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Consiliul Judetean lasi,
a Pr sedintel Consiliului Judetean lasi prezentat in
Avand in vedere referatul de aprob
• 61 2- 2022;
din
calitatea de initiator. inregistrat sub nr.
din /4, '0Z- 2022 privind
Avand in vedere raportul de specialitate nr.
aprobarea procesului-verbal al sedimei extraordinare a Consiliului Judetean lasi din data de 08
februaric 2022;
AvAnd in vedere prevederile art. 182 alin. (1), (41 si ale art. 138 alin. (15) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificdrile completdrile ulterioare,
in temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administra v, cu
modificdrile completšrile ulterioare:
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HOTARA$TE:
Art. 1. Se aprobš procesul-verbal al sedintei extra dirtare a Consiliului Judetean lasi din
data de OS februarie 2022.
Art. 2. Prezenta liotardre va fi comunicatd in copie 1nstitutiei Prefectului Judetului lasi.
Art. 3. Aducerea la eunostinta publicš a prevederilor prezentei hotdrari va fi asiguratd de
cdtre conmartimentele de specialitate din eadrul Consiliultn ludetican lasi cu atributii in acest sens.
Data astazi,
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lese

2022

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRFT GE RAL AL JUDETULUI,
iiienimioa
ternieš-DšseAlescu

Sustine proiectul de botArare,
Seeretar General al Judetului lasi
Lšeršmioara Vernica-ThiscAleseu
Intocmit,
Birou C.S.S.P.U.A.T.S.C.O.F.
Consilier, Mihaela Dumitriu
fin

ilitatea pentru Jimdamentarea. carcetitudinect.
legalitatea intocntirii acestui inscris oficial
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotAriire privind aprobarea procesului-verbal al §edintei
extraordinare a Consiliului Judetean la§i din data de 08 februarie 2022

Avand in vedere procesul-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului
Judetean lasi din data de 08 februarie 2022,
Avand in vedere prevederile art. 182 alin. (1), (4) si ale art. 138 alin. (15) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrath eu modifiedrile complearile
ulterioare;

Propunem aprobarea procesului-verbal mentionat mai sus.

SECRETAR
Išcršmi

NE1RAL AL JUDETULUE

Intocmit,
Birou C.S.S.P.U.A.T.S.C.O.F.
Consilier, Mihaela Dumitriu
abilitatea pentru fundamentarea. corectitudinea.
legalitatca intoemirii acestui inscris gficial

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardu I Stefan cel Mare Sffint, nr.69, cod. 700075,
w.icc.ro
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;
Nr. (0‘

din
•
,,/
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REFERAT DE APROBARE,

AvAnd in vedere procesul-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului
Judetean lasi din data de 08 februarie 2022 precum si prevederile art. 182 alin (1),
(4) si ale art. 138 alin (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modifickile complethrile ulterioare, propun spre aprobare procesul-verbal
mentionat anterior.
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PROCES- VERBAL
incheiat astšzi, 08 februarie 2022 in cadrul sedintei extraordinar a Consiliului
Judetean la0
Consiliul Judetean lasi a fost convocat prin Dispozitia nr. 2 2/04/02.2022 a
Presedintelui Consiliului Judetean lasi in sedintš extraordinarš in dat de 08.02.2022,
ora 10.00 in Sala Virgil Sšhleanu din cadrul Institutiei Prefectului Judetului
conform prevederilor art. 178 alin. (2) si art. 179 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de
Urgentš a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu nnodificšrile si
completšrile ulterioare, modificatš completatš prin Dispozitia nr. 273/07.02.2022.
Proiectul ordinii de zi precum si materialele suport la proiectele de hotšrAri au
fost postate pe site-ul Consiliului Judetean lasi la Sectiunea Transparentš DecizionalšSedinte si transmise electronic tuturor consilierilor judeteni.
Sedinta are loc in Sala „Virgil Sšhleanu" din cadrul Institutiei Prefectului
Judetului incepšnd cu ora 13.00 conform dispozitiel 273/07.02.2022 de
modificare si completare a dispozitiei nr. 262/04.02.2022 si se desfšsoarš in contextul
situatiei epidemiologice generate de virusul SARS COV-2, avšnd in vedere mšsurile
speciale care se impun a fi luate pentru prevenirea si combaterea pandemiei de
COVID-19.
Sedinta este legal constituitš, fiind prezenti in salš la inceputul sedintei 33 de
consilieri judeteni din 36 de consilieri judeteni in functie plus domnul Costel Alexe
Presedintele Consiliului Judetean lasi, in total 34 de membri ai CJI cu drept de vot.

p-v sed extraordinara 08.02..2022
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Doamna consilier judetean Olaru Georgiana si dl. consilier Bogdan Mihail au
intrat in salš la votarea proiectului nr. 2 de pe ordinea de zi.
cu

in total fiind prezenti la sedintš 36 de membri ai Consiliului Judetean

drept de vot care care compun Consiliului Judetean lasi, fiind indeplinite prevederile
legale pentru buna desfšsurare a lucršrilor sedintei.
Lipseste dl. consilier judetean Socolov Ršzvan-Vladimir.
Lucršrile sedintei ordinare sunt conduse de cštre domnul Costel Alexe
Presedintele Consiliului Judetean lasi.
La sedinta ordinarš a Consiliului Judetean lasi participš de drept, d-na
Lšcršmioara Vernicš-Dšscšlescu, Secretarul General al Judetului lasi.
Pentru sustinerea proiectelor de pe ordinea de zi, participš ca invitati la sedintš
directorii si sefii de serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean lasi

si a directiilor si

institutiilor subordonate Consiliului Judetean

De asemenea, mai sunt prezenti in salš si reprezentanti mass-media.
Proiectul Ordinii de zi este cuprins in Dispozitia Presedintelui Consiliului
Judetean lasi nr. 262/04.02.2022, modificatš completatš prin dispozitia nr.
273/07.02.2022 respectiv:

DISPOZITIA nr.262
privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedintš extraordinarš, pentru data
de 08 februarie 2022, incepšnd cu ora 10 ®, la Sala Virgil Sšhleanu a Institutiei
Prefectului Judetului lasi
Presedintele Consiliului Judetean lasi;
AvAnd in vedere prevederile art. 178 alin. (2) si 179 alin. (2) lit. b) din
Ordonanta de Urgentš a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificšrile

si completšrile ulterioare;

AvSnd in vedere Regulamentul de organizare

functionare a Consiliului

Judetean lasi, aprobat prin HotšrSrea Consiliul Judetean lasi nr. 75/31.03.2021,
nnodificatš si completatš prin Hotšrarea Consiliului Judetean lasi nr. 398/24.11.2021;
in temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgentš a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile si completšrile ulterioare:
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DISPUNE:

Art.1 Se convoac5 Consiliul Judetean lasi in sedintš extraordinarš, pentru data
de 08 februarie 2022, incep5nd cu ora 10°°, la Sala Virgil S5hleanu a Institutiei
Prefectului Judetului lasi, cu urm5torul proiect al ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hot5r5re privind aprobarea modificšrii num5rului maxim de
burse ce se acord5 in semestrul al II-lea din anul scolar 2021 — 2022, elevilor
care frecventeaz5 cursurile unitštilor de invšt5m5nt special, aprobat prin
Hothrhrea Consiliului Judetean lasi nr. 387/24.11.2021.

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi,

Costel ALEXE

(sustine- Director Executiv Directia Economicti — D-na Elena ARVINTE)
2. Proiect de hot5r5re privind bugetul general al Judetului lasi — Consiliul
Judetean lasi pe anul 2022.

Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi, DL Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Economic6 — D-na Elena ARVINTE)
3. Proiect de hot5r5re privind aprobarea documentelor intocmite p5n5 la
aceast5 dat5 in vederea selectiei membrilor Consiliului de administratie al R.A.
Aeroportul lasi.

Initiator: Presedintele Consiliului Juderean lasi — DL Costel ALEXE
(sustine- consilier Compartiment Guvernant6 Corporativ6 — C6t6lin NICOARA)
Art.2 Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afisate pe pagina
oficialš de internet a Consiliului Judetean lasi, in sectiunea Transparent5 Decizional5 —
Sedinte, http://www.icc.ro/sedinte si vor intra in analiza, dezbaterea avizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean lasi, conform Anexei la prezenta.
Art.3 Consilierii judeteni pot depune amendamente asupra proiectelor de
hot5rAri in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificšrile complethile ulterioare Regulamentului de
organizare functionare al Consiliului Judetean lasi aprobat prin Hot5r5rea
Consiliului Judetean lasi nr. 75/31.03.2021, modificat5 si completat5 prin Hot5r5rea
Consiliului Judetean lasi nr. 389/24.11.2021.
Art.4.(1) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhiv5 si
Secretariat ATOP va inainta copie dup5 prezenta Dispozitie c5tre:
a) Institutia Prefectului Judetului
p-v sed extraordinara 08.02..2022
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b) Secretarul General al Judetului lasi,
c)

Directia Juridic5,

d) Biroul Comunicare.
(2) Aducerea la cunostintš public5 a prevederilor prezentei Dispozitii va
fi asigurat5 de cštre Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhiv5 si
Secretariat ATOP.

Datš astšzi: 04.02.2022

PRESEDINTE,

SECRETAR GENERAL ALJUDETULUI,

Costel Alexe

L5cršmioara Vernicš — Dšscšlescu

DISPOZITIA nr. 273
pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 262/04.02.2022 privind convocarea Consiliului Judetean

ein sedintš

extraordinar5, in data de 08 februarie 2022

Presedintele Consiliului Judetean lasi;
AvAnd in vedere Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 262/04.02.2022 privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedintš
extraordinar5, in data de 08 februarie 2022, incep5nd cu ora 10 00 la Sala Virgil
,

S5hleanu a Institutiei Prefectului Judetului lasi;
Av5nd in vedere prevederile art. 135 alin. (8) si art. 182 alin. (4) din O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile si complethile ulterioare;
Av5nd in vedere prevederile Hot5r5rii Consiliului Judetean

nr.

75/31.03.2021 privind Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
Judetean lasi, modificat5 si completat5 prin Hot5r5rea Consiliului Judetean lasi nr.

398/24.11.2021;
in temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanta de Urgentš a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific5rile si complethile ulterioare:
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DISPUNE:
Art. I Se modificš art. 1 al Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 262/04.02.2022 privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedintš
extraordinarš, in data de 08 februarie 2022, dupš cum urmeazš:
a) ora inceperii sedintei extraordinare din data de 08 februarie 2022 este 13 00
la Sala Virgil Sšhleanu a Institutiei Prefectului Judetului lasi;
b) proiectul ordinii de zi se completeazš cu urrnštoarele proiecte de hotšr5ri:
1. (4) Proiect de hotšr5re privind aprobarea realizšrii proiectului „Simplificarea
procedurilor administrative la nivelul Consiliului Judetean lasi" si a cheltuielilor legate
de proiect in vederea finantšrii in cadrul Programului Operational Capacitate
Administrativš 2014-2020.
Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — DI. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE)
2. (5) Proiect de hotšrAre privind aprobarea manifestšrii culturale "Cartea izvor
al Cunoasterii" organizatš in data de 15 februarie 2022-Ziva Nationalš a Lecturii de
cštre Judetul lasi-Consiliul Judetean lasi, Biblioteca Judeteanš "Gheorghe Asachi" lasi,
Colegiul Tehnic "loan Holban" lasi, Muzeul National al Literaturii RomAne in
parteneriat cu Complexul National Muzeal "Moldova" lasi, Centrul Cultural
Multifunctional al Seniorilor, Inspectoratul Scolar Judetean lasi, Uniunea Scriitorilorfiliala lasi.
Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — DL Costel ALEXE
(sustine- Comisia pentru Educatie, Cultura, Culte a CJ lasi prin membrii sai, consilieri
judeteni)
Art. II Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afisate pe pagina
oficialš de internet a Consiliului Judetean lasi, in sectiunea Transparentš Decizionalš —
Sedinte, http://www.icc.ro/sedinte si vor intra in analiza si dezbaterea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judetean lasi, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 262/04.02.2022, r5m5n valabile si se aplicš in consecintš.
Art.IV.(1) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhivš si
Secretariat ATOP va inainta copie dupš prezenta Dispozitie cštre:
a)Institutia Prefectului Judetului
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b)Secretarul General al Judetului lasi,
c)Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhivš si Secretariat ATOP.
(2) Aducerea la cunostintš publicš a prevederilor prezentei Dispozitii va

fi asiguratš de cštre Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhivš si
Secretariat ATOP.

Datš astšzi: 07.02.2022

PRESEDINTE,
Costel Alexe

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Lšcršmioara Vernicš — Dšscšlescu
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(Not6: dt Costel Alexe Pre5edintele Consiliului Judetean la5i deschide lucreirile 5edintei
extraordinare a Consiliului Juderean la5i din data de 08.02.2022, ora 13.00)
Dl. presedinte Costel Alexe: Bunš ziva stimati colegi,
Dati-mi voie s5 vš mšrturisesc cš mš bucur cš suntem impreunš si mai ales cš e o zi
important5 pentru bugetul judetului nostru.
Inainte sš intršm in cele ale noastre lumesti, politice administrative
partea intregului consiliu consiliu judetean

vrea ca din

legislativ si executiv sš-i uršm la multi

ani colegii noastre doamna Lšcršmioara Ursu care astšzi isi aniverseazš ziva de
nastere. La multi ani doamna consilier!
De asemenea, s5-1 spunem in avampremierš

colegului nostru Adrian Acostoaiei

care pe 10 februarie isi sšrbštoreste ziva de nastere. La multi ani domnule consilier!
Din partea noastrš a tuturor, un buchet de flori pentru doamna consilier Ursu.
Stimati colegi,
Astšzi avem aceastš sedintš cu caracter extraordinar pentru cš asa cum este firesc in
viata unui judet trebuie aprobat bugetul. Astšzi, cu votul dumneavoastrš va fi
aprobat bugetul Consiliului Judetean pe anul 2022. Sunt convins cš poate desi nu este
asa cum ni 1-am dorit sau ne-am imaginat fiecare dintre noi, sunt convins tot
impreunš vom face rost si de celelalte resurse financiare pentru a dezvolta si evident
pentru buna functionare a judetului nostru.
Avem astšzi o ordine de zi si evident completarea care v-a fost transmisš de cštre
colegii mei de la tehnic. Dacš nu sunt interventii, as vrea sš vš supun votului Ordinea
de zi.
Cine este Pentru? (Notš: 34 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
V5 multumesc.
Stimati colegi, Primul punct pe ordinea de zi. Proiect de hot6r6re privind aprobarea
modific6rii num6rului maxim de burse ce se acord6 in semestrul al 11-lea din anul
p-v sed extraordinara 08.02..2022
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scolar 2021 — 2022, elevilor care frecventeath cursurile unirdtilor de invdtdmdnt
special, aprobat prin Hotardrea Consiliului Judetean lasi nr. 387/24.11.2021
A fost avizat favorabil in unanimitate la comisii. Dad nu sunt interventii, v5 supun
votului.
Cine este Pentru? (Notš: 34 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš?
V5 multumesc.
Proiectul nr. 2. Proiect de hotdrdre privind bugetul general al Judetului lasi — Consiliul

Judetean lasi pe anul 2022.
Acum avem o serie de amendamente pe care stimati colegi,

vrea s5 le supuneti

dezbaterii. Domnule Stanciu, aveti cuv5ntul.
Dl. cons. Cristian Stanciu: Domnule presedinte, stimati colegi,
Sigur cS dup5 acest moment frumos in care presedintele Consiliului Judetean a oferit
un buchet de flori colegei noastre L5cdmioara Ursu cu ocazia zilei de nastere m5
asteptam si domnia s5 s5 ne spunš c8teva cuvinte despre acest buget, dar probabil c5
p5streazS explicatiile dup5 interventille noastre.
Ne-am uitat de bugetul de anul acesta, nu vedem mare diferentš fat5 de cel de
acum doi ani, fat5 de cel de anul trecut, sunt si c5teva lucruri bune in sensul c5 iat5
parcurile industriale din judetul nostru incep s5 prind5 contur mšcar pe hArtie in
afar5 de cel de la Letcani care este in implementare, dar am v5zut c5 pe sectiunea de
dezvoltare lucrurile nu stau chiar at5t de roz in sensul c5 aproximativ 30% c5t s-a
alocat de exemplu anul trecut din bugetul Consiliul Judetean anul acesta ne-a dus
undeva la 21% ceea ce inseannn5 o diferent5 de 9 procente in jos. Sectiunea de
dezvoltare nu are rost s5 spun, ne intereseaz5 pe toti si pe locuitorii judetului lasi
dincolo de cea de functionare care asigurš exercitarea normalš a activit5tilor
Consiliului Judetean c5t a institutiilor din subordine.
Deci avem practic 24 de milioane de euro care nu le mai reg5sim in bugetul pe anul
acesta si care la un buget de aproximativ 240 de milioane de euro este o cotš
consistent5.

p-v sed extraordinara 08.02..2022
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Domnule pre5edinte acum revenind la chestiunile punctuale, noi am fšcut anul trecut
un numšr de zece amendamente formate din trei ale grupului PSD ca initiative
exclusive sapte preluate de la grupul PNL din mandatul anterior 5i sunt o serie de
amendamente care o fost insistent invocate de cštre colegii dumneavoastrš de la PNL
chiar repetate de la un buget la altul. Sigur cš la bugetul de anul trecut toate cele 10
amendamente au fost respinse. Dumneavoastrš aveti majoritate impreunš cu grupul
PMP 5i nu a fost o surprizš prea mare cš le-ati respins, surpriza dar nu a venit de la
respingere amendamentelor exclusiv PSD ci de la respingerea amendamentelor PNL
preluate de PSD 5i propuse in bugetul de anul trecut ceea ce a arštat practic, cel
putin din punctul nneu de vedere cš toatš insistenta colegilor dumneavoastrš a fost
un tam —tam care nu avea ca principalul obiectiv implementarea amendannentelor ci
jocul politic din Consiliul Judetean. A doua surprizš pe care am avut-o a fost anul
acesta c5nd cadrul comisiilor reunite am constatat cš cele trei amendamente
fšcute de PSD la bugetul anterior au fost incluse in acest buget, dar prin cele 5apte
amendamente in respinse si ele anul trecut ca initiative ale PNL, trei au fost incluse in
buget, douš sunt in curs de implementare prin parte inegrantš din alte proiecte ale
Consiliului Judetean iar douš au fost respinse, nu au fost incluse 5i atunci, všz5nd cš
aceasta este o abordare care dš totu5i un rezultat pentru cš noi nu avem majoritatea
in Consiliul Judetean suntem in opozitie, putem doar sš atragem atentia, sš facem
ni5te amendamente, dar sigur p5rghlile de fortš, de putere sunt in mSinile
dumneavoastrš 5i a colegilor de la PMP. Cu alte cuvinte, din ce am všzut eu ceea ce
propune PSD 5i este respins de PNL se include in bugetul pe anul urmštor de cštre
executivul Consiliul Judetean 5i atunci am reluat cele douš amendamente care nu au
fost incluse 5i care au primit votul impotrivš la comisiile reunite respectiv, construirea
acestor statii de autobuz la drumurile judetene de-a lungul drumurilor judetene cu
alocare de 200.000 lei, 2 milioane lei 5i am indicat in amendament 5i sursa pentru cš
am všzut cš ieri s-au ofuscat ativa colegi de-ai no5tri cš nu am precizat sursa, am
fšcut o propunere care poate fi modificatš, al doilea amendament, constituirea unui
fond de finantare prin parteneriate pentru sustinerea unor evenimente ale unor
producštori agricoli locali, de interes judetean in valoarea de 3000.000 lei 5i am
indicat de asemenea capitolul bunuri si servicii cu precizarea
Dl. presedinte Costel Alexe: Le supunem la vot pe fiecare in parte?
Dl. cons. Cristian Stanciu: Stati sš le prezint 5i dupš aceea dumneavoastrš hotšr5ti
cum le votšm. Cred cš pentru fiecare in parte a5a este normal sš se facš.
Revenim. Sunt douš amendamente cu propunere de alocare din capitolul bunuri 5i
servicii, 5tiu foarte bine ce inseamnš acest capitol, practic vizeazš functionarea insš,
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am considerat cš sumele nu sunt extraordinar de mari fatš de bugetul in ansamblu si
chiar un pic ajustate cred cš ar putea ar fi suportate din acest capitol.
Sigur cš am všzut si la colegii de la USR care vš vor prezenta mai multe amendamente
o insumare a amendamentelor care in mod clar pot afecta functionarea Consiliului
Judetean dacš este sš le punem cap la cap cu sumele aferente.
Al treilea amendament pe care

propunenn astšzi si 1-am propus si in cadrul

comisiilor reunite, chiar dacš a fost respins, este cel legat de reabilitarea Filarmonicii.
Dealtfel, stim cu totii cš in ultimele sšptšmšni s-a discutat intens inclusiv in media
despre acest subiect si ne dorim sš incercšm sš incepem anul acesta reabilitarea
acestei clšdiri care este proprietatea Episcopiei si cu care noi avem contract,
cunoasteti foarte bine subiectul, s-a votat inclusiv prelungirea perioadei de
implementare a acestui proiect acum o sedintš sau douš. Cred cš ar trebui sš gšsim
o solutie, stiu cš existš si o intentie de a obtine un alt tip de finantare insš as vrea sš
vš sennnalez faptul cš acest alt tip de finantare printr-un program guvernamental de
exemplu s-ar putea s5 obtinem sau nu, moment in care r5m5nem complet
descoperiti, adicš pe acest subiect cu permisiunea dumneavoastrš eu mi-as permite
sš merg pe ideea de a nu da vrabia din m5nš pe cioara de pe gard. Este un subiect
foarte important si am explicat si ieri, stim cu totii Filarmonica alšturi de Ateneu de
Teatrul National sunt piloti esentiali pentru definirea lasului ca si capitalš culturalš a
Romšniei si cred cš acest tip de annendament acest tip de subiect cu sau fšrš acordul
presedintelui actual al Consiliul Judetean nu ar trebui s5 cadš pe o culoraturš politicš
chiar dacš vine din partea opozitiei. Am propus ca sursš de finantare pentru acest
obiectiv excedentul bugetului Consiliul Judetean. Dacš vš aduceti aminte chiar am
intrebat ieri la comisie pe doamna director Arvinte care tin sš o felicit pentru efortul
depus in intocmirea propunerii de buget si ni s-au dat niste cifre si pe care am sš le
repet acum Deci din calculele prezentate, excedentul bugetului Consiliului Judetean
este undeva la 40 de nnilioane de euro din care aproximativ 31 de milioane de euro
sunt din excedentul bugetului local la Consiliul Judetean, aproximativ 9 milioane de
euro sunt din veniturile proprii ale unitštilor din cadrul Consiliului Judetean si
aproximativ 400 mii de euro sunt din fonduri nerambursabile din fonduri europene.
Ceea ce vreau sš vš spun ca sš elimin pe undeva o eventualš justificare cš nu am
putea acorda din excedentul bugetului Consiliul Judetean este faptul cš acest
excedent are sume clar cu destinatie, sunt sume pe proiecte europene dar sunt si
sume care nu au o destinatie precisš incš in spijinul afirnnatiilor mele vreau sš vš
reamintesc inclusiv celor care sunteti mai vechi in Consiliul Judetean cš pista nouš de
la Aeroport, cea de 2400 m ca proiect al judetului a fost achitatš din excedentul
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Consiliului Judetean. Acestea sunt amendamentele domnule pre5edinte. Rug5mintea
este s5 le supuneti la vot individual 5i dac5 va mai fi cazul voi mai avea interventii.
Dl. pre§edinte Costel Alexe:

Multumesc pentru frumoasa compunere expus5

domnule lider Stanciu. Stimati colegi, amendamentul nr. 1 PSD, dac5 era al coalitiei
-

era altceva. Alocarea sumei de 1 milion de Euro pentru demararea lucrarilor de

reabilitare a cladirii Filarmonicii Moldova la5i din excedentul bugetului judetului la5i
CII pentru 2021. Supun la vot.
Cine este Pentru?( Notš: 15 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 21 de voturi de Abtinere)
impotrivš?
V5 multumesc.
Amendamentul nr. 2. Constructia a 200 de statii de autobuz de-a lungul drumurilor

judetene — 2.000.000 lei din bugetului judetului la5i-CI la5i pe anul 2022, capitolul
bunuri servicii.
Cine este pentru? (Notš: 15 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 21 de voturi de Abtinere)
impotrivš?
Amendamentul nr. 3. Constituirea unui fond de finantare prin parteneriate pentru

sustinerea unor evenimente ale unor productitori agricoi locali, de interes judetean in
valoare de 300.000 lei din bugetul judetului la5i pentru 2022, capitolul bunuri
servicii.
Cine este Pentru? (Notš: 15 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 21 de voturi de Abtinere)

im p ot r i vš ?
V5 multumesc. Acum, domnule Stanciu, m5 bucur foarte mult c5 dumneavoastr5 ati
tinut cont de amendamentele depuse poate de unii colegi liberali sau ai Partidului
Miscarea Popular5 din mandatul trecut cum 5i noi, initiativele sau ideile
dumneavoastr5 fie din trecut fie de acum le-am materializat 5i in bugetul pe anul
2022. A5a cum am spus-o in repetate r5nduri 5i aici este un mesaj cat se poate de clar
5i de ferm al intregului Consiliu Judetean executiv si legislativ indiferent de culoarea
politic5 pentru acest Consiliu judetean reabilitarea 5i restaurarea Filarmonici ie5ene
este o prioritate, prioritatea zero. In momentul de fat5, nici nu a5 vrea foarte mult s5
dezvolt5m subiectul, impreunš cu executivul Consiliului Judetean la5i a5teptšm 5i v5
asigur5m c5 vom avea cAt de cur5nd ve5ti referitoare la acest obiectiv de investitii.
C5t despre vrabie domnule Stanciu, 5titi c5 eu am o p5rere foarte bunš despre
dumneavoastr5 5i ca politician o p5rere si mai bunš ca om de afaceri,

vrea, poate

vom avea ocazia s5 ne consultšm in perioada urmštoare s5-mi spuneti pe ce vrabie ar
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trebui sš mizez eu in 2024 sš-mi rec5stig mandatul de presedinte al Consiliului
Judetean pentru cš referitor la ceea ce spuneati dumneavoastrš anterior pare cš
fostul presedinte in loc sa investeascš vrabia care o avea in m5n5 in spitalele
Consiliului Judetean si sš ofere un act medical de calitate lesenilor si imaginatia
dupš aia poate continua sau dacš i-ati dat frSu liber ce ati fi fšcut dumneavoastrš
domnule Stanciu dacš ati fi avut 10 milioane sau 11 milioane de euro la dispozitie?
Pentru cš el din pšcate a dat aceastš vrabie spitalele cele 6 sš le finanteze am fi
trecut mult mai usor peste pandemie la finalul pandemiei am fi avut sase spitale
poate modernizate evident mai bine dotate, a pariat pe o cioarš si din pšcate a
pierdut.
in momentul de fatš, stimati colegi, membri ai plenului si ai executivului mi se pare de
bun augur sš investim banii prioritar acolo unde este nevoie si evident, tot in acest
an, tot impreunš din reursele pe care le avem investim in cele 6 spitale, avem
alocšri si pentru cele trei pe care le construim impreunš de le zero, asteptšm sš
vedem ce primesc cele sase spitale iesene de la Ministerul Sšn5tštii unde am fost
sšptšm5na trecutš am discutat cu oficialii guvernamentali astfel inc5t sš reusim sš
trecem mai bine peste aceastš pandemie si mai ales sš oferim un act medical de
calitate.
Domnule Discš, vš rog, urmati.
Dl. cons. Discš Daniel: Bunš ziva stimati colegi. La multi ani doamna Lšcršmioara.
Am f5cut noi analiza bugetului, chiar am si primit prezentarea din partea Consiliului
Judetean, ceea ce ne sare in ochi la prima vedere este diferenta foarte mare dintre
cheltuielile cu sectiunea de dezvoltare cheltuielile cu sectiunea de functionare.
Acum, chiar dacš domnul presedinte ne spune cš suntem arcotasi, facem mereu
scandal, am všzut cš asearš si-a rupt chiar din timpul lui sš ne dedice o postare pe
facebook , dragi colegi, trebuie sš acceptšm realitatea, stšm foarte prost la buget.
Putem sš cšutšm peste tot in tarš, nu cred cš o sš gšsim o discrepantš mai mare intre
cheltuielile de functionare cele de dezvoltare. Stšm foarte prost la atragerea de
fonduri. Ca sš vš dau un exemplu, Consiliul Judetean atrage din fonduri
guvernamentale PNDL 1,3 milioane de lei, Consiliul Judetean Neamt, 133 de milioane
de lei, de peste 100 de ori mai mult. Am depus si noi o serie de amendamente, ni s-a
explicat mai mult cš nu se poate, acum asteptšm sš vedem ce o sš se int5mple astšzi.
Multumesc.
Dl. presedinte Costel Alexe: Acum trebuie sš-ti mšrturisesc cš aveam alt ršspuns
domnule lider Discš, dar prietenul meu Dangš mi-a servit una foarte bunš. Din
nefericire partidul USR PLUS a fost infiintat dupš PNDL. Cš dacš ati fi fost
contemporani cu PNDL sau 1-ati fi inteles, nu mai spun cš mai aveti vre-o c5tiva
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reprezentanti

forul superior al democratiel care nu au nicio treabš cu realitatea, ati

fi aflat c5 din pšcate cererile pentru PNDL sunt depuse in 2014-2015 , nu erati.
Intrebarea mea la dumneavostrš este, a fost vre-o surs5 de finantare prin PNDL, PNDL
2, exact, despre šla vorbeam care s5 fi fost deschis vre-un pol §i Consiliul Judetean la§i
s5 nu fi depus? Nu Consiliul judetean, vre-un consiliu judetean din tarš? Nu, stimati
colegi, mi-am propus ast5zi, dupš cum a observat §i domnul Stanciu nu vreau s5
politiz5m subiectul bugetului Consiliului Judetean la§i pentru cš tot impreun5 TI vom
implementa in 2022. Vreau doar s5 fim cšt se poate de obiectivi pentru c5 facem
comparatii din astea cu 133 de ori mai mare Consiliul judetean Neamt decšt Consiliul
Judetean la§i, probabil, c5 e odat5, de douš ori, de zece ori, de 100 de ori. Ce ar
insemna acum eu de la tribuna consiliului Judetean la§i sš-i spun vre-unui coleg PSD
cš in mandatul trecut nu s-a fšcut. Ce facem? Purtšm pisica de la unul la altul?
Domnule Disc5, dacš sustineti amendamentele?
•

cons. Daniel Discš: Avenn mai mult amendamente.

Primul: „Studiu de fezabilitate pentru instalarea panourilor fotovoltaice pe cl6dirile

institutiilor din subordinea Consiliului Judetean la5r".
Contextul crizei energetice §i a schimbSrilor climatice consider5m c5 este esential s5
investim in energie verde. Propunem un buget de 100.000 lei pentru Studiul de
fezabilitate §i alte studii necesare.
•

pre§edinte Costel Alexe: Dragi colegi, supun votului.

Cine este Pentru? (Notš: 15 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš. 21 de voturi de Abtinere)
impotrivš?
A picat.
•

cons. Daniel Discš: Al doilea amendament „Informatizarea spitalelor ie5ene".

Avem nevoie de cca 400 de unit5ti PC, licente windows, scheme ofiice, cursuri de
formare rapidš , 1,3 milioane de lei.
DI pre§edinte Costel Alexe: Supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 15 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 21 de voturi de Abtinere)
Impotrivš?
A picat.
•

cons. Daniel Discš: Al treilea amendament:

„Schem6 de minimis pentru

finantarea cabinetelor medicale individuale ce functioneath in cadrul centrelor de
permanent6 medicale din judetul la5i". Valoare: 2,5 milioane lei .
•

pre§edinte CosteL Alexe: Supun votului.

Cine este Pentru? (Notš: 15 voturi Pentru)
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Abtineri? (Notš; 21 de voturi de Abtinere)
impotrivš?
Urmštorul.
DI. cons. Daniel Discš: 0 sš las pe colegii mei sš prezinte.
Dl. cons. Etienne ignat: Bunš ziva. inainte de a incepe

vrea sš fac o micš

prezentare pentru cš as vrea sš spun de unde dorim sš lušm acesti bani pentru
amendamentele pe care le-am propus si de ce.
Anul trecut, domnule presedinte, tot la sedinta de buget am propus impreunš cu
colegii mei din rAndul consilierilor USR sš incercati sš reduceti aparatul administrativ
dupš modelul pe care 1-a fšcut Ilie Bolojan la Bihor unde, a redus numšrul
angajatilor cu 50% . Practic, in acest moment, in Consiliul Judetean Bihor sunt 99 de
angajati ne-am uitat in buget la Bihor sš vedem care sunt cheltuielile de personal in
urma reducerilor. imi apare suma de 11 milioane de lei pentru cei 99 de angajati. Neam uitat la Consiliul Judetean lasi unde la cheltuielile de personal sunt 39 de
milioane de lei. Aproape de patru ori mai mari, doar pentru cš a eficientizat
personalul din aparatul administrativ.
Al doilea lucru la care ne-am uitat a fost cheltuielile cu bunuri

servicii. La Bihor

vedem 4 milioane de lei pentru bunuri servicii aferente aparatului administrativ, la
lasi vedem 11,6 milioane de lei . Acum, dacš adunšm cheltuielile cu bunuri si servicii
cheltuielile de personal, la avem si cheltuim in fiecare an 50,6 milioane de lei, la
Bihor, acelasi aparat administrativ cheltuie patru cu unsprezece, 15 milioane de lei.
Asta inseamnš minus 35 milioane de lei pe care ati putea sš faceti economie in
fiecare an doar dacš ati eficientiza acest aparat. Tot anul trecut, la sedinta de buget,
avšnd aceeasi discutie ne-ati promis cš veti veni cu un plan. Nu ati venit cu nici un
plan pentru cš la sedinta de Guvern din anul acesta vedem cš avem aceleasi cheltuilei
ca anul trecut si incercšm sš vš arštšm cum puteti sš cheltuiti bani pentru cš ieri tot
auzeam in sedintele de Consiliu Local cš avem un buget echilibrat, pši, echilibrati-mi
vš rog, 20% dezvoltare cu 80% investitii sau invers, 20% dezvoltare, 80% cheltuieli de
functionare. Ati gšsit o nouš formulš matematicš probabil atunci 20 egal cu 80 si
avem un buget extraordinar de echilibrat. De asta, in contextul acesta, toate sumele
pe care le-am propus in amendamente vin in genere din eficientizarea cheltuielilor
din bunuri servicii.
Acum am sš vš citesc si eu amendamentele pe care le-am propus innpreunš cu colegii
mei.
Di. presedinte Costel Alexe: Doar o secundš Etienne. Asta cu formula, mie mi-au
plšcut tot timpul formulele...
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Dl. cons. Etienne Ignat: Da, mai ales dacš imi puteti spune echilibrarea intre 20 si 80
ar fi perfect.
Dl. presedinte Costel Alexe: Sincer, asta mi se pare una mai interesantš dacš ne-ar
putea sš ne-o spunš colegii de la PSD. Marian, poate vorbesti un pic cu Cristi Stanciu
sš vedem care este formula aia cu miliardul cš ar trebui sš mai c5stigšm vre-o douš
mandate sš ajungem la miliardul acela pe care 1-a tr5mbitat fostul presedinte.
Acum, Etienne, rugšmintea mea este, ce ai zice tu dacš am reduce la jumštate, la un
sfert numšrul angajatilor din CJI, oricum stšm in chirie aici sau comodat cu
Prefectura, scoatem in stradš sš munceascš in fata Palatului, reducem factura la
energie, la gaz, am face o economie si mai mare. Etienne, c5t are Bihorul ca si
populatie?
Dl. cons. Etienne Ignat: Aproape 700 de mii tot judetul, ceva de genul acesta.
Dl. presedinte Costel Alexe: Ascultš un pic. De ce compari tu bugetul Consiliului
Judetean lasi cu Bihorul? De ce nu-I compari cu Cimislia?
DI.cons. Etienne Ignat: Tocmai asta e. Bihorul are un buget mai mare dec5t are lasul
cu o populatie mai micš si atunci imi spuneti de ce comparšm? Tocmai de asta
comparšm. Un judet produce mai mult dec5t noi.
Di. presedinte Costel Alexe: Comparš cu Cimislia, cu Soroca. Am o rugšminte.
Suntem in situatia in care, nu inteleg de ce nu ai spus sš dšm afarš vre-o doi directori.
Am nevoie de secretar? Nu am nevoie de secretar, dar putem desfiinta Directia
Generalš de Asistentš Socialš Protectia Copilului sš vezi ce buget frumos s-ar putea
sš avem. Dragilor, am spus-o astšzi conferinta de presš pe care am avut-o
Dl. cons. Etienne Ignat: Dumneavoastrš duceti discutia o sš vš intrerup pentru cš
duceti discutia unde nu este locul.
Dl. presedinte Costel Alexe: La UNCJR ne laudš cei de la Bihor sau cei de la Alba sau
cei de la Sibiu pe care noi cl5m exemple la alte capitole, ce management bun avem
la DGASPC sau in alte domenii.
Dl. cons. Etienne Ignat: Ca sš inteleagš colegii consilieri judeteni, cei 39 de milioane
de lei din bunuri si servicii sunt doar pentru aparatul administartiv nu si pentru
DGASPC. incercati sš duceti discutia intr-o altš directie ca sš devoalati asa putin
situatia de fapt.
DI. presedinte Costel Alexe: Am sš o rog pe doamna Afilipoaie sš vinš cu pixul de
acasš. Te rog, amendamentele.
DI. cons. Etienne Ignat: Oricunn nu aveti nici o solutie

sunteti asa foarte rece la

modul in care ar trebui sš functioneze Consiliul Judetean si sš propuneti eficientizarea
cheltuielilor astfel inat sš avem si noi raportul dintre cheltuieli de functionare si cele
de dezvoltare sš fie unul supraunitar nu unul subunitar, asa cum sunt si in alte judete.
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Noi ne chinuim, la fel cum spunea 5i doamna director in 5edinta de ieri, din total
buget 5i cred c5 aveti dumneavoastr5 situatia asta c5 v-a prezentat-o, 66% din
totalul bugetului Consiliului Judetean se duc numai pe salarii. Este un raport foarte
mare. Trebuie s5 incercati s5 eficientizati aceste cheltuieli, sš restructurati toate
institutille din aparatul administrativ!
Tn fine, am s5 dau citire amendamentelor, in ideea in care v-am 5i spus-o, anul acesta,
ca sš nu mai fim blamati cš nu sunt bani, v-am arštat exact de unde puteti s5 reduceti
cheltuielile astfel incšt s5 putem aloca mai multi bani 5i sš directionšm ace5ti bani din
functionare 5i dezvoltare pentru a genera alte venituri in judetul la5i.
Primul amendament: Se propune alocarea de credite bugetare in valoare de 7,5

milioane de lei pentru obiectivul reabilitarea cl6dirii Filamonicii Moldova la5i .
in momentul de fatš exist5 o autorizatie de construire emisš in 2021 5i sursa de
finantare capitolul autoritšti publice generale bunuri 5i servicii.
DI. presedinte Costel Alexe: Supun votului.
Cine este Pentru? ( 15 voturi Pentru)
Abtineri? ( 21 de voturi de Abtinere)
Urm5torul.
DI. cons. Etienne igant: Se propune alocarea de credite de angajament in valoare de

400 mii lei pentru obiectivul infiintarea unei piste de biciclete in zona metropolitan6.
Valoarea de 400 mii lei reprezentSnd cheltuieli penru elaborarea studiilor de
prefezabilitate sau fezabilitate 5i alte studii necesare infiintšrii unei piste de biciclete.
0 astfel de centurš metropolitan5 doar pentru biciclete in cele 8 localitšti in imediata
apropiere a Municipiului la5i respectiv Miroslava, Holboca, Tome5ti, Aroneanu, Rediu,
B5rnova, Ciurea 5i Valea Lupului.
Di. presedinte Costel Alexe: S-a inteles.
Cine este Pentru? ( 5 voturi Pentru)
Ablineri? (Notš: 31 de voturi de Abtinere)
UrrnStorul.
DI. cons. Etienee Ignat: Se propune alocarea de credite de angajament in valoare de

100 mii de lei pentru obiectivul Mfiintarea unei autog6ri in zona industrial6 a
Municipiului la5i. Consiliul Judetean la5i detine un teren situat pe Calea Chi5inaului nr.
134 , Municipiul la5i, nr, cadastral 148-437 cu o suprafat6 de 5954 mp. Am dorit sš"
infiintšm in special aici o autogar5 pentru
DI. presedinte Costel Alexe: Cine este Pentru?
DI. cons. Etienne Igant: Nu am terminat.
Di. presedinte Costel Alexe: Scuze.
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Dl. cons. Etienne Ignat: Nu pot s5 prezint amendamentul? Ne dorim s5 infiintšm o
autogar5 aici foarte aproape de liniile principale de mijloc de transport in comun si de
a prelua mai bine cšIštorii care vin dinspre Husi si zona Osoi.
Dl. presedinte Costel Alexe: Cine este Pentru? (Notš: 15 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 21 de voturi de Abtinere)
Urmštorul.
Dl. cons. Etienne Ignat: Se propune marirea sumei de la 200 mii lei la 5000 lei adic6 1

milion de euro pentru finantarea proiectelor culturale inclusiv cultur6 scris6 finantate
din fonduri nerambursabile conform prevederilor legii 350/2005 5i aici as vrea sš v5
citesc c5 pe partea de cultur5, de ce dorim s5 m5rim aceastš sum5, pentru c5 pe
partea de cultur5, si institutiile pe care le avem in subordine
Biblioteca Gh. Asachi, Centrul Judetean pentru Conservarea

aici m5 refer la
Promovarea Culturii

Traditionale, 5coala Popularš de Arte, Teatrul Luceaf5rul, Muzeul Literaturii Romšne
lasi, Filarmonica de Stat, Ansamblul Folcloric al judetului. In anul in curs avem alocate
pe sectiunea de dezvoltare 532 mii lei, adicš 100 de mii de euro in conditiile in care,
aloc5m bani pentru cult 2698 , adic5 de 5 ori mai mult fat5 de cultur5. Cred cš este
nevoie ca judetul nostru care are intr-adevšr o istorie cultural5 s5 incerc5m s5
promovšm ONG-urile care vin sš depunš proiecte si s5 dezvolte poate mai mult latura
aceasta culturalš prin activitšti propuse de dumnealor.
V5 rog s5 supuneti la vot.
Dl. presedinte Costel Alexe: Cine este Pentru? (Notš: 15 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 21 de voturi Pentru)
Urm5torul.
Dl. cons. Etienne Ignat: Se propune alocarea creditelor de angajament in valoare de

400 mii lei pentru obiectivul fnffintarea unei retele de cre5e in zona metropolitan6
Valoarea estimat6: 400 mii lei, reprezenteind cheltuieli pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate alte studfi pentru un num6r de 8 cre5e in locafitštile:
Miroslava, Holboca, Tome5ti, Aroneanu, Rediu, Barnova, Ciurea Valea Lupului.
Am propus aici

am explicat si ieri ca sš se facš un parteneriat intre Consilul

Judetean lasi si toate UAT-urile din zona metropolitanš incšt s5 sustin5 si Consiliul
Judetean, dar si uat-urile investitii in aceste crese pentru cš in momentul de fatš,
multi din zona metropolitan5 vin in oras pentru c5 isi aduc copiii la crese sau la scoli,
gr5dinite, etc si ne-am dori s5 incepem in prima faz5 cu infiintarea acestei retele de
crese in zona metropolitan'S pentru a degreva poate traficul din Municipiul lasi.
V5 rog s5 supuneti la vot.
Dl. presedinte Costel Alexe: Cine este Pentru? (Notš: 15 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 21 de voturi de Abtinere)
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Urm5torul.
Dl. cons. Etienne Ignat: Se propune alocarea de credite de angajament valoare de

50 mii lei pentru obiectivul tnfiintarea unui Ghi5eu unic pentru investitori romani sau
str6ini. Unde orice investitor stršin care dore5te s5 vin5 5i s5 investeascš in judetul
la5i s5 aib5 un birou dedicat unde poate s5 obtinš orice aviz. Ca 5i un scop secundar
ne-am dori ca acest Ghi5eu unic s5 organizeze 5i misiuni economice prin intermediul
ambasadelor pentru a promova imaginea judetului la5i in alte t5ri. 50 mii de lei
valoarea, tot din capitolul bunuri 5i servicii. V5 rog s5 supuneti la vot.
Dl. pre§edinte Costel Alexe: Cine este Pentru? (Notš: 15 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 21 de voturi de Abtinere)
Dl. cons. Etienne Ignat: Un alt amendament care I-am propus 5i anul trecut, se

propune alocarea creditului de angajament in valoare de 35.000 lei pentru obiectivul
digitalizare Consiliului Judetean unde v-am prezentat 5i ieri in comisii o serie de
factori sau servicii care ar trebui digitalizate. M-am uitat ce s-a f5cut p5n5 in prezent
5i de anul trecut 5i p5n5 acum nu 5tiu dac5 este un singur serviciu pe care I-ati
digitalizat la nivelul Consiliului Judetean. Unul singur. V5 rog s5 supuneti la vot.
Dl. presedinte Costel Alexe: Cine este Pentru? (Notš: 5 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 21 de voturi de Abtinere)
(Notš: 10 consilieri judeteni PSD prezenti in salš nu §i-au exercitat dreptul de vot)
Dl. cons. Etienne Ignat: Alt amendament: thfintarea unui centru de agrement tip

Aqua Park. Valoarea estimatti 25 mii lei reprezenteind cheltuieli pentru elaborarea
studiului de prefezabilitate sau fezabilitate alte studii. Ne dorim s5 construim un
astfel de centru unde locuitorii altor judete sau chiar 5i din Moldova 5i Ucraina s5
poat5 s5 vin5 la noi pentru a promova turismul la fel cum este 5i in Oradea unde
lucrurile de acolo genereaz5, bšile de acolo generaz5 anual un profit de 1 milion de
euro.
V5 rog s5 supuneti la vot.
Dl. pre§edinte Costel Alexe: Cine este Pentru? (Notš: 15 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 21 de voturi de Abtinere)
Dl. cons. Etienne Ignat: Si ultimul de pe listš. Se propune alocarea sumei de 2500 mii

lei pentru obiectivul Implementarea procesului de bugetare participativ6 la nivelul
judetului la5i. Anul trecut, in ianuarie sau in februarie veneam 5i Consiliul Judetean
aproba proiectul de bugetare participativ5. Am crezut c5 va intra pe un demers
normal bineinteles, dar p5n5 in momentul de fat5 abia s-a reu5it s5 se tinš o singur5
5edint5 de comisii. in bugetul de anul acesta avem doar s5 facem acest site unde s5 se
desfšsoare procesul de bugetare participativ5. Acum, ca s5 intelegeti putin, dureaz5
un an de zile doar s5-I scoatem la licitatie realizarea unui site, cam cSt va dura s5 se
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implementeze acest proces. $i ne dorim ca acesti bani sš fie trecuti in capitolul fondul
de rezervš, tot luati de la bunuri 5i servicii cu dedicatia pentru implementarea acestor
proiecte.
DI. pre§edinte Costel Alexe: Cine este Pentru? (Notš: 15 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 21de voturi de Abtinere)
Domnule Dangš, rog. 0 secundš domnule Slabu.
DI. vicepre;edinte Marius Dangš: Sunt convins cš domnul Slabu nu o sš aibš
interventii asupra dezechilibršrii a5a zisei dezechilibršri intre dezvoltare 5i
functionare. Nu existš acest principiu in legislatie nici in finante publice nici in buget
cš ar trebui sš fie unu la unu sau sš fie supraunitar. Echilibru bugetar trebuie sš existe
intre venituri 5i cheltuieli. Acesta este singurul echilibru prevšzut in legislatie si nu
este statuat nicšieri un a5a zis echilibru intre dezvoltare 5i functionare. Celor de la
USR nu am ce sš le zic pentru

ei sunt proaspeti

lumea administratiei publice

poate nu au trecut un ciclu financiar al Uniunii Europene integral ca sš vadš cum
evolueazš cele de dezvoltare cum evolueazš cele de functionare. A5 vrea sš-i rog sš
citeascš ziarul de

de astšzi unde Radu Me5nitš a fšcut o analizš interesantš, pšcat

cš in text nu s-a dus deat in ultimii trei ani pentru a trage concluzia cš avem cea mai
micš sectiunea de dezvoltare din ultimii trei ani dar graficul e fšcut pe o perioadš mai
lungš 5i se poate vedea ciclitatea sectiunii de dezvoltare pentru cš ea merge odatš cu
modul in care autoritštile publice locale mai int5i scriu proiecte, depun, apoi
angajeazš contracte de executie 5i apoi incep sš facš plšti. Noi suntem pe un final de
exercitiu finaciar al Uniuni Europene in care facem plšti pe proiectele pe care le-ati
depus in mandatul anterior. Acesta este cruntul adevšr. Sectiunea de functionare are
o evolutie crescštoare la toate autoritštile publice locale , dar cea de dezvoltare are o
evolutie ciclicš normalš, o evolutie ciclicš naturalš. De asta vedeti in listele noastre de
investitii foarte multe studii, prolectšri tehnice, parteneriate, pentru cš pregštim
urmštoarele mšsuri. Sš avem toate documentatiile pentru PNNR, sš avem toate
documentatiile pentru Anghel Saligny,

avem toate documentatiile pentru cum se

vor mai chema, POR, POT, toate lucrurle pentru care vom putea depune in viitor si
veti vedea ciclic a5a cum aratš normal o evolutie a sectiunii de dezvoltare a judetului
la5i. Dacš alte judete au Išsat pe finalul exercitiului majoritatea cheltuielilor este
fiecare cu treaba lui. Dacš au avut mai multe proiecte depuse in mandatul anterior
iarš5i, bravo lor, astšzi, ne pregštim 5i noi sš depunem 5i o sš avem sectiunea de
dezvoltare din ce in ce mai mare pe mšsurš ce depunem impreunš proiecte.
Dl. pre5edinte Costel Alexe: Multumesc domnule Dangš. Domnule Slabu.
Dl. cons. Etienne Ignat: 0 interventie.
DI.presedinte Costel Alexe: Nu. Etienne, te rog. Domnule Slabu, vš rog.
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DI. cons. Etienne Ignat: O mic5 precizare inchei. V5 rog, chiar la subiect. Acum eu
inteleg periodicitatea 5i ciclitatea care ne-o spune domnul Dang5, dar m5 intreb, cum
de numai noi la avem aceast5 perioad5 de minim 5i la Bihor vedem sectiunea de
dezvoltare de 65% , functionare, 35%. Cluj, sectiunea de dezvoltare 57% , functionare
43%, Suceava, 55% pentru dezvoltare, functionare, 45%, Vaslui, 52% dezvoltare,
functionare, 48% , Bra5ov, 68% sectiunea de dezvoltare, functionare 32%, la5i, 38%
investitii, functionare 62%. Numai noi o avem pe asta sau cum?
Di. presedinte Costel Alexe: Dac5 domnul lider Disc5 nu ar fi....nu e vina lui c5 in 2016
nu fšcea politicš, dar la tine, ori e5ti ršu intentionat ori e5ti altfel c5 nu 5tiu cum s5-ti
explic. Tu ai senzatia c5 e de vinš Alexe, Dang5 sau Afloarei, c5 al nostru judet nu a
avut poate la fel de multe proiecte prin PNDL? C5 dac5 intelegi tu sau ai alt5 agend5
poate explici lui aia micš de la care ai citit postarea aia la fel de inept5 ca si
r5spunsul pe care kai avut. Domnule Slabu, v5 rog.
DI .cons. Adrian Slabu: Bunš ziva. Eu am douš amendamente. Unul pentru studiu de

fezabilitate pentru poligon auto. Este o necesitate. in municipiul metropolitan nu
exist5 la momentul acesta nici un fel de poligon avantajele eu cred c5 nu trebuie s5
vi le spun.
Di. presedinte Costel Alexe: Multumesc domnule Slabu.
Cine este Pentru? ( Notš: 14 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 21 de voturi de Abtinere)

(NOTA: dl. cons. Alexa Petru Bogdan a ie5it din sa16. Prezenti in sal6 sunt 35 de
membri ai CJI cu drept de vot)
Dl. cons. Adrian Slabu: Un alt amendament ar fi propunerea pentru un sistem de

monitorizare a parcului auto, cel al Consiliului Judetean 5i al institutiilor subordonate,
iar551 repet, nu trebuie s5 v5 spun ce avantaje ar fi ca s5 fie acest sistem s5 putem
analiza costurile, de fapt conducerea s5 analizeze costurile automat se vor face 5i
multe economii.
DI. presedinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule Slabu.
Cine este Pentru? (Notš: 14 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 21 de voturi de Abtinere)

(NOTA: dl. cons. Alexa Petru Bogdan a ie5it din sa16. Prezenti in sal6 sunt 35 de
membri ai CJI cu drept de vot)
Di. presedinte Costel Alexe: Stimati colegi, dar nu este domnul Socolov. Domnule
Ciobanu.
Dl. cons. Marius Ciobanu: Bunš ziva.
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Un amendament am si eu in valoare de 500.000 lei reprezentand cheltuieli pentru

elaborarea unor studii de prefezabilitate 5i fezabilitate 5i alte studii necesare pentru a
infiinta unele parcuri agroindustriale in judet, de a da posibilitatea producatorilor din
industria alimentar6 s6 implementeze productille necesare de procesare 5i de a
desfa5ura activit6ti de implementare tip agroindustrial. Locatii vizate, locatii care
integreazš ce inseamnš zonš de agriculturš, horticultur5 zootehnie. Multumesc.

(Not6:A revenit in sal6 dl. cons. Alexa Petru Bogdan: Prezenti in sala sunt 36 de
membri ai CJI cu drept de vot)
Dl. presedinte Costel Alexe: Multumesc domnule Ciobanu.
Cine este pentru? (Notš: 15 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 21 de voturi de Abrinere)
Stimati colegi dacš nu mai sunt interventii....
Dl. cons. Mircea Manolache: O interventie.
Dl. presedinte Costel Alexe: Mircea dacš ai vre-o declaratie politicš o facem la final.
Vš supun votului proiectul de hotšrSre privind bugetul general al Judetului lasiConsiliul Judetean lasi pe anul 2022 in forma prezentatš de initiator.
Cine este Pentru? (Notš: 21 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš? (Notš: 4 voturi impotrivš)

(Not6: dl. cons. Etienne Ignat nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019, iar 10 consilierii PSD prezenti in sal6 nu 5i-au exercitat dreptul de vot)
Dl. presedinte Costel Alexe: Bugetul judetului lasi a fost adoptat.
Domnule Manolache, acum pot s5 vš ascult cSt vreti dumneavoastrš.
Dl. cons. Etienne Ignat: Doar vreau sš fac o mentiune cš eu nu am participat la vot. $i
nici... Tu ai participat? OK. Eu nu am participat la vot.
Dl. presedinte Costel Alexe: Etienne, dar ai ridicat mSna sus.
Dl. cons. Mircea Manolache: Domnule Presedinte, vš gršbiti.
Dl. presedinte Costel Alexe: Sš se consemneze s5 fie mšrturie proba video cš cei de
la USR au ridicat mSna sus. impotrivš, abtineri, dar au ridicat mAna.

(Not6: discutii in sal6)
Dl. presedinte Costel Alexe: Domnule Stanciu, vreti dumneavoastrS sS spuneti ceva?
Vš rog.
Dl. cons. Cristian Stanciu: Domnule Presedinte, pare cš vš gršbiti tare la sedinta asta
de buget. Vreau sS fac si eu precizarea cš nici grupul PSD nu a participat la vot. Sigur
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cš ne propusesem sš ne abtinem avšnd in vedere faptul cš niciunul din
amendamentele noastre nu fost acceptat insš, všzAnd cš unul din colegii no5tri
solicitš o luare de cuv8nt, o interventie la acest proiect de hotšr8re faptul cš
dumneavoastr5 nu i-ati dat cuAntul, aratš odatš in plus modalitatea in care se
apreciaz5 pšrerea opozitiel in Consiliul Judetean prin urmare am decis s5 nu
participšm la votul pe buget 5i o singurš remarcš. Cred cš astšzi domnule pre5edinte
in virtutea faptului cš ati spus discutšm din punct de vedere administrativ 5i nu
politic, odatš in plus ar fi trebuit ca mšcar cšteva dintre amendamentele opozitiei,
cele mai importante, nu toate, le accepte majoritatea PNL, PMP 5i
dumneavoastrš in Consiliul Judetean. Cred cš asta ar fi fost cea mai mare dovadš cš
acest buget este unul administrativ nu un buget politizat odatš ce toate
amendamentele fie cš sunt PSD fi cš sunt de la USR au fost respinse de cštre
majoritatea din Consiliul Judetean, asta ne aratš trebuie sš calificšm acest buget
a5a cum existš in realitate adicš doar pe un vot politic f5r5 a mai spune cš discutšm
despre un buget administrativ. Multumesc.

Dl. presedinte Costel Alexe: Multunnesc mult domnule lider Stanciu. Evident cš acest
buget este un buget al coalitiei din cadrul Consiliului Judetean la5i PNL-PMP, mš
bucur foarte mult in acest buget votat de consilierii judeteni PNL PMP s-au
regšsit inclusiv chestiuni pe care dumneavoastrš le-ati subliniat sau ati vrut sš v5
asigurati cš sunt prinse in bugetul pe 2022 atunci cšnd am avut discutia initialš
urcšrii bugetului in consultare publicš unde ati participat dumneavoastrš 5i domnul
Discš, domnul Uscatu 5i evident domnul Dolachi. Acum, fatš de acele sugestii sau
obiective pe care sš le avem in vedere dumneavoastrš ati mai formulat ulterior
amendamente in 5edinta de ieri pentru cš nu 5tiu dacš au fost depuse inainte la
Consiliul Judetean sau in discutiile pe care noi am fi putut sš le avem . imi pare ršu cš
dumneavoastrš 5i consilierii USR PLUS nu ati votat bugetul sau nu ati participat la vot,
eu am speranta cš pe parcursul anului 2022 vom gšsi cu totii intelepciunea
determinarea implementšm prolectele judetului la5i.
Stimati colegi, multumindu-v5 incš odatš pentru vot, trecem la punctul nr. 3 de pe
ordinea de zi. Proiect de hot6r6re privind aprobarea documentelor intocmite ptin6 la

aceast6 dat6 in vederea selectiei membrilor Consiliului de administratie al R.A.
Aeroportul lasi
Domnul Urcaciu sš se consemneze cš nu a participat nu va participa la vot, avizat
favorabil, dacš nu sunt interventii vš supun votului. Interventii domnul Discš
domnul Manolache.
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Dl. cons. Discš Daniel: Ne-am uitat 5i noi pe acest proiect. Cerintele care sunt impuse
in acest proiect sunt relative, generale, cumva nemšsurabile, Išsand foarte mult loc
de interpretšri. De aceea consilierii USR PLUS se vor abtine. Multumesc.
Dl. presedinte Costel Alexe: Multumesc pentru punctul de vedere domnule lider
Discš. Domnule Manolache, vš rog.
Dl. cons. Mircea Manolache: Multumesc tare mult. Bunš ziva domnule pre5edinte,
dragi colegi.
Domnule Ignat, imi pare ršu sš

spun cš eu nu sunt de acord cu dumneavoastrš

cšnd ati fšcut afirmatia cš domnul pe5edinte este rece. Nu. Eu všd viu, cald, mai
ales cš se chinuie sš prindš o vrabie in 2024. Dumneavoastrš a5a ati spus cš in 2024
doriti sš prindeti o vrabie. Foarte frumos. Vš doresc succes. Numai cš, domnule
pre5edinte..
DI.presedinte Costel Alexe: L-am rugat pe domnul Stanciu pe ce ar paria el de5i are
mšnš bunš.
Dl. cons. Mircea Manolache: Am vrut sš intervin pe seama bugetului, dumneavoastrš
nu mi-ati dat voie gAndindu-vš eu 5tiu ce o spun. Nu. Astšzi sunt un om pa5nic,
sunt lini5tit, sunt un coleg de bunš credintš cu o rugšminte pe viitor sš rugati pe cei
doi colegi ai dumneavoastrš sš nu mai intervinš, adicš pe domnul consilier Pricope 5i
pe domnul profesor Serban.

(Not6:discutii in sal6)
Dl. cons. Mircea Manolache: Legat de alt aspect domnule pre5edinte, ati fšcut o
remarcš, cš dumneavoastrš ati alocat 5i ati avut grijš ca actul medical sš functioneze.
Foarte frumos. Dacš ne uitšm facem o comparatie la anii anteriori vom constata cš
de 10 ori mai mult s-a investit in spitalele subordonate Consiliului Judetean, dar in
spetš, cele douš spitale, existš ni5te afinitšti probabil, adicš, la Spitalul de Infectioase
5i la Sf. Maria spitalul de copii. Nu este o problemš, asta este foarte bine 5i mš bucurš
acest lucru numai cš, nu 5tiu dacš v-am spus vreodatš dragi colegi, eu am 5i atestat
de detectiv particular, dar nu profesez. Atestat de detectiv particular dar nu profesez
cš nu am cum, nu mai sunt a5a in compatibilitate in schimb, dacš vrei sš afli ceva, afli,
dar din date concrete de aceastš datš a5a cum procedeazš domnul Pricope cšteodatš
reintrege5te bugetul PNL-ului prin a cere bani de la oamenii de afaceri. Chiar in Kenia
mi s-a intšmplat sš aflu acest lucru cunn procedeazš domnul Pricope, dar asta este o
altš temš. Legat de alt aspect domnule pre5edinte, eu am pus o intrebare in 5edinta
anterioarš cu privire la numšrul de decedati pentru cš actul medical, a5a cum spunea
domnul profesor 5erban 1-a ridicat de rang de erou. Fiecare medic este erou, a5a este,
nu am contestat niciodatš acest lucru, dar 5i noi suntem eroi la locul de muncš 5i
politi5tii din stradš care aplicš legea 5i judecštorii 5i procurorii 5i invštštorii 5i
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profesorii, absolut toti care risc5m in fiecare zi a ne desf5sura activitatea pentru c5
suntem pl5titi. Dac5 ne intreb5m c5t ia un manager sau bonusurile alea ne speriem.
Nu am zis niciodat5, dar f5c5nd o parantez5 si un program si in baza fisei postului
constat5m c5 domnul manager mai mult st5 pe la ziar decht in incinta spitalului de
infectioase Sf. Parascheva. Mai nou, am v5zut c5 a ajuns mai ceva ca domnul care se
ocupš de mod5 stiti despre cine vorbesc. Ba c5 s-a c5s5torit, ba c5 de unde
achizitionat costumul, ba de unde cumpp5rat rochia tot asa doamna mireas5.
Domnule, nu suntem Botezatu! Noi facem administratie, facem un act medical de
calitate pentru c5, domnule presedinte, numai anul trecut am investit 1 milion de
euro in spitalul de Boli Infectioase din bugetul Consiliului Judetean din finantšri de
la stat si totodat5 800 de milioane de euro din bugetul spitalului in investitii. 1 milion
de euro s-a investit, ajutor de stat din bugetul Consiliului Judetean plus 800 de mii
de euro din bugetul spitalului domnule Dangš, pe gard, pe blocul administrativ, pe
pavilionul 17 s.a.m.d.
Nu putem sub nici o formš s5 critic5m actul medical, dar nu putem face discutii in
sensul c5 pacienti cu boli cronice care nu pot merge la Spitalul de Boli Infectioase s5-si
trateze stafilococul, hepatita A, B sau C pentru c5, asa cum domnul manager
impreun5 cu dumneavoastr5 domnule vicepresedinte Dang5 nu ati binedispus s5 dati
drumul la Spitalul Covid de la Letcani pacientii mor pe capete. Legat de alt aspect,
ati indr5znit printre altele s5 aduceti o autospecial5 s5 o puneti in curtea spitalului
s5 tratšm cei 12 pacienti care, in fiecare zi c5te unul pierdea viata. Tocmai de
aceea v5 spun domnule presedinte, ati f5cut o investitie si m5 bucur c5 de fiecare
dat5 faceti vorbire referitor la actul medical si c5 ati avut grij5 s5 faceti acest lucru si
c5 domnul Popa nu a f5cut, a f5cut altceva. Nu vreau sa ajung intr-o polemicš cu
dumneavoastr5, dar vreau s5 v5 spun doar at5t, ar trebui v5 rog politicos ca Corpul
de Control si Serviciu de Audit s5 ne prezinte in sedinta ordinar5 de luna viitoare un
raport cu absolut toate veniturile cheltuielile f5cute in ultimul an adic5 de la
inceputul anului 2021 si p5n5 la sf5rsitul anului 2021 s5 vedeti si dumneavoastr5 dacš
actul medical a fost de calitate in functie de banii pe care i-am alocat. At5t grupul PSD
c5t colegii din USR am fost de acord tot timpul s5 aloc5m sume necesare pentru
buna functionare a actului medical. Tocmai de aceea eu consider c5 ar trebui s5
inchid paranteza s5 trecem la proiectul nr. 3 cu privire la Aeroportul lasi domnule
presedinte si multumesc c5 mi-ati dat permisiunea. Legat de Aeroport, nu facem
altceva dec5t in aceast5 comisie s5 avem un singur specialist. Domnul Vatr5 a avut
grij5 CAnd a ajuns la Aeroport ca director interimar, executiv, manager, comandat de
aeroport s5 dea doi specialisti afar5, atentie, singurii din Consiliul de Administratie cu
studii adecvate, cu scoal5 militar5 de aviatie, iar la momentul de fat5 dragi colegi, in
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aceastš comisie constituitš pentru evaluarea Consiliului de Administratie al
Aeroportului la5i nu existš un specialist, mi se pare cš unul singur. Nu ar fi fost corect
sš fi fšcut parte speciali5ti care sš facš o evaluare corectš a celor 5ase membri din
Consiliu de Administratie? Domnule pre5edinte, tocmai de aceea spun, cei 5ase
membri vor face un culoar pentru ca domnul 5omer, director executiv provizoriu
Romeo Vatrš sš ajungš la Aeroportul la5i sš facš ce? V5 aršt eu ce a fšcut intre timp
dacš nu 5titi dragi colegi. Ultati-vš pe pagina lui de profil 5i o sš vedeti o pozš fšcutš
in fata Aeroportului cu capul in nori, 5titi cš avioanele de linie zbor la 11.000 m
undeva cu capul in nori, deci domnul Vatrš, a reu5it de c8nd este director interimar al
Aeroportului la5i s5-51 facš o singurš pozš deasupra norilor, adic5 sš intelegeti cum
este domnul Vatrš la momentul de fatš, cu capul in nori.
Legat de alt aspect, domnul vicepre5edinte Dangš, coleg cu domnul Vatrš a spus ieri
cš reu5it sš obtinš un credit 5i a negociat foarte bine. Vš rog domnule vicepre5edinte
sš-mi spuneti 5i mie despre ce credit este vorba, care este dobšnda 5i care este
comisionul de obtinere a acestui credit pentru cš aici este o problemš. Este posibil sš
fi luat un credit cu 3% 5i cšnd adšugšm toate cheltuielile pentru obtinerea creditului
sš ajungem la 5% . vrea tare mult sš ne spuneti, noi nu 5tim, dacš colegii 5tiu
despre ce credit este vorba sš ne spunš domnul vicepre5edinte Dangš, il ascultšm cu
mare drag 5i incš odatš domnule pre5edinte vreau sš vš spun, cu sigurantš ar fi
trebuit ca, comandatul Aeroportului la5i, directorul executiv sau manager cum
trebuie sš-I numim ar fi trebuit sš aibš mšcar studii de aviator civil in Aviatia Civilš,
coala de lung5 duratš ca sš facš ceva pentru judetul nostru si Aeroportul sš aibš
exact parametrii de dezvoltare in programul pe care noi ni 1-am propus. Vš
multumesc. Všd cš vš distrati. S-a intšmplat ceva cu vrabia?
Dl. presedinte Costel Alexe: Multumesc domnule consilier Manolache. Domnule
Stanciu, am o rugšminte la dumneavoastrš. Dacš este posibil la urnnštoarele sedinte
extraordinare, de indatš sau la cele ordinare sš-mi dati mesaj sau sš insistati sš-mi
spuneti Costel sau domnule pre5edinte, cum vreti sš-mi spuneti, dincolo de revenitivš, dau totu5i cuvantul lui Mircea la punctul la care trebuie pentru cš el oricum
dacš nu 1-1 dai la punctul nr. 1, la punctul nr. 7 spune ce trebuia sš spunš la punctul
nr. 2 5i vš promit domnule Manolache cš vš voi da cuvšntul ori de cšte ori va fi cazul
sau o veti solicita mai ales cš dumneavoastrš sunteti unul dintre consilierii cei mai
conci51 5i la obiect atunci cšnd vine vorba de interventiile pe care le aveti in plen.
Rugšmintea mea in schimb, stimati colegi, ar trebui sš pšstršm totui o oarece
decentš in plenul Consiliului Judetean la5i.

(Not6: dl. cons. Manolache nu vorbe5te la microfon).
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Dl. pre§edinte Costel Alexe: Stimati colegi, sš 5titi c5 5i eu sunt invidios pe domnul
manager Ro5u. Apare mai des pe facebook sau la televizor deck o fac eu 5i cred c5
intreaga conducere a Consiliului Judetean la5i fie din Conferintš de presš, fie din
spital, fie din afara spitalului, fie din birou unde, domnule Manolache, dincolo de
actul medical de calitate pe care face cu echipa de le spitalul de Boli Infectioase mai
face un lucru pe care nu a5 vrea sš vi-I spun cš referitor la viata lui personalš,
dumneavoastrš vš lipse5te anume educatia. El, in interventiile cele mai desepe care
le are nu face altceva deck sš educe civic pe cei care urrn5resc sau pe ie5eni astfel
inc5t inteleg5nd cu totii c5t de important este vaccinul 5i respectarea regulilor de
distantare socail5 5i sanitar5 vom reu5i s5 depš5im aceastš pandemie. Domnule Ro5u,
primiti scuzele noastre sau ale mele in numele colegilor consilieri judeteni pentru
aceast5 interventie care nu-5i avea nici un rost referitor la viata dumneavoastrš
privat5. C5t despre interventiile dumneavoastrš 5i medicale 5i educationale,
continuati. Cred cš la un moment dat, judetul va avea de c55igat.
Dl. cons. Constantin $erban: 0 interventie.
DI. pre§edinte Costel Alexe: Dac5 nu ati vorbit astšzi cinci minute sš-1 bruiati pe
domnul Stanciu, domnule Stanciu, cu acordul dumneavoastrš, un minut, v5 rog.
Dl. cons. Constantin Serban: Domnule presedinte, domnilor colegi,
Am lecturat interventia domnului Manolache din 21 aprilie 2021. intr-un ritm
normal, cu dictie am lecturat tot ce a spus dumnealui. A vorbit 28 de minute in 21
aprilie. Se punea problema bugetului 5i 28 de nninute ne-a vorbit de spitalul Letcani.
Despre asta discut5m!
Dl. pre§edinte Costel Alexe: Singurul lucru pe care pot sš-I remarc este c5 v-ati
incadrat in mai putin de 1 minut. Stimati colegi, vš supun votului.
Domnule Stanciu, v5 rog, cu o rugSminte. Domnule Stanciu, se poate sš fie o
interventie referitoare la punctul de pe ordinea de zi?
Dl. cons. Cristian Stanciu: Domnule Pre5edinte, stimati colegi,
DI .pre§edinte Costel Alexe: Ce nu a5 fi dat ca Romeo Vatr5 s5 aibš in mandatul
trecut o relatie de colaborare a5a cum o avem noi doi domnule Stanciu cu fostul
pre5edinte. Sunt convins c5 judetul ar fi avut de c5stigat 5i fostul pre5edinte ar fi
beneficiat 5i de oarece intelepciune.
Dl. cons. Cristian Stanciu: Domnule pre5edinte, s5 5titi cš din confidentele pe care mi
le-a fšcut domnul Romeo Vatr5 ar fi putut avea aceast5 relatie dar nu 1-ati 15sat
dumneavoastrš. Ti mai d5deati cSte un telefon in timpul 5edintei. Noi ne intelegeam
sus in cabinet la domnul pre5edinte cu privire la o anumit5 directie 5i jos in saI5,
surprizš, era exact invers. Luati-o ca pe o glumš domnule pre5edinte.
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in primul (And o observatie la punctul de pe ordinea de zi stimati colegi pentru cš nu
pot sš o las sš treacš neobservatš o chestiune care din punctul meu de vedere e
oarecum contradictorie si anume faptul c5 si dumneavoastrš v5 aduceti aminte c5
intr-o sedint5 pe care am avut-o online s-a f5cut un amendament vis-a-vis de selectia
membrilor consiliului de administratie la Aeroport prin intermediul unei persoane
juridice independente care am propus noi atunci sš fie selectat5 conform
procedurilor legale prin selectie, licitatie, ceea ce prevede legea, lucrul acesta a fost
ršsturnat in totalitate in sedinta de data trecut5 propun5ndu-se o comisie de selectie
formatš exclusiv din angajati, salariati care ocup5 diverse functii din subordinea
Consiliului Judetean si a presedintelui acestui for. Acest lucru, din punctul nostru de
vedere aratš cumva o conduit5 care nu poate asigura transparent5 si obiectivitate,
stiu cš s-a spus aici cš s-a mai fšcut asa si am si spus c5 nu s-a fšcut bine, asta nu
inseamnš cš trebuie sš persist5m in gresealš, cred c5 tot ce inseamn5 concurs la
institutiile din subordine trebuie sš incerc5m s5 ducem pe acel palier care s5 asigure
si transparentš si obiectivitate profesionalism. Acum, sigur c5 domnul Disc5 dacš nu
m5 insel si domnul Manolache au f5cut niste observatii efectiv punctuale pe ceea ce
inseamnš gradul de generalitate al indicatorilor de evaluare, punctaj, nefiind exacte
toate aceste lucruri sau c5t mai precise, evident cš posibilitatea de a elimina
subiectivismul acestei comisii este relativ mic5. Corelat cu conduita despre care am
vorbit si anume faptul cš intr-o sedintš ne-am propus cu totii s5 facem intr-un fel, in
cealaltš invers, asta ne aratS cš vom avea semne de intrebare cu privire la
obiectivitatea activitStii acestei comisii si cu privire la selectia membrilor, dar
rezultatul acestei selectii probabil cš va confirnna ceea ce spun iar dad va infirma nu
pot dec5t sš m5 bucur.
consecintš, grupul PSD va vota impotriv5 acest proiect si aici mi-am incheiat
interventia domnule presedinte la punctul de pe ordinea de zi si cu permisiunea
dumneavoastrš, foarte scurt vreau sš fac o clarificare legatš de consultarea pe care
ann avut-o pe buget ca s5 nu se inteleag5, cel putin eu asa am perceput din
interventia dumneavoastr5 faptul cš noi am f5cut niste amendamente care au fost
acceptate la consultarea cu liderii de grup dup5 care am venit cu noi amendamente.
Nu a fost asa. Am avut o consultare in care noi unii ne-am dorit s5 vedem pe de o
parte dac5 se respectš un anumit coeficient de alocare a sumelor in ordinea
priorit5tilor. Dacš v5 aduceti aminte stiti foarte bine cš am spus domnule, s5n5tatea
trebuie s5 o avem in vedere, asistenta socialš, firesc are un buget substantial, de
invštšmAnt, am discutat si de toaletele din curte dacš mai tineti minte, am discutat si
de banii pe care i-a promis executivul pentru copii talentati pentru fotbal si s-au g5sit
solutii prin majorarea sumei de alocare la Legea 350 de la 1 milion la 1,5 milioane,
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deci acesta a fost cadrul general de discutii nu am fšcut amendamentre punctuale.
Aceste amendamente pe care le-am fšcut astšzi sunt in urma unei analize pe care am
explicitat-o la inceputul sedintei plec8nd intr-adev5r de la o serie de amendamente
fšcute in bugetul anterior. Sigur cš este destul de greu a5a. Vedeti, am propus 10
amendamente din care am constatat cš totu5i se implennenteazš 5apte, am mai fšcut
acum cele restante plus alt amendament nou, bineinteles cš au fost respinse. Ne
asteptšm ca la anul s5 le regšsim in buget cš a5a ne-ati obi5nuit, deci un fel de politicš
a racului, doi pa5i inainte, unul inapoi. Domnule 5erban, nu v-am intrerupt, ati luat
cuvSntul, v-a Išsat domnul pre5edinte sa vorbiti 1 minut. Vš rog frumos sš mš Išsati
s5 nu mai interveniti peste mine. Interveniti c5nd v5 dš pre5edintele cuAntul. Deci,
revin, din punctul meu de vedere este o abordare care caracterizeazš din pšcate
administratia actualš merg8nd pe politica racului. Mergem doi pa5i inainte, unul
inapoi o sš-mi inchei interventia domnule pre5edinte, dacš imi ršspundeti dacš nu
acum poate data viitoare pe facebook, c8ti pa5i trebuie sš facš racul in aceste conditii
ca sa facem 10 pa5i inainte. Multumesc.
Dl. presedinte Costel Alexe: Acum eu nu a5 vrea sa se inteleagš cš eu cu domnul
Stanciu am fi avut o intelegere cum parese cš ati mentionat-o dumneavoastrš inainte
pe cea dintre domnul Popa 5i domnul Vatrš cSnd s-au inteles sus in birou 5i jos s-au
rkgSndit. Probabil cš domnul Vatrš a avut un moment de rštšcire in urma unui
telefon, dar celšlalt era plecat tot timpul.
Stimati colegi, vš supun votului.

(Not6: a ie5it din sal6 dtcons Catur Constantin. Prezenti in sal6 sunt 35 de membri ai
CJI cu drept de vot)
Dl. presedinte Costel Alexe: Cine este Pentru? (Notš: 21 de voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 5 voturi de Abtinere)
Impotrivš? (Notš: 8 voturi impotrivš)

(Not6: dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019)
Dl. presedinte Costel Alexe: Proiectul a trecut. lertati-mš, dar m-am luat cu
bunštštile colegei noastre si pare cš suntem la punctul nr. 4.
Proiectul nr. 4.

Proiect de hot6r6re privind aprobarea realiz6rii proiectului

„Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Consiliului Judetean la5i" 5i a
cheltuielilor legate de proiect in vederea finant6rii in cadrul Programului Operational
Capacitate Administrativ6 2014-2020
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii v5 supun votului.
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Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
Multumesc.
Proiectul nr. 5. Proiect de hot6r6re privind aprobarea manifest6rii culturale "Cartea

izvor al Cunoasterii" organizat6 in data de 15 februarie 2022-Ziva National6 a Lecturii
de c6tre Judetul lasi-Consiliul Judetean Biblioteca Judetean6 "Gheorghe Asachi"
lasi, Colegiul Tehnic "loan Holban" lasi, Muzeul National al Literaturii Romane in
parteneriat cu Complexul National Muzeal "Moldova" lasi, Centrul Cultural
Multifunctional al Seniorilor, Inspectoratul Scolar Judetean lasi, Uniunea Scriitorilorfiliala lasi.
Avizat favorabil in unanimitate. Te rog domnule Dangš.
Di. vicepresedinte Marius Dangš: A§ vrea sš se consemneze §i sš trecem in
preambulul hot5ršrii la zona de legislatie §i HCJI 140/2020 cš altfel este singura
variantš prin care putem face parteneriate §i sš alocšm fonduri in directia asta dacš
tot abia ne-a trecut bugetul.
DI. presedinte Costel Alexe: Bun. Cu aceastš mentiune, dragi colegi vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Ainineri?
impotrivš?
De§i mi-am propus sš termin intr-o orš aceastš §edintš se pare cš nu s-a putut a§a cš
data viitoare iarš§i am sš mš pregštesc mai bine §i am sš vorbesc cu domnul
Manolache inainte de §edinta de plen facem o discutie de terapie la cafea ca atunci
in plen sš nu mai fim nevoiti s5-1 ascultšm ca pe 21 aprilie a§a cum a spus §i marele
om de culturš Constantin Serban 21 de minute.
Stimati colegi, vš doresc o zi frumoasš. La revedere!
5edinta s-a incheiat, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal.
SECRETARUL G
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