea WA la cap5t, nu s5 vas r5spund5 cineva 5i s5 reluati propozitia.
DI.cons. Mircea Manolache: Domnule pre5edinte, probabil sonorizarea nu este foarte
bun5. Am intrebat dac5 domnul director 5u5u a mai cerut oferte 5i de Ia alte
televiziuni. TVR-uI, nu putem comenta ca nu este o televiziune de top, dar
dumneavoastr5 5titi foarte bine c6 sunt 5i alte televiziuni iar55i not ar trebui sa facem o
comparatie pentru Ca avem televiziuni regionale, avem televiziuni nationale, posturi
Internationale. De ce domnul Su5u se duce Ia Favorit sau TVR nu 5tiue care. Din p5cate
5i Pro TV 5i Antena 1 5i alte televiziuni sunt bune 5i pot promova Ia fel de bine
evenimentul de pe data de 24 ianuarie. Eu am intrebat. Trebuie facuta o comparatie.
Nu Om c5 a5a sunt tarifele, a5a a cerut televiziunea. A5a a inceput domnul director
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interventia domniei sale. 0 mare parte de bani pleac5 atre TVR pentru a au tarifele
lor. Domnul 5u5u practic a asistat la o ofert5 din partea TVR-ului in care nu a comentat
nimic. Astea sunt tarifele. Cam atat ne-a spus din ace5ti bani pe care noi ast5zi ii
aloc5m pentru acest eveniment.
DI. cons. Constantin Serban: Domnule pre5edinte, a5 avea o interventie.
DI. pre§edinte Costel Alexe: V5 rog domnule Serban. Stimati colegi, rugamintea mea
este in schimb s5 fim ate se poate de conci5i. V5 rog domnule $erban.
DI. cons. Constantin $erban: Absolut. Televiziunea National5 transmite in direct acest
eveniment pe care este 5i partener In organizare, iar pentru valoarea acestui ansamblu
5i pentru care noi tori am fost de acord 5i I-am sustinut, acesta este un pas pentru ca in
sezonul viitor s5 organiz5m vedeta popular cu Ansamblul Constantin Arvinte 5i ar fi o
realizare fantastic5 pentru acest ansamblu 5i pentru Consiliul Judetean la5i.
DI. Prewdinte Costel Alexe: Multumesc domnule Serban. Daa mai sunt alti colegi?
DI. cons. Daniel Discs: Eu a5 avea o interventie domnule pre5edinte.
Bun5 sears din nou dragi colegi.
De cele mai multe ori, nou5 la Consiliul Judetean ni se spune c5 nu sunt bani. De
exemplu, anul trecut and s-a discutat bugetul pentru Maternitatea Elena Doamna sau cerut bani pentru reparatii curente, s-a cerut un milion de lei 5i nu s-au g5sit deat
100.000 lei. Acum, g5sim 172.000 lei s'a facem un spectacol pe dou5 zile. Am inteles
pentru ce sunt cheltuielile astea, onorariu prezentator 9000 lei, onorariu actori 7000
lei, foarte multi bani sunt cheltuiti mai ales acum and intram in valul 5 al pandemiei
toate tar- He fac lockdown , noi facem spectacole. Grupul USR PLUS nu este de acord cu
acest proiect. Multumesc.
DI. pre5edinte Costel Alexe: Bun. Multumesc mult. Stimati colegi, data mai sunt alte
interventii?
DI. cons. Ignat Etienne: A5 vrea s5 intervin 5i eu.
DI. pre5edinte Costel Alexe: Te rog domnule Etienne (gnat.
DI. cons. Ignat Etienne: M-am uitat 5i eu in proiectul de hotArare 5i am v5zut c5
incerc5m s5 cheltuim 172.000 lei pentru un spectacol cu 300 de spectatori. Daa
impart 172.000 lei la 300 de spectatori ajung la o sums de 600 lei /spectator. Practic,
un spectator ajunge s5 pl5teasca intre ghilimele un bilet la spectacol mai scump deck
la Untold, AfterHills unde yin sute de reprezentanti. Dac5 dunnneavoastr5 credeti c5
este foarte corect5 abordarea asta, imi pare r5u, eu nu cred.
DI. pre5edinte Costel Alexe: Multumesc mult Etienne !gnat. Rug5mintea mea este dace
poti s5 ne faci un calcul 5i cat ne iese pe telespectator acest eveniment.
DI. cons. Mircea Manolache: Domnule Pre5edinte, a5tept un r5spuns de la domnul
director 5u5u.
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DI. pre5edinte Costel Alexe: Stimati colegi, domnul 5u5u v-a raspuns am senzatia cred
ca mult mai concludent 5i mai concis cleat ati formulat dumneavoastra Intrebarea.
Dace' imi este permis
DI. cons. Daniel Disc5: 0 Intrebare dace' se poate.
DI. prewdinte Costel Alexe: Va rog domnule Disca.
DI. cons. Daniel Disc5: De pe urma acestui spectacol banuiesc ca TVR o se' aib5
publicitate. Vreau sa Intreb dace' beneficiem 5i noi din banii pe publicitate de Ia TVR.
DI. prewdinte Costel Alexe: Domnule Disc .& nici eu nu ma uit la televiziunea sau
televiziunile nationale, parese ca la fel de mult ca dumneavoastra. Din Cate 5tiu eu dar
poate gre5esc, televiziunea nationals nu are publicitate adica nu 5tiu ce ar putea sa va
ofere.
DI. cons. Daniel Disca: La evenimente sportive este publicitate.
DI. prewdinte Costel Alexe: Stimati colegi, dati-mi voie. In primul rand dace' domnul
Vatra mai este in 5edinta cu noi a5 vrea sa i se comunice ca i se va taia capul dace' Inca
mai este cu noi, a5 vrea sa vedem o forma de a fi executat public pentru ca 5i-a incheiat
misiunea avand in vedere cele prime dou5 puncte de pe ordinea de zi , iar in al doilea
rand, stimati colegi, a5a cum a merrtionat 5i domnul manager Su5u ne propunem ca
acest eveniment de pe data de 23 care practic este prilejuit de evenimentele privind
Unirea Principatelor Romane sa fie transmis in direct. Avem televiziuni foarte bune 5i in
judetul la5i care au acoperire regionals. Ne propunem un post national 5i cred astazi ca
parteneriatul cu televiziunea Romans 5i evident toate aceste contracte aduc poate plus
valoarea capitalei istorice a Romaniei 5i aici ma refer la5ului 5i judetului la5i. In acest
moment avem un project de buget care asta nu inseamn5 ca el sub o forma sau alts
cheltuielile Inca nu au fost angajate ci urmeaza sa. Managerul 5u5u cu echipa de la
Ansamblu va vedea ce anume categorii de cheltuieli va angaja 5i va onora de acolo 5i
vom vedea care este costul total al evenimentului.
Stimati colegi, am putea totodata sa spunem ca nu mai facem nimic pe 24 ianuarie 5i sa
lasam pentru posteritate ca aceste evenimente ce prilejuiesc unirea principatelor sa le
dam uitarii? Nu iriteleg cum propunem! Chiar dace' este un an greu 5i 2022 a5a cum a
fost 5i 2021 sunt anumite evenimente, dace' avem pretentii de Ia noi 5i de la ora5uI5i
de Ia judetul nostru pe care trebuie sa le implementam, sa le onoram pentru 6 este
vorba despre judetul in care traim cu totii 5i cu totii ne bucuram de rolul pe care I-a
jucat la5ulin istoria natiunii noastre.
Stimati colegi, va supun votului. Cine este Pentru?
DI. cons. Cristian Stanciu: Domnule pre5edinte, o scurta interventie.
DI. prewdinte Costel Alexe: Va rog domnule Stanciu.
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DI. cons. Cristian Stanciu: 0 interventie ca sa nu tinem foarte mult atentia. 5i grupul
PSD se va abtine de la vot la acest proiect. Motivele le-a explicitat pe larg domnul
Discs. 5i not consideram c5 in aceste conditii pandemice festivismul acesta cred ca este
inoportun. Televiziunea National5 oricum a preluat de fiecare data tot ceea ce a
Insemnat evenimente din Cara in pricipalele ora5e care au fost implicate 5i istoric in
mica unire 5i credem ca a scoate din joben 35.000 euro la acest moment pentru o zi de
filmare, nu contest nicicum calitatea evenimentului, managementul acestuia, dar Inca
odata, consider ca odata ce avem pe ordinea de zi un proiect care arata clar starea
economics, iat5 ca primim ajutor de stat pentru Aeroportul la5i pentru a acoperi
pierderile de la Aeroport 5i urmatorul proiect de pe ordinea de zi este cel prin care
dam 35.000 euro pentru aceast5 actiune. In consecinta, grupul PSD se va abtine.
Multumim.
DI. preedinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule Stanciu. V5 supun votului.
Cine este Pentru?

(NOTA: dl. preedinte Costel Alexe supune la vot proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi prin
apel nominal in ordine alfabetic6).
DI. Acostoaiei Adrian - Pentru
DI. Afloarei Sorin-Alexandru- Vicepre5edinte C.J. la5i — Pentru
DI. Alexa Petru Bogdan — Abtinere
DI. Alexe Costel — Pre5edintele CJ la5i - Pentru
DI. Apreotesei Andrei — Pentru
DI. Avram Petru- Pentru
DI. Bogdan Mihail — impotrivo
D-na Cabal5u Maria- Pentru
DI. Catur Constantin-Catalin — (Not& dl. cons. Catur nu a raspuns)
DI. Ciobanu Marius-Mihai- Absent
D-na Cilea Petronela — Abtinere
DI. Danga Marius-Sorin- Vicepre5edinte C.J.Ia5i - Pentru
DI. Discs Daniel- impotrivo
DI. Dolachi-Pelin Constantin- Pentru
DI. Flutur Sorin-Georgel- Pentru
DI. (gnat Etienne — Impotrivo
DI. Lebada Dorel — Absent
DI. Lupu Constantin Codrin- Pentru
D-na Lupu Magdalena- Pentru
DI. Manolache Mircea —Abtinere
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DI. Minea Marius-Danut- Pentru
D-na Olaru Georgeana-L5crarnioara — Pentru
DI. Olteanu Romeo -Abtinere
DI. Pintea Costica- Abtinere
DI. Pricope Petru-Ovidiu — Pentru
DI. Pristavita Gabriel — Pentru
DI. Slabu Adrian — Impotrivo
DI. Socolov Rkvan-Vladimir- Impotrivii
DI. Stanciu Cristian - Abtinere
DI. 5andru Florin-Daniel- Pentru

DI. Serban Constantin — Pentru
DI. cons. Serban Constantin: S5 1u5m exemplul de Ia judetul Sibiu.
DI. Trandafirescu Sorin-Alexandru- Pentru
DI. Urcaciu Ion-Lorin —Absent
DI. Ursanu Radu lonel- Pentru
D-na Ursu Lacr5rnioara —Abtinere
DI. Uscatu Constantin Marian — Pentru

DI. cons. Uscatu Constantin Marian: Voi vota pentru cu mentiunea pentru domnul
-

lider de Ia PSD. Dac5 propunerea era f5cut5 de catre fostul preedinte aceea de a
organiza un eveniment festiv in preajma zilei de 24 ianuarie vota cu ambele nnaini.

DI. cons. Constantin $erban: Absolut. Ai dreptate.
DI. cons. Uscatu Constantin Marian: Eu zic c5 acum pe final de an putem rasa politica.
DI. prepdinte Costel Alexe: Multumesc domnule Uscatu.
D-na Vartic Raluca — Pentru

DI. preedinte Costel Alexe: V5 multumesc mult. Proiectul a fost adoptat.
DI. cons. Minea Marius Danut: Domnule preedinte, Marius Minea, sunt Pentru.
-

DI. preedinte Costel Alexe: Domnule Minea, v-am consemnat Pentru.
(Note:: proiectul nr.3 a fost adoptat cu 21 de voturi „Pentru"', 5 voturi ,"Impotriver 5i
7 voturi de „Abtinere").
DI. preedinte Costel Alexe: Stimati colegi, punctul nr. 4. Project de hotarare privind
aprobarea creditelor de angajament 5'i creditelor bugetare pentru obiectivele de
investitii ale Spitalului Clinic de Urgento pentru Copii „Sf. Maria" lap ce se vor realiza ca
actiune multionuala.
Doamna Arvinte, ne ajutati dumneavoastra?
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D-na Elena Arvinte: Bun5 seara.
Din discutiile pe care astazi le-am purtat cu doamna manager a Spitalului Sf. Maria
dumneaei a prezentat faptul ca este in situatia in care o serie de dotari cu echipamente
5i aparatur5 medical5 nu mai pot s5 fie aduse din motive objective inteleg in termenul
stipulat in contract respectiv 31.12. 2021. Spitalul este in situatia in care pentru a nu
pierde aceste contracte 5i a relua in anul urm5tor procedurile pentru dotarile cu
aparatur5 medicala 5i echipamente in alte conditii 5i in alte termene sa incheie acte
aditionale. Pentru acest fapt au nevoie pentru incheierea actelor aditionale de
aprobarea de credite bugetare respectiv credite de angajament in anul 2021 pentru
toate acele dot5ri cu echipamente, aparatur5 medicala, alte categorii de dot5ri 5i de
obiective de investitii astfel a5a cum sunt ele prezentate in notele de fundamentare ale
spitalului Sf. Maria in bugetul anului urm5tor. Sumele care au fost incluse in buget anul
acesta in mod evident nu vor mai putea fi utilizate, se vor putea utiliza cu aceea5i
destinatie, aloca cu aceea5i destinatie in anul 2022, moment in care bugetul va fi supus
aprobarii plenului Consiliului Judetean.
DI. pre5edinte Costel Alexe: Perfect. Multumesc mutt doamna director. Daca sunt
interventii stimati colegi consilieri? V5 rog.
DI. cons. Trandafirescu Sorin: 0 interventie domnule pre5edinte.
DI. pre§edinte Costel Alexe: Domnule Trandafirescu, v5 rog.
DI. cons.Trandafirescu Sorin: La incheierea actelor aditionale, rug5mintea ar fi sa le
calculeze 5i penalitati.
DI. pre§edinte Costel Alexe: Bun. Alte interventii? Domnule Stanciu.
DI. cons. Cristian Stanciu: Foarte scurt. Vom vota acest project, evident este unul
necesar. Nu am avut posibilitatea s5 am un drept Ia replica la afirmatiile domnului
Uscatu dup5 care previziuni sau postviziuni legate de cum vot5m, nu am deck un sfat
simplu pentru domnia sa, dac5 tot asigur5 majoritatea in Consiliul Judetean 5i se vinde
ieftin Ia fiecare proiect eu i-a5 recomanda s5 o fac5 pentru un avantaj mai mare.
Multumesc.
Dl.cons. Constantin Serban: Cum s5 o Ma? Ca nu am auzit.
DI. cons. Cristian Stanciu: Pentru un avantaj mai mare domnule Serban.
DI. cons. Constantin Serban: Ce a spus domnul Uscatu este adevarat c5 daca domnul
Maricel Popa va cerea acest project it votati!
DI. cons. Mircea Manolache: Domnule pre5edinte, am 5i eu o intervenie dac5 se
poate.
DI. cons. Cristian Stanciu: Nu intru in polemic5 cu dumneavoastra domnule $erban.
DI. pre5edinte Costel Alexe: Suntem fix intre Cr5ciun 5i Anul Nou, nu vreti s5 ne mai
abtinem s5 nu politiz5m?
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DI. cons. Mircea Manolache: Domnule pre5edinte, am o interventie, se poate?
DI. prqedinte Costel Alexe: Domnule Manolache, daca aveti o interventie fix Ia
proiectul cu Spitalul Sf. Maria.
DI. cons. Mircea Manolache: Am fix Ia proiectul de astki pentru c5 eu Ii dau credit
domnului profesor Serban pentru c5 astazi in rondul din Podu Roy era cu dou5
papornite pline de vin, dou5 sticle 5i dau vina pe vinul acela alb pentru c5 interveniile
domniei sale sunt cu totul deplasate.
DI. cons. Petru Avram: Mircea, era suc.
DI. cons. Constantin $erban: Domnule Manolache, v5 cautam s5 va dau o butelc5 de
vin pentru prietenia noastra. Asta era. Nu v-am gasit acasa.
DI. prewdinte Costel Alexe: Domnule Serban, stimati colegi, va" rog.
DI. cons. Mircea Manolache: Am inteles domnule a$erban, dar s5 va plimbati prin
rondul din Podu Roy cu dou5 sticle de yin de 10 litri una 5i 10 litri cealalta in mans, este
o problem5.
DI. cons. Constantin Serban: V5 autam pe dumneavoastr5.
DI. cons. Mircea Manolache:Imi pare rau, dar eu nu locuiesc in Podu Ro5.
DI. prewdinte Costel Alexe: Ceea ce ma bucura foarte mult este c5 domnul $erban
pare ca nu a gustat din acel yin. Dragi colegi, va supun votului.
Cine este Pentru?

(NOTA: dl. pre5edinte Costel Alexe supune la vot proiectul nr. 4 de pe ordinea de zi prin
apel nominal in ordine alfabetica).
DI. Acostoaiei Adrian - Pentru
DI. Afloarei Sorin-Alexandru- Vicepre5edinte C.J. la5i — Pentru
DI. Alexa Petru Bogdan — Pentru
DI. Alexe Costel — Pre5edintele CJ la5i - Pentru
DI. Apreotesei Andrei — Pentru
DI. Avram Petru- Pentru
DI. Bogdan Mihail — Pentru
D-na Cabal5u Maria- Pentru
DI. Catur Constantin-05t5lin — Pentru
DI. Ciobanu Marius-Mihai- Absent
D-na Citea Petronela — Pentru
DI. Dang5 Marius-Sorin- Vicepre5edinte C.J.Ia5i - Pentru
DI. Discs Daniel- Pentru
DI. Dolachi-Pelin Constantin- Pentru
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DI. Flutur Sorin-Georgel- Pentru
DI. Ignat Etienne — Pentru
DI. Lebada Dorel — Absent
DI. Lupu Constantin Codrin- Pentru
D-na Lupu Magdalena- Pentru
DI. pre§edinte Costel Alexe: Cu o butelc5 de vin la domnul Manolache.
DI. Manolache Mircea — Pentru
DI. cons. Constantin Serban: Cu toat5 dragostea.
DI. pre§edinte Costel Alexe: Ce scump s-a vândut domnul Manolache.
DI. Minea Marius-D5nut- Pentru
D-na Olaru Georgeana-Lacr5mioara — Pentru
DI. Olteanu Romeo - Pentru
DI. Pintea Costic5- Pentru
DI. Pricope Petru-Ovidiu — Pentru
DI. Prist5vita Gabriel — Pentru
DI. Slabu Adrian — Pentru
DI. Socolov Razvan-Vladimir- Pentru
DI. Stanciu Cristian Pentru
DI. Sandru Florin-Daniel- Pentru
DI. Serban Constantin — Pentru
DI. Trandafirescu Sorin-Alexandru- Pentru
DI. Urcaciu Ion-Lorin —Absent
DI. Ursanu Radu lonel- (Noto: dl. cons. Ursanu Radu- lonel nu a raspuns)
D-na Ursu L5cramioara — Pentru
DI. Uscatu Constantin Marian — Pentru
DI. cons. Marian Uscatu: Pentru cu mentiunea ca nu s-a inteles recomandarea
domnului lider Stanciu
DI. cons. Cristian Stanciu: Dac5 tot va vindeti, s5 v5 vindeti mai scump domnule
Uscatu. Asta am vrut s5 spun.
DI. cons. Marian Uscatu: Dar eu nu ma And domnule lider, stati liniOt!
DI. cons. Cristian Stanciu: Dupa cum votati toate proiectele la foc automat, ce faceti?
DI. cons. Marian Uscatu: Votez in interesul judetului domnule lider.
DI. pre§edinte Costel Alexe: Domnule Uscatu, stati f5r5 grija ca domnul Stanciu o s5 va
fac5 acee4 recomandare i in decembrie 2025.
D-na Vartic Raluca — Pentru
(Notet: proiectul nr.4 a fost adoptat cu 33 de voturi Pentru).
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DI. cons. Marius Minea: $i Minea tot Pentru, domnule pre5edinte. Imi cer scuze.
DI. prewdinte Costel Alexe: S-a consemnat domnule Minea.
Dragi colegi, multumindu-v5, dati-mi voie s5 va" urez acum s5 ave'i un An Nou fericit,
cat mai multe realizki, sa dea Dumnezeu s5 ne vedem in ianuarie cu aceea5i
determinare 5i elan pentru proiectele judetului nostru, s5 fiti s5n5to5i 5i
dumneavoastr5, familiile dumneavoastra cu cat mai multe realizki profesionale 5i mai
ales personale.
Multumesc Inca °data legislativului Consiliului Judetean pentru acest an minunat 2021.
Vreau s5 multumesc tuturor colegilor din executivul Consiliului Judetean 5i s5-i
asigur5m pe toti cei care ne urmkesc , ie5enii 5i cei care suntem membri ai PNL, PSD,
PMP 5i USR PLUS c5, dincolo de opozitia 5i puterea din Consiliul Judetean proiectele de
dezvoltare ale judetului nostru sunt prioritare. A5a Ca, va doresc mult succes stimati
colegi, s5 aveti o petrecere frumoasa de Anul Nou 5i s5 ne vedem incepand cu 3
ianuarie.
Doamne Ajuta 5i La multi Ani!

Sedinta s-a Incheiat, drept pentru care s-a Intocmit prezentul proces - verbal.

SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
L5cr5mioara VER7CA-DASCALESCU

INTOCMIT, consilier, Mihaela Dumitriu
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea
Intocmirii acestui Inscris official
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MINUTA
incheiat5 astki, 29 decembrie 2021 in cadrul sedintei extraord"nare a Consiliului
Judetean Iasi, convocat5 de indat5 incepand cu ora 19.00, ale Carel lucrari se
desfasoara prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanta,
respectiv prin aplicatia online de videoconferint5 zoom meetings

Consiliului Judetean Iasi a fost convocat de indat6 prin Dispozitia nr. 762/29.12.2021
a Pre5edintelui Consiliului Judetean la5i in sedinfa extraordinary pentru data de
29.12.2021, ora 19.00 conform prevederilor art. 178 alin. (2) si art.179 alin. (1), (3),
(4), 5i (6) coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 5i 136,
precum 5i ale art. 191 alin. (1), lit. b) si alin. (3) , lit. a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific5rile si completkile
uiterioare, ale c5rei lucrari se desfasoar5 prin intermediul mijloacelor electronice de
comunicare la distant5, respectiv prin aplicatia online de videoconferinta zoom
meetings.
Proiectele de hot5rari precum si materialele suport la acesta au fost postate pe site-ul
Consiliului Judetean Iasi la Sectiunea Transparent5 Deciziona15-5edinte si transmise
electronic tuturor consilierilor judeteni.
Lucr5rile sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Iasi convocat5 de Indata au
fost conduse de c5tre domnul Costel Alexe, Presedintele Consiliului Judetean
Avand in vedere ca sedinta s-a desf5surat prin intermediul aplicatiei on-line de
videoconferint5 zoom meetings, prezenta s-a efectuat prin apel nominal, fiind
conectati si raspunzand prezent la sedinta extraordinara convocat de indat5,
Presedintele Consiliului Judetean dl. Costel Alexe si un num5r de 33 de consilieri
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judeteni din 36 de consilieri judeteni in functie, in total 34 de membri ai Consilului
Judetean 14 cu drept de vot.
Au absentat de la 5edirit5: dl. cons. Ciobanu Marius —Mihai, dl. cons. Leb5d5 Dorel 5i
dl. cons. Urcaciu Ion-Lorin.
Sedinta a fost legal constituit5, fiind prezenti 33 de consilieri judeteni din 36 de
consilieri judeteni in functie plus Pre5edintele Consiliului Judetean 14, in total 34 de
membri ai Consiliului Judetean 14 cu drept de vot.
La lucrkile 5edintei extraordinare a Consiliului Judetean 14 convocata de indat5 a
participat de drept d-na L5cr5mioara Vernia -D5sc5lescu, Secretarul General al
judetului 14.
Pentru sustinerea proiectelor de pe ordinea de zi au participat ca invitati Ia 5edint5
prin intermediul aplicatiei on-line de videoconferint5 zoom meetings d-na Elena
Arvine, director Directia Economia din cadrul Consiliului Judetean 14, dl. Romeo
Vatra, director interimar R.A Aeroportul 14 5i dl. Petre 5u5u, manager, Ansamblul
Artistic Profsionist "Constantin Arvinte" al Consiliului Judetean 14.
Sedinta extraordinary a Consiliului Judetean 14 convocata de indat5 s-a desla5urat
prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare Ia distant5, respectiv prin
aplicatia online de videoconferint5 zoom meetings incepand cu ora 19.00.
Pe Ordinea de zi au fost Inscrise pentru analiz5 in vederea adoptkii 3 proiecte de
hot5rari conform Dispozitiei nr. 762 /29.12.2021.
Ordinea de zi s-a suplimentat cu un proiect de hotarke 5i anume: Project de hotarare

privind aprobarea creditelor de angajament V creditelor bugetare pentru obiectivele
de investitii ale Spitalului Clinic de Urgenr6 pentru Copii „Sf. Maria" lai ce se vor
realiza ca actiune multianual6.
Ordinea de zi s-a votat cu 34 de voturi Pentru.

In urma dezbaterii celor patru proiecte de hotkki, s-au adoptat patru Hotarki ale
Consiliului Judetean 14 dup5 cum urmeaz5:

1. Hot5rarea Consiliului Judetean la5i nr. 441/29.12.2021 privind rectificarea
bugetului general al judetului 14 — Consiliul Judetean 14 pe anul 2021.
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- Adoptat5 prin vot nominal exprimat prin intermediul mijloacelor
electronice de comunicare la distanta respectiv prin aplicatia online de
videoconferinta zoom meetings, cu 32 de voturi "Pentru".

2.

Hotararea Consiliului Judetean 14 nr. 442/29.12.2021 privind rectificarea

Bugetului de venituri

cheltuieli al R.A. Aeroportul Iasi pentru anul 2021 si estimari

2022-2023.
Adoptat5 prin vot nominal exprimat prin intermediul mijloacelor
electronice de comunicare la distanta respectiv prin aplicatia online de
videoconferint5 zoom meetings, cu 33 de voturi "Pentru".

3.

Hotararea Consiliului Judetean 14 nr. 443/29.12.2021 privind aprobarea

organiz5rii evenimentului cultural-artistic dedicat anivers5rii Unirii Principatelor
Romane in luna ianuarie 2022, de catre Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin
Arvinte" al Consiliului Judetean
Adoptata prin vot nominal exprimat prin intermediul mijloacelor
electronice de comunicare la distant5 respectiv prin aplicatia online de
videoconferint5 zoom meetings, cu 21 de voturi "Pentru", 5 voturi
„impotriva" 7 voturi de „Abtinere".

4. Hothrarea Consiliului Judetean 14 nr. 444/29.12.2021 privind aprobarea
creditelor de angajament si creditelor bugetare pentru obiectivele de investitii
ale Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria" Iasi ce se vor realiza ca
actiune multianual5.
- Adoptat5 prin vot nominal exprimat prin intermediul mijloacelor
electronice de comunicare la distant5 respectiv prin aplicatia online de
videoconferint5 zoom meetings, cu 33 de voturi "Pentru".

5edinta s-a incheiat, drept pentru care s-a Intocmit prezenta minut5.
SECRETARUL NERAL AL JUDETULUI,
Lacr5mioara 1/11NICA-DASCALESCU

iNTOCMIT, consilier, Mihaela Dumitriu

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea
intocmirii acestui Inscris oficial
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