ROMIINIA
JUDETUL
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, cod. 700075. Iasi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

PROIECT DE HOTAlliiRE
privind aprobarea procesului —verbat al sedintei ordinare a Consiliului Judetean tasi
din data de 22 decembrie 2021

Consiliul Judetean
Avand in vedere referatul de aprobarel ai Presedintelui Consiliului Judetean Iasi prezentat in
calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr.
19.7 Z din Z • -) / 2022;
(j 3 din
0/1 2022 privind
AvAnd In vedere raportul de specialifare nr.
aprobarea procesului-verba1 al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din data de 22
decembrie 2021;
AvAnd in vedere prevederile art. 182 alin. (I), (4) §i ale art. 138 alin. (15) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si c,ompletarile ulterioare;
in temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificšrile si completArile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba procesui-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean lasi din data de
22 decembrie 2021.
Art. 2. Prezenta Hotardre va fi comunicata in copie Institutiei Prefectului Judetului
Art. 3. Aducerea Ia cunostinta publicš a prevederilor prezentei hotArdri va fi asiguratš de
catre compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi cu atributii in acest sens.
Datft astlizi,

PRESE
Costel

e

2022

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Lieršmio
Vernicš-Dšscšleseu

Sustine proiectul de botirire,
Secretar General al Judetului Iasi
Lficrimioara Vernicš-Discilescu
Intocmit,
Birou
Consilier, Mihaela Dumitriu
ltni asum responsabditatea pentru fundamentarea, corectitudinea,

legalitatea intocmirii acestui inscris oficial
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JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare $i Srant, nr.69, cod. 700075, Ia$i
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;
Nr.
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din 2->
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2022

REFERAT DE APROBARE,

Avand in vedere procesul-verbal al §edintei ordinare a Consiliului Judetean
Ia§i din data de 22 decembrie 2021 precum §i prevederile art. 182 alin (1), (4) §i ale
art. 138 alin (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile §i complearile ulterioare, propun spre aprobare procesul-verbal
mentionat anterior.
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ROMANIA
JUDETULIA$1
CONSILIULJUDETEAN IA51

Bulevardul Stefan cel Mare Sf5nt, nr.69, cod. 70097,1a$i t
Tel.: 0232 - 235100;

Fax: 0232 - 210336; ww
,\ s.
PROCES- VERBAL

incheiat astšzi, 22 decembrie 2021 in cadrul sedintei ordinare a Cfc>nsiliului
Judetean lasi
Consiliul Judetean la$i a fost convocat prin Dispozitia nr. 72 /16.12.2021 a
Pre$edintelui Consiliului Judetean la$i in $edint5 ordinar5 in data de 22.12.2021,
incep5nd cu ora 11.00 la Biblioteca Centralš Universitar5 „Mihai Eminescu" la$1,
conform prevederilor art. 178 alin. (1) $i art. 179 alin. (1), (2) lit. a) , (4), (6),
coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 $i 136 precum $i
ale art. 191 alin. (1) lit. b) $i alin. (3) lit. a) din Ordonanta de Urgentš a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile $i complet5rile ulterioare,
modificat5 completat5 prin Dispozitia nr. 725/20.12.2021 $i dispozitia nr.
728/21.12.2021.
Proiectul ordinii de zi precum $i materialele suport la proiectele de hot5r5ri au
fost postate pe site-ul Consiliului Judetean la$1 la Sectiunea Transparent5 Deciziona15Sedinte transmise electronic tuturor consilierilor judeteni.
Sedinta are loc la Biblioteca Central5 Universitar5 „Mihai Eminescu" lasi,
incep5nd cu ora 11.00 se desf5$oar5 in contextul situatiei epidemiologice generate
de virusul SARS COV-2, avSnd in vedere m5surile speciale care se impun a fi luate
pentru prevenirea combaterea pandemiei de COVID-19.
Sedinta este legal constituit5, fiind prezenti in sal5 la inceputul $edintei 34 de
consilieri judeteni din 36 de consilieri judeteni in functie plus dl. Alexa Costel,
Pre$edintele Consiliului Judetean De la dezbaterea votarea proiectului nr. 22 a
intrat in sal5 dl. cons. Bogdan Mihail, in total fiind prezenti 36 de membri care
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fiind indeplinite prevederile legale pentru buna

compun Consiliului Judetean
desfš5urare a lucršrilor 5edintei.

Absenteazš dl. consilier judetean Slabu Adrian.
Lucršrile 5edintei ordinare sunt conduse de cštre domnul Costel Alexe,
Pre5edintele Consiliului Judetean la5i.
La 5edinta ordinarš a Consiliului Judetean la5i participš de drept, d-na
Lšcršmioara Vernicš-Dšscšlescu, Secretarul General al Judetului la5i.
Pentru sustinerea proiectelor de pe ordinea de zi, participš ca invitati la 5edintš
directorii 5i 5efii de serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean a directillor 5i institutiilor subordonate Consiliului Judetean
De asemenea, mai sunt prezenti in salš reprezentanti mass-media.
Proiectul Ordinii de zi este cuprins in Dispozitia Pre5edintelui Consiliului
Judetean lasi nr. 720/16.12.2021, modificatš 5i completatš prin dispozitia
725/20.12.2021

si

Dispozitia nr. 728/21.12.2021.
DISPOZITIA nr. 720

privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedint5 ordinarš, in data de
22 decembrie 2021, incep5nd cu ora 10 00, la Biblioteca Centralš Universitar5 "Mihai
Eminescu" lasi
Presedintele Consiliului Judetean lasi;
AvSnd in vedere prevederile art. 178 alin. (1) 5i art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4)
(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) 5i alin. (3) lit. a) din Ordonanta de Urgentš a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile 5i completšrile ulterioare;
AvSnd in vedere Hotšr5rea Consiliului Judetean nr. 75 din 31.03.2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean
la5i;
in temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgentš a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile 5i completšrile ulterioare:
DISPUNE:
Art. 1 Se convoacš Consiliul Judetean

in 5edintš ordinarš, pentru data de

22 decembrie 2021, incepind cu ora 10 00, la Biblioteca Centralš Universitarš "Mihai
Eminescu" la5i, cu urmštorul proiect al ORDINII DE ZI:
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1. Proiect de hot5r5re privind aprobarea procesului — verbal al sedintei
ordinare a Consiliului Judetean lasi din data de 24 noiembrie 2021.

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Secretarul General al Judetului lasi — D-na L6cr6mioara VERNICA DASCALESCU)
2. Proiect de hot5r5re privind aprobarea procesului — verbal al sedintei
extraordinare a Consiliului Judetean lasi convocat5 de indat5 in 03 decembrie 2021,
ora 9,00 ale c5rei lucr5ri s-au desf5surat prin intermediul mijloacelor electronice de
comunicare la distant5, respectiv prin aplicatia online de videoconferint5 zoom
meetings.

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Secretarul General al Judetului lasi — D-na L6cr6mioara VERNICA DASCALESCU)
3. Proiect de hot5rAre privind aprobarea procesului — verbal al sedintei
extraordinare a Consiliului Judetean lasi convocat5 de indat5 in 15 decembrie 2021,
ora 9,00 ale c5rei lucr5ri s-au desfšsurat prin intermediul mijloacelor electronice de
comunicare la distant5, respectiv prin aplicatia online de videoconferint5 zoom
meetings.

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Secretarul General al Judetului lasi — D-na L6cramioara VERNICA DASCALESCU)
4. Proiect de hot5r5re privind tarifele de inchiere pentru spatiile si terenurile
aflate in domeniul public al Judetului lasi, pentru anul 2022.

Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Economic6 — D-na Elena ARVINTE)
Director Executiv Directia Tehnic6 — Dl. logen GTNJU)
Director 5coala Special6 C. P6unescu — Dl. prof. Sorin Gabriel DANILA
Director Liceul Vasile Pavelcu — D-na prof. Coca Marlena VASILIU
Director Colegiul lon Holban — D-na prof. loana CONSTANTINESCU)
Manager Spital Elena Doamna — Dl. dr. Gabriel MARTINESCU
Manager Sp. N. Oblu — DL dr. Lucian EVA
Manager Sp. Cuza Vod6 — Dl. Robert DANCA
Manager Sf. Maria — D-na dr. Alina BELU
p-v sed ordinara 22.12.2021
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Manager Sp. Pneumoftiziologie — Dl. dr. Radu Adrian Cri5an DABIJA
Manager Sp. St Parascheva — Dl. dr. Florin RO5U)
5. Proiect de hot5rAre privind taxele, taxele speciale si tarifele pentru anul
2022.

Initiator: Presedinte, Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv — Directia Economic6 — D-na Elena ARVINTE
Director DJEP la5i— D-na Maria - Carla LOZNEANU
Directia Arhitect Sef — D-na Arh. Ana- Maria TTRZIU
Director DJADP lasi — Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN
Director Biblioteca "Gh. Asachi" la5i — Dl. Dan- Nicolae DOB05
Director General Filarmonica la5i — Dl. prof univ. dr. Bujor PRELIPCEAN
Manager CJCPCT la5i — D-na Andra Ozana DRAM.
Director Teatrul "Luceaf6rul"la5i — Dl. loan HOLBAN
Director Muzeul National al Literaturii Romeme — Dl. Lucian Dan
TEODOROVICI)
6. Proiect de hot5r5re privind taxele locale pentru anul 2022.

Initiator: Pre5edintele Consiliului Judetean la5i — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director Directia Arhitect ,Sef — D-na Arh. Ana Maria TtRZIU)
Director Muzeul National al Literaturii Romane la5i — Dl. Lucian Dan
TEODOROVICI)
Director Executiv Directia Economic6 — D-na Elena ARVINTE)
7. Proiect de hot5r5re privind aprobarea organigramei si a statului de functii
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie lasi, cu aplicare de la 01 ianuarie 2022.

Initiator Pre5edintele Consiliului Juderean la5i — DL Costel ALEXE
(sustine- Manager Spital Pneumoftiziologie — Dl. Sef Lucr6ri Dr. Radu Adrian CRISAN
DABIJA)
8. Proiect de hot5r5re pentru aprobarea modifickii Hot5r5rii Consiliului
Judetean lasi nr.49/17.02.2020 aprobat5

modificat5 de Hot5r5rea Consiliului

Judetean lasi nr. 79/31.03.2021, privind aprobarea realiz5rii proiectului de investitii
„Cresterea gradului de sigurantš si securitate pe Aeroportul

a valorii totale a

proiectului, din care valoarea total5 eligibil5, valoarea total5 neeligibil5, contributia
proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului

Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
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(sustine- Director General Provizoriu RA Aeroportul lasi — DL Gheorghe Romeo
VATRA)
9. Proiect de hotšršre pentru aprobarea modificarii Hotšršrii Consiliului
Judetean lasi nr. 259 din 14.09.2021 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea
Aeroportului International lasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitštilor
de parcare la Aeroportul International lasi" — Extras din SF — Modulul 1", a valorii
totale a proiectului, din care valoarea totalš eligibilš, valoarea total5 neeligibil5,
contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii
proiectului.

Initiator: Prepedintele Consiliului Judetean lapi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director General Provizoriu RA Aeroportul lasi — Dl. Gheorghe Romeo
VATRA)
10.

Proiect de hotšršre privind aprobarea realizšrii proiectului de investitii

cu titlul „Echipamente de Securitate pentru R.A. Aeroportul lasin, a valorii totale a
proiectului, din care valoarea totalš eligibilš, valoarea totalš neeligibil5, contributia
proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului

Initiator Prepedintele Consiliului Judetean

— Dl. Costel ALEXE

(sustine- Director General Provizoriu RA Aeroportul lasi — DI. Gheorghe Romeo VATRA)
11. Proiect de hotšršre privind tarifele pentru prestarea serviciilor artistice de
cštre Ansamblul Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al Consiliului Judetean lasi,
in anul 2022.

Initiator: Preedintele Consiliului Juderean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Manager Ansamblu Profesionist "Constantin Arvinte" al G lasi — DI. Petre
,SU5U)
Director Executiv Directia Economic6 — D-na Elena ARVINTE)
12. Proiect de hotšršre privind aprobarea taxelor de participare la cursurile
organizate de c5tre Scoala Popularš de Arte "Titel Popovici" lasi, pentru anul 2022.

Initiator: Pre5edintele Consiliului Judetean lasi — DL Costel ALEXE
(sustine- Director Scoala Poipular6 de Arte — Dl. Vlad Corneliu BABA)
Director Executiv Directia Economicš — D-na Elena ARVINTE)
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13. Proiect de hotšršre privind aprobarea organizšrii unor programe de
formare, in anul 2022, de c5tre Centrul Judetean de Resurse si Asistent5 Educational5
lasi.

lnitiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director C.J.R.A.E. — D-na Anca HARDULEA)
14. Proiect de hot5ršre privind modificarea Anexei 1 — Reparatii curente din
Programul de lucr5ri drumuri si poduri al Directiei Judetene de Administrare a
Drumurilor si Podurilor lasi pentru anul 2021.

Initiator Preedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director DJADP lasi - DL Ciprian Ovidiu CIUCAN)
15.

Proiect de hotšršre privind aprobarea unui credit de angajament pentru

activitatea de deszšpezire pe drumurile judetene in sumš de 55.506,80 mii lei si
aprobarea demaršrii procedurii de achizitie publicš ACORD CADRU "Activitatea de
deszšpezire a drumurilor judetene" in perioada 1.11.2022 — 15.03.2026.

Initiator Preedintele Consiliului Judetean lasi — DL Costel ALEXE
(sustine- Director DJADP lasi - DL Ciprian Ovidiu ClUCAN)
16. Proiect de hotšršre privind clasificarea drumului comunal DC 17: Aroneanu
— Rediul Aldei, km 0+000 — 4+200 in drum judetean cu indicativul DJ 282 G: lasi —
Aroneanu — Rediul Aldei, km 3+200 — 9+200.

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — DL Costel ALEXE
(sustine- Director DJADP lasi - DL Ciprian Ovidiu CIUCAN)
17. Proiect de hotšršre privind alocarea din excedentul bugetului local al
Judetului lasi a sumei de 30.615 lei reprezentšnd contributia de la bugetul de stat
aferent5 obiectivului de investitie "Reabilitare instalatie de incšIzire la Scoala
Gimnazialš Special5 „Constantin P5unescu", corp B, lasi, str. BrAndusa nr. 7", pšn5 la
recuperarea acesteia de la Ministerul Dezvoltšrii, Lucr5rilor Publice si Administratiei.

Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director Scoala Gimnazial6 Special6 lasi - Dl. Prof Sorin Gabriel
DANILA)
18. Proiect de hotšršre privind aprobarea ajust5rii pretului pentru apš
industrial5 pentru intreaga arie de operare a APAVITAL SA.

Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — DL Costel ALEXE
p-v sed ordinara 22.12.2021
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(sustine- Director General APAVITAL — Dl. Dr. Ing. Mihail DORLIS)
Director Executiv ARSACIS — Dl. Ing. lulian JELEA)
19. Proiect de hotšrare pentru aprobarea diminušrii capacitštii Centrului de
Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatricš 1-15rIšu de la 240 locuri la 208 locuri,
aprobarea statului de functii

si

aprobarea Regulamentului de Organizare

si

Functionare ale Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatricš Hšrlšu.

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director General DGASPC lasi — Dl. Florin ION)
20.

Proiect de hotšršre privind aprobarea modificšrii HotšrArii Consiliului

Judetean lasi nr. 319/25.11.2020 privind aprobarea Proiectului "inchiderea Centrului
Rezidential „Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Andrei" lasi,
judetul lasi si a cheltuielilor legate de proiect.

Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director General DGASPC lasi — Dl. Florin 10N)
21.

Proiect de hotšršre privind aprobarea scrisorii de asteptšri in vederea

selectiei membrilor Consiliului de administratie al Regiei Autonome Aeroportul lasi.

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Consilier Compartiment Guvemant6 Corporativ'd — Dl. C6t6lin
NICOARA)
22. Proiect de hotšršre privind constituirea Comisiei de evaluare a indicatorilor
de performantš financiari si nefinanciari aferenti anului 2020 cuprinsi in anexele la
contractele de mandat ale Consiliului de administratie al RA Aeroportul lasi.

Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Consilier Compartiment Guvernantš Corporativd — Dl. Cdtdlin
N1COARA)
23. Proiect de hotšršre privind aprobarea proiectului "Statii de reincarcare

pentru vehicule electrice in Judetul lasi" in cadrul Programului privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serš in transporturi, prin promovarea infrastructurii
pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de
reincšrcare pentru vehicule electrice in localitšti si aprobarea unui credit de
angajament pentru anul 2022 in sumš de 114.000,00 lei inclusiv T.V.A. pentru
realizarea documentatiei tehnico-economice.
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Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — DL Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE)
24. Proiect de hot5rAre privind aprobarea aloc5rii din bugetul Consiliului
Judetean lasi pentru anul 2022 a sumelor necesare pentru elaborarea documentatiei
tehnico — economice pe faze de proiectare ( Etapa I + Etapa II) in vederea realizšrii
obiectivului de investitii "Extinderea structurii spatiilor medicale ale Spitalului Clinic
de Urgent5 pentru Copii "SfSnta Maria" lasi".

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE)
25. Proiect de hot5rAre privind aprobarea transmiterii f5r5 platš, din
proprietatea privat5 a UAT Judetul lasi - Consiliul Judetean lasi in proprietatea privat5
a 15 unitšti administrativ-teritoriale situate in raza judetului lasi (Comuna Bivolari,
Comuna Ciohorani, Comuna Costuleni, Comuna Focuri, Comuna Golšiesti, Comuna
Grajduri, Comuna Lespezi, Comuna Mogosesti, Comuna Mosna, Comuna Movileni,
Comuna Rom5nesti, Comuna Sinesti, Comuna Strunga, Comuna Tansa, Comuna
Tigšnasi) a bunurilor mobile/echipamentelor si dothrilor achizitionate prin proiectul
"Sistem Informatic destinat Gestiunii Registrului Agricol in format electronic SIGRA-IS
3, Judetul lasi", cod SMIS 48439.

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE)
26. Proiect de hot5rAre privind aprobarea transmiterii, f5r5 plat5, din
proprietatea privat5 a UAT Judetul lasi - Consiliul Judetean lasi in proprietatea privat5
a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie lasi, a bunurilor mobile/echipamentelor si
dothrilor achizitionate prin proiectul „Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clinic
de Pneumoftiziologie

COD SMIS 19732.

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — DI. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIP0A1E)
27.

Proiect de hot5r5re privind aprobarea unui credit de angajament pe anul

2022 pentru obiectivul de investitie: „EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCTIONALA
REGIONALA DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII
"SF. MARIA" IA51"

Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIP0A1E)
p-v sed ordinara 22.12.2021
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28. Proiect de hot5rAre privind numirea domnului Paul CIOBANU in calitate de
administrator provizoriu, reprezentant al Ministerului Finantelor, in Consiliul de
administratie al Regiei Autonome Aeroportul

Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — DL Costel ALEXE
(sustine- 5ef Serviciu Resurse Umane — Dl. Radu Gabriel APETREI)
29. Proiect de hot5r5re privind aprobarea creditelor de angajament 51
creditelor bugetare pentru obiectivul de investitii: Achizitionare Microbuz transport
persoane, care se va realiza ca actiune multianual5.

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — DI. Costel ALEXE
(sustine- Coordonator Compartiment Autoritatea Judetean6 de Transport —
Valentin CALIN)
30. Proiect de hot5r5re privind aprobarea unor m5suri pentru asigurarea
prin
continuitštii transportului public de persoane prin curse regulate in judetul
PHCJ privind prelungirea Programului de transport public judetean de persoane prin
curse regulate pAn5 la data de 30.06.2023, cAt prelungirea valabilit5Iii contractelor
de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse
regulate p5n5 la data de 30.06.2023.

Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Coordonator Compartiment Autoritatea Judetean6 de Transport — DL
Valentin CALIN)
31. Proiect de hot5r5re privind suplimentarea creditului de angajament pe anul
2021 si a creditului bugetar pe anul 2022 cu suma de 2,00 mii lei pentru realizarea
obiectivului de investitii - "Server cu sistem de operare Windows".

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — DI. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Tehnic6 — Dl. logen GTAIJU)
32. Proiect de hot5rAre privind aprobarea creditelor de angajament

a

creditelor bugetare pentru obiectivele de investitii „EXPERTIZA TEHNICA CORP B —
CENTRUL MILITAR ZONAL", „EXPERTIZA TEHNICA CORP C — CENTRUL MILITAR
ZONAL", „EXPERTIZA TEHNICA ZID DE SPRIJIN 51 iMPREJMUIRE DIN ZIDARIE —
CENTRUL MILITAR ZONAL" din Str. Arh. G.M. Cantacuzino, nr. 20, la5i, care se vor
realiza ca actiuni multianuale.

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
p-v sed ordinara 22.12.2021
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(sustine- Director Executiv Directia Tehnic6 — Dl. logen GTNJU)
33. Proiect de hotšršre privind punerea in aplicare aplicare a Deciziei
nr. 864/01.11.2021 a Curtii de Apel lasi referitoare la terenul in suprafatš de 34.633
mp identificat cu numšrul cadastral 68804 inscris in cartea funciarš UAT Ciurea.
Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — DL Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Tehnic6 — Dl. logen GTAIJU)
34. Proiect de hotšršre privind prelungirea duratei de valabilitate a
Contractului de Administrare nr. 474/09.01.2020 incheiat cu Inspectoratul General de
Aviatie — Unitatea Militarš 0972 lasi.
Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Tehnic6 — Dl. logen GTALIU)
35. Proiect de hotšršre privind darea in folosintš gratuitš cštre Academia de

stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe lonescu

Statiunea de Cercetare —

Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu lasi, a terenului in suprafatš de 55 ha,
aflat in exteriorul perimetrului ingršdit al Aeroportului International lasi.
Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Tehnic6 — DI. logen GiNJU)
36. Proiect de hotšršre privind acordarea in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. a
unui drept de uz si servitute pe terenul proprietatea publicš a Judetului lasi pentru
realizarea retelei de alimentare cu energie electricš a „Centrului de Screening si
Diagnostic in Boli Oncologice" al Institutului Regional de Oncologie lasi din lasi,
str. Sšršriei nr. 177A.
Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Tehnic6 — Dl. logen GTNJU)
37. Proiect de hotšr5re initierea demersurilor in vederea infiintšrii Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitarš "IA51 INFRASTRUCTURA".
Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Vicepresedintele Consiliului Judetean lasi — DL Marius Sorin DANGA
- consilierjudetean — Dl. Constantin Marian USCATU )
38. Proiect de hotšršre privind desemnarea unui numšr de patru consilieri
judeteni ai Consiliului Judetean lasi in vederea deplasšrii in Soroca, Republica
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Moldova pentru a participa la activitštile prilejuite de Ziva Nationalš a Culturii, in
perioada 13 — 15 ianuarie 2022 si aprobarea cheltuielilor aferente deplasšrii.

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — DI. Costel ALEXE
(sustine- Secretarul General al Judetului lasi — D-na Lemršmioara VERNICA DASCA LESCU)
39. Proiect de hotšršre privind desemnarea unui numšr de patru consilieri
judeteni ai Consiliului Judetean lasi in vederea deplasšrii la Hincesti, Republica
Moldova pentru vizita de lucru, in data de 23 decembrie 2021 si aprobarea
cheltuielilor aferente deplasšrii.

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — DI. Costel ALEXE
(sustine- Secretarul General al Judetului lasi — D-na Lacreimioara VERNICA
DASCALESCUJ
40. Proiect de hotšršre privind aprobarea creditelor de angajament si
creditelor bugetare pentru anul 2022 in vederea ducerii la indeplinire a punctului 3
din anexa la Hotšršrea Consiliului Judetean nr. 386/24.11.2021.

Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — DI. Costel ALEXE
(sustine- Sef Serviciu Logistic — D-na Titica Liliana HOLICOV)
41.

Proiect de hotšršre privind aprobarea executiei preliminate a bugetului

general al Judetului lasi - Consiliul Judetean lasi, la data de 31.12.2021

Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — DI. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Economicš — D-na Elena ARVINTE)
Diverse.
Art. 2 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, dezbaterea si avizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean lasi, conform Anexei la prezenta.
Art. 3 Consilierii judeteni pot depune amendamente asupra proiectelor de
hotšrAri in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificšrile

si

complethrile ulterioare

si

Regulamentului de

organizare si functionare al Consiliului Judetean lasi aprobat prin Hotšršrea
Consiliului Judetean lasi nr. 75/31.03.2021.
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Art. 4 Sedinta ordinarš se va desfš5ura cu respectarea mšsurilor legale de
prevenire 5i combatere a ršspšndirii coronavirusului, conform prevederilor legale
dispuse de autoritštile abilitate.
Art. 5. (1) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghi5eu Unic, Arhivš si
Secretariat ATOP va inainta copie dupš prezenta Dispozitie cštre:
a)

Institutia Prefectului Judetului la5i,

b) Secretarul General al Judetului lasi.
(2) Aducerea la cuno5tintš publicš a prevederilor prezentei Dispozitii va
fi asiguratš de cštre Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghi5eu Unic, Arhivš 5i
Secretariat ATOP.

Datš astšzi: 16 decembrie 2021

PRESEDINTE,
Costel Alexe

CONTRASEMNEAth,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Lšcršmioara Vernicš — Dšscšlescu
DISPOZITIA nr. 725

pentru modificarea completarea Dispozitiei Preedintelui Consiliului Judetean la0
nr. 720/16.12.2021 privind convocarea Consiliului Judetean la0 in §edintš ordinarš,
in data de 22 decembrie 2021, incepšnd cu ora 10 °°, la Biblioteca Centralš
Universitarš "Mihai Eminescu" la0

Preedintele Consiliului Judetean la0;
Avšnd in vedere Dispozitia Pre5edintelui Consiliului Judetean la5i
nr. 720/16.12.2021 privind convocarea Consiliului Judetean la5i in 5edintš ordinarš, in
data de 22 decembrie 2021, incepand cu ora 10 00, la Biblioteca Centralš Universitarš
"Mihai Eminescu" la5i;
Avšnd in vedere prevederile art. 135 alin. (8) 5i art. 182 alin. (4) din O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile 5i completšrile ulterioare;
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AvSnd in vedere prevederile Hotšrkii Consiliului Judetean lasi nr.
75/31.03.2021 privind Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
Judetean lasi;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanta de Urgentš a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifickile si completšrile ulterioare:

DISPUNE:
Art. I Se modificš art. 1 al Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 720/16.12.2021 privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedintš ordinarš, in
data de 22 decembrie 2021, dupš cum urmeazš:
a) ora inceperii sedintei ordinare din data de 22 decembrie 2021 este 1100 la
Biblioteca Centralš Universitarš "Mihai Eminescu" lasi,
b) proiectul ordinii de zi se completeazš cu urmštoarele proiecte de hotšrti:
1. (42) Proiect de hotk8re privind includerea in bugetul local al Judetului lasi Consiliul Judetean lasi pe anul 2022 a sumei de 16.433,78 mii lei reprezent5nd
cheltuieli aferente activitštii centrelor de vaccinare impotriva COVID-19 organizate
de Consiliul Judetean lasi.

Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Tehnic6 — DL logen GiNJU)
- 5ef Serviciu Resurse Umane — Dl. Radu APETREI)
2. (43) Proiect de hotšrke privind rectificarea bugetului general al Judetului
- Consiliul Judetean lasi pe anul 2021.

Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Economic6 — D-na Elena ARVINTE)
3. (44) Proiect de hotšr8re privind repartizarea pe unitšti de cult a unor sume
cu destinatia de sprijin financiar, potrivit art. 3 alin.(3) din Ordonanta Guvernului
nr. 82/2001, precum si aprobarea criteriilor pentru repartizarea acestor sume.

Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Economic6 — D-na Elena ARVINTE)
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 —
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sed inte, 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 Dispozitiel Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 720/16.12.2021, ršmšn 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:
c)

Institutia Prefectului Judetului

d) Secretarul General al Judetului lasi,
e)

Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhivš
Secretariat ATOP.
(2) Aducerea la cunostintš public5 a prevederilor prezentei Dispozitii va

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

Datš astšzi: 20.12.2021

PRESEDINTE,
Costel Alexe

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Lšcršmioara Vernicš — Dšscšlescu
DISPOZITIA nr. 728

pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 720/16.12.2021 privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedintš ordinarš,
in data de 22 decembrie 2021

Presedintele Consiliului Judetean lasi;
Avand in vedere Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 720/16.12.2021 privind convocarea Consiliului Judetean in sedintš ordinarš, in
data de 22 decembrie 2021, incepšnd cu ora 10", la Biblioteca Centralš Universitarš
"Mihai Eminescu" lasi;
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Av5nd in vedere Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 725/20.12.2021 pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui
Consiliului Judetean lasi nr. 720/16.12.2021;
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 completšrile ulterioare;
Av5nd in vedere prevederile Hot5r5rii Consiliului Judetean lasi nr.
75/31.03.2021 privind Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
Judetean lasi;
Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanta de Urgent5 a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile si completšrile ulterioare:
DISPUNE:
Art. I Se modificš art. 1 al Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 720/16.12.2021 privind convocarea Consiliului Judetean in sedint5 ordinar5, in
data de 22 decembrie 2021, dup5 cum urmeazš:
a) Se modificš titlul proiectului de hot5rAre inscris la pct. 30 in ordinea de zi,
astfel:
"Proiect de hoteirdre privind aprobarea unor meisuri pentru asigurarea continuitarii

transportului public de persoane prin curse regulate in juderul la5i, prin prelungirea
valabilitdrii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport
juderean de persoane prin curse regulate pand la data de 31.12.2022".
b) proiectul ordinii de zi se completeaz5 cu urmštorul proiect de hotšr5re:
42.(45) Proiect de hot5r5re privind aprobarea valorii cotizatiei Judetului lasi —
Consiliului Judetean lasi, in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor
Judetene din Rom5nia (UNCJR), pentru anul 2021.

Initiator Pre5edintele Consiliului Juderean la5i — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Vicepre5edintele Consiliului Judefean la5i — Dl. Marius Sorin DANGA)
Art. II Materialul inscris pe proiectul ordinii de zi va fi afisat pe pagina oficial5
de internet a Consiliului Judetean lasi, in sectiunea Transparentš Decizional5 —
$edinte, http://www.icc.ro/sedinte si va intra in analiza dezbaterea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judetean lasi, conform Anexei la prezenta.
Art. III Celelalte prevederi ale Dispozitiilor Presedintelui Consiliului Judetean
lasi nr. 720/16.12.2021 nr. 725/20.12.2021, ršmAn valabile si se aplic5 in
consecint5.
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Art. IV (1) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghi5eu Unic, Arhiv5 5i
Secretariat ATOP va inainta copie dup5 prezenta Dispozitie c5tre:
f)

Institutia Prefectului Judetului lasi,

g) Secretarul General al Judetului lasi.
(2) Aducerea la cunostintš publicš a prevederilor prezentei Dispozitii
va fi asigurat5 de cštre Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic,
Arhiv5

si Secretariat ATOP.

Datš astšzi: 21 decembrie 2021

PRESEDINTE,
Costel Alexe

CONTRASEMNEAth,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
L'šcršmioara Vernicš — Dšsedlescu
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Dl. pre§edinte Costel Alexe: Bunš ziva, stimati colegi!
Multumim Bibliotecii Centrale Universitare din Moldova pentru gšzduirea acestei
5edinte a Consiliului Judetean, ultima 5edintš din acest an 2021 pentru c5, stimati
colegi, in urm5 cu 32 de ani pe 22 decembrie dictatura comunistš lua sf5r5it odat5 cu
victoria Revolutiel, trebuie sš amintim sacrificiul celor care au le5it atunci in stradš
pentru libertatea noastrš evident a generatiilor viitoare, ne-a oferit 5ansa de a trši
intr-o democratie, iar pentru asta le datoršm recuno5tinta noastr5 eternš. Stimati
colegi, a5 vrea sš vš propun pentru ace5ti 32 de ani, pentru libertatea noastrš sš
tinem un moment de reculegere in amintirea celor care 5i-au pierdut viata.

(Not6: se tine un moment de reculegere in memoria celor care 5i-au jertfit viata la
Revolutia din 22 decembrie 1989)
Dl. pre§edinte Costel Alexe: Dumnezeu s5-i ierte s5 ne binecuAnteze!
Stimati colegi, odatš cu Revolutia din 1989 ne-am redob5ndit bucuria de a putea
sšrbštori Cršciunul de a primi colindštori. Astšzi, in aceast5 minunatš 5edintš au
venit sš ne vesteascš na5terea Domnului copiii nostri de la Centrele de Servicii Sociale
Sf. Andrei 5i copii no5tri din Bucium, dar 5i mai marii 5i talentatii no5tri colegi, arti5tii
Filarmonicii ie5ene.
Multumindu-i domnului Bujor Prelipcean 5i intregii sale echipe pentru acest an 2021
in care Filarmonica le5eanš a tinut nu doar steagul sus ci a fšcut cinste comunitStii
noastre, a5 vrea sš-i primim 5i s5 ne colinde.

(Not6: Colind6 Corul Filarmonicii Moldova 5i copii din cadrul Centrului Sf. Andrei din
cadrul Centrului de Servicii Sociale Bucium.
Reprezentantul Centrulul Sf. Andrei multume5te Consiliului Judetean pentru sprijin 5i
cu ocazia seirbatorilor ofer6 37 de inimioare atat c6t sunt in Centrul Sf. Andrei 5i patru
aripi de ingera5i de la cei care nu mai sunt)
Dl. pre§edinte Costel Alexe: Acum, nu 5tiu c5ti dintre dumneavoastr5 ati vizitat
centrul Sf. Andrei, dar as vrea s5 v5 spun stimati colegi cš dac5 ati vrea sa vedeti
vreodatš ce viatš minunat5 frumoas5 avem cu toate greutštile cotidiene putem s5
facem vizitš la Sf. Andrei Apt5mAnal, absolut sšptšm5nal pentru c5 ii avem pe cei
de la Bucium, pe aceasta micš am cunoscut-o in Centru Sf. Andrei 5i este sufletul
Centrului, debordeazš de energie 5i a5 vrea prin toti ceilalti sš vš multumim pentru
toatš grija pe care o purtati pentru ace5ti ingeri pentru cš cei care sunt ast5zi la
Centrul Sf. Andrei ca ceilalti copii ai no5tri sunt cu adevšrat minunati 5i
binecuv5ntati dincolo de problemele minore mai mici sau mai mari de sšnštate.
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Pentru acei care aveti in familie s5 5titi c5 ace5ti copii sunt cAteodatš o alinare a
sufletului a5a cš a5 vrea sš-i mai aplaudšm odat5.
Uitati ce copil minunat avem la Centrul din Bucium. Pe data de 26 de5i i-am promis cš
va merge acas5, este ziva ei de na5tere 5i

vrea s5-i spunem cu totii La multi Ani!

Un singur nume a5 vrea s5 spun acela este al domnului director General lon Florin 5i
a5 vrea sš multumim tuturor colegilor no5tri care lucreazš in Directie in Centre de la
5efii de Centre pAn5 la ingrijitor sau ingrijitoare, psihoterapeuti, profesori pentru tot
ceea ce fac pentru copiii no5tri

cei mai mici 5i cei mai mari

cei care reu5esc s5

mearg5 la 5coal5 sau gršdinitš din p5cate nu au aceastš sans5.
Domnule director, multumim, transmiteti tuturor colegilor no5tri
dumneavoastrš pentru tot ce ati fšcut pentru ei

multumindu-v5

vrea ca la inceput de 5edint5 sš vš

multumesc dumneavoastrš, tuturor celor care, fie conduceti directiile din cadrul
Consiliului Judetean sau companiile din subordine 5i prin dumneavoastr5 tuturor
colegilor no5tri pentru efortul pe care 1-au fšcut in 2021 s5 duc5 mai departe
emblema 5i evident tot ceea ce inseamn5 aceast5 institutie a Consiliului Judetean, cea
mai importantš din judet 5i evident la fel de mare ca anul trecut.
Multumindu-v5 inc5 odat5, stimati colegi, v5 doresc

dumneavoastr5 5i colegilor

no5tri multš s5n5tate, Cr5ciun fericit si un an nou mai bun.
vrea s5 vš spun c5 in momentul de fatš ii avem alšturi de noi pe cAtiva dintre cei
care 5i-au incheiat cariera in cadrul Consiliului Judetean bucur5ndu-se din acest
moment sau din acest an de lini5te, sšnštate c5 sunš ciudat pensie pentru asta Si
avem al5turi de noi pe doamna Viorica Argeanu, referent in cadrul Serviciului
financiar contabil, pe domnul Adrian S5ndut5 care a condus Compartimentul de
Protectie a Munciii PSI Monitorizarea Serviciilor de utilitate publicš. As vrea sš-i
aplaud5m dac5 sunt al5turi de noi si avem din partea Consiliului Judetean, stimati
colegi o diplomš am s5 o rog pe doamna Secretar General Vernicš s5 facš oficiile de
stare civi15.
Multumindu-vš inc5 odatS, vš multumim pentru tot sprijinul pe care 1-ati adus in
dezvoltarea comunit5tii noastre.

(Notei: doamna Vernic6-Deisc6lescu L'6cr6mioara, Secretarul General al ludetului la5i
inm 6neaz6 un certificat de apreciere doamnei Viorica Argeanu domnului S6ndut6
Adrian in semn de recuno5tintš pentru cei 26 de ani de carier'6 in slujba la5ului)
DI.pre*edinte Costel Alexe: Dragi colegi, astšzi este ultima 5edint5 din acest an, 400
de hotšr5ri de Consiliu Judetean pe parcursul intregului an, multumiri inc5 odatš
sper ca anul viitor sš fie mai bogat cu hot5r5ri de Consiliu Judetean
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implennentate si evident cu mai multi bani spre judetul nostru in vederea dezvoltšrii
comunit5tilor locale.
Avem si astšzi 44 de proiecte nu de pahare de implementat ca si hotšršri de consiliu
ce trebuiesc aprobate. Evident cš proiectele de investitii avem si astki la Aeroportul
International lasi si sper ca anul care va veni, domnul Vatr5 si cu echipa de acolo cu
sprijinul Consiliului Judetean lasi s5 implementeze si sš accelereze acest proces de
modernizare a aeroportului nostru.
Pentru toate celelalte cu care nu am reusit in acest an sš ne miscšm poate cu viteza
cu care ne-am fi dorit, sunt convins c5 impreunš vom recupera in anii ce vor urma,
dar pentru asta as vrea s5 multumesc deopotrivš colegilor din executiv si as vrea
multumesc prin domnul Dolachi, prin domnul Uscatu, domnul Discš si prin domnul
Stanciu, colegilor nostri consilieri judeteni, cei care reprezintš astšzi cetštenii
judetului lasi si pentru sprijinirea proiectelor judetului nostru.
Dincolo de culoarea politicš sau poate micile neintelegeri constructive dealtfel, as
vrea s5 apreciez efortul dumneavoastrš si sustinerea fatš de proiectele judetului
nostru.
Dragi colegi, avem o ordine de zi pe care as vrea sš o parcurgem cu sprijinul
dumneavoastrš cšt se poate de repede. Dacš imi este permis avem dispozitia nr. 720
din 16.12.2021 plus dispozitia 725 din 20.12.2021 plus dispozitia nr. 728 din
21.12.2021 astfel incšt avem aceastš sedintš cu retragerea proiectului de la Ciurea,
proiectul nr. 33 si evident, s-a avizat favorabil in unanimitate cu amendamentul
privind completarea cu punctul nr. 45 , Proiect de hotšrfire privind aprobarea valorii
cotizatiel judetului lasi-Consiliul Judetean lasi in calitate de membru al Uniunii
Nationale a Consiliilor Judetene din Romšnia pentru 2021 si cu rugšmintea, nu stiu
care este numšrul proiectului, dar as vrea, dacš tot suntem la ordinea de zi.....
Di. vicepresedinte Marius Dangš: Nu mai este cazul.
Di. presedinte Costel Alexe: E O.K.? Bine. Prefect.
Stimati colegi, dacš sunt interventii la ordinea de zi?
Dac5 nu, vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru. Unanimitate).
Vš multumesc.
Punctul nr. 1. Proiect de hot6r6re privind aprobarea procesului — verbal al sedintei

ordinare a Consiliului Juderean lasi din data de 24 noiembrie 2021.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Vš multumesc.
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Punctul nr. 2. Proiect de hot6r6re privind aprobarea procesului — verbal al 5edintei

extraordinare a Consiliului Judetean la5i convocat6 de indat6 in 03 decembrie 2021,
ora 9,00 ale c6rei lucr6ri s-au desf65urat prin intermediul mifloacelor electronice de
comunicare la distant6, respectiv prin aplicatia online de videoconferint6 zoom
meetings.
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Vš multumesc.
Punctul nr. 3. Proiect de hot6r6re privind aprobarea procesului — verbal al 5edintei

extraordinare a Consiliului Judetean la5i convocatš de indat6 in 15 decembrie 2021,
ora 9,00 ale c6rei lucrari s-au desf65urat prin intermediul mijloacelor electronice de
comunicare la distant6, respectiv prin aplicatia online de videoconferintš zoom
meetings
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Punctul nr. 4. Proiect de hot6r6re privind tarifele de inchiere pentru spatiile 5i

terenurile aflate in domeniul public al Judetului lasi, pentru anul 2022
Avizat favorabil in unanimitate cu amendamentul:" modificarea Art. 1 din proiectul de
hot6r6re in sensul c6 se mentin prevederile art. 1.3 prin care se aprob6 cuantumul
tarifelor lunare de inchiriere /mp pentru spatiile cu alt6 destinatie dectst aceea de
locuint6 5i terenurile aflate in domeniul public al judetului la5i urm6nd ca prevederile
alin.4 ale art. 1 din proiect cu privire la caietul de sarcini s6 facci obiectul unei hot6r6ri
viitoare".
Cu acest amendament vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš? Multumesc.
Domnule Discš, am o rugSminte dacš nu v5 supšrati. Veniti in primul r5nd.
Multumesc.
Punctul nr. 5. Proiect de hot6r6re privind taxele, taxele speciale 5i tarifele pentru anul

2022.
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš? V5 multumesc.
Punctul nr. 6. Proiect de hot6r6re privind taxele locale pentru anul 2022
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Avizat favorabil in unanimitate la comisii. Daa nu sunt discutii, va supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Vš multumesc.
Punctul nr. 7. Proiect de hot6r6re privind aprobarea organigramei si a statului de

functii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie la5i, cu aplicare de la 01 ianuarie
2022.
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii, vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Aprobat. Proiectul a trecut.
Punctul nr. 8. Proiect de hot6r6re pentru aprobarea modific6rii Hot6r6rii Consiliului

Judetean lasi nr.49/17.02.2020 aprobat6 5i modificat6 de Hot6r6rea Consiliului
Judetean la5i nr. 79/31.03.2021, privind aprobarea realiz6rii proiectului de investitii
a valorii totale a
„Cre5terea gradului de sigurant6 securitate pe Aeroportul
proiectului, din care valoarea total6 eligibil6, valoarea total6 neeligibil6, contributia
proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului
Avizat favorabil cu mentiunea c5 domnul consilier Urcaciu nu particip5 la vot.
Cine este Pentru? (Notš: 34 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš? V5 multumesc.

(Notš: dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu a participat la vot potrivit art. 228 din OUG nr.
57/2019).
Dl. prewdinte Costel Alexe: V5 rog domnule Manolache.
Dl.cons. Mircea Manolache: Tn primul r5nd bunš ziva 5i ii salut pe ace5ti copila5i
dr5g51a5i, nu numai domni5oara ci toti copiii din Centru de plasament sunt foarte
tineri, foarte frumo5i, s5 le dea Dumnezeu sšn5tate 5i sš-i putem in continuare
sprijini.
Aici la proiectul nr. 8 a5a cum am spus-o 5i ieri, este un proiect mai vechi al nostru, al
celor din mandatul 2016-2020, mandat in care eu am colaborat foarte strAns cu PSD,
este un proiect asumat, iat5-ne astšzi cš domnul Vatrš a reu5it sš ne conving5 ieri la
comisii, il felicit pentru acest proiect pe care il avem astšzi pe ordinea de zi, dar in
acela5i timp il felicit pentru agendele date, a fšcut un lucru bun, dar probabil c5nd o
sš aparš si valoarea lor sš nu mš" surprindš domnule director Vatrš, sper ca aceste
agende s5 nu coste vre-o 150 euro bucata pentru c5 sunt convins c5 achizitia a fost o
achizitie public5 51 ati fšcut-o din sursele proprii ale Aeroportului la5i.
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leri am avut chteva discutii cu domnul director legate de sistemul de supraveghere 5i
de monitorizare a bagajelor 5i a pasagerilor. Am pus o intrebare 5i domnului director,
mi-a ršspuns prompt in sensul cš noi suntem in plinš dezvoltare a Aeroportului la5i,
am intrebat totodatš dacš cel care va monta acest sistem de supraveghere a
bagajelor 5i pasagerilor a luat in vedere 5i extinderea pe viitor a5a dupš cum bine 5tim
noi avem de construit teminalul nr. 4, extinderea terminalului 3 5i extinderea
terminalului 4. Dacš domnul director poate s5 ne r5spundš la aceastš intrebare. Legat
de urrnštorul punct de pe ordinea de zi am mai pus o intrebare ieri la comisii, iar
domnul director nu mi-a dat un r5spuns cu privire la diferenta de pret intre cele douš
ma5ini utilate pentru interventia pe Aeroport atunci and va fi un caz 5i cred cš nu va
fi 5i Doamne ajutš sš nu fie. Vorbim de clasa A1 5i clasa B1. Tocmai de aceea a5tept
acest ršspuns dacš se poate din partea domnului director Vatrš 5i totodatš, domnule
director Vatrš, toate proiectele pe care le implementati la momentul de fatš sunt din
mandatul anterior and erati consilier judetean cu noi. Vš rog sa nu le asumati in
spatiul public ca realizšri personale.
Dl. Romeo Vatrš-director RA Aeroportul lasi: Va asigur cš bugetul pentru materialele
promotionale a fost unul decent 5i agendele au fost asigurate 5i cred cš ne-au costat
pSnš in 1000 euro. Din acest punct de vedere nu cred cš a fost o problemš sš le
achizitionšm 5i au fost achizitionate inclusiv pe SICAP. Le-am mšsurat de 10 ori pAnš
le-am cumpšrat.
Legat de diferenta de ambulante, pretul de la ambulante nu a5 vrea sš va spun exact,
cred cš diferenta este infimš fatš de cum am explicat 5i ieri fatš de efortul financiar
pe care 1-ar fi fšcut Aeroportul in cazul in care s-ar fi angajat sš cumpere o ambulantš
de tipul B1, B2 and ar fi trebuit s5 asiguršm 3 posturi permanente de doctori 5i
asistenti pentru a opera aceastš ambulantš, aici de fapt a fost decizia noastr5 prin
care am mers pe varianta cea mai ieftinš pentru noi dar sš respectšm in acela5i timp
5i procedurile 5i reglementšrile care trebuie respectate de cštre un aeroport 5i aici m5
refer la PIAC -MED 5i de aceea v-am propus sa mergem pe varianta unei ambulante
A1. Explicatiile 5i dotšrile acestei ambulante sunt 5i in Raportul de fundamentare.
Legat de echipamentele de securitate, aceste echipamente de securitate sunt absolut
necesare. Oricum pentru T4, aceste echipamente nu vor fi folosite pentru T4 cu vor fi
folosite pentru T2 $I T3 , pentru T4 avem prevšzut in proiect evident tot necesarul de
echipamente de securitate pentru acest terminal care reprezintš o surnš importantš
din valoarea proiectului. Dacš mai sunt alte intrebšri vš stau la dispozitie 5i nu cred
cš mi-am aumat nici un proiect "in spatiul public vis-a-vis de aceste proiecte europene
pe care le propunem, dimpotrivš, discutiile le-am avut efectiv exclusiv in cadrul
Consiliului Judetean, vom reveni la Consiliul Judetean
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europene care au stagnat la Aeroport in ultimii doi ani pentru c5 evident a fost o
situatie de mare incertitudine vis-a-vis de asigurarea veniturilor. Suntem intr-o
perioad5 in care traficul este pe trend crescštor, anul acesta depš§im 600.000 de
pasageri total, ceea ce este foarte bine, suntem in grafic si sper ca anul viitor s5 ne
indreptAm spre tinta de 1 milion de pasageri. Multumesc.
Dl. presedinte Costel Alexe: Multumim domnule Vatr5.
Stimati colegi consilieri judeteni, §fiti c5 este o vorb5: in spatele unui bšrbat puternic
stš o femeie si mai puternic5. Tn spatele proiectelor realizate de cštre Consiliul
Judetean lasi sau companiile noastre din subordine stau niste oameni care au muncit
sau poate le-au si gAndit dincolo de implementare. Toate proiectele Consiliului
Judetean la§i sau ale companiilor pe care dumneavoastr5 le conduceti, haideti s5 nu
plecšm de la premiza c5 §i le-a asumat Vatrš, Manolache, Stanciu, Alexe sau oricine
altcineva. Nu facem altceva dec5t cei care conducem fie directiile, fie companiile, fie
consiliul Judetean s5 promov5m de multe ori munca colegilor nostri. Pentru cš
suntem astšzi aici vreau s5 v5 spunem c5 patrimoniul Consiliului Judetean la§i a mai
sšršcit in acest an, practic Ansamblul M5n5stirii Golia s-a reintors acolo unde ii era
locul la Mitropolia Moldovei ocazie cu, care as vrea sš incepem §i este firesc s5
multumim colegei noastre Georgiana Niculescu Pia pentru tot efortul pe care ea si
intreaga directie condus5 ast5zi de c5tre doamna Afilipoaie si toate celelalte directii
din Consiliul Judetean au fšcut posibil acest lucru. De asemenea, pentru c5 suntem la
multumiri, este colegul nostru Andrei Apreotesei s5-i multumesc pentru efortul pe
care 1-a f5cut in acest an Ateneul si toti ceilalti colaboratori si pentru reabilitarea
monumentelor istorice din cadrul cimitirului monument istoric Eternitate.
Stimati colegi, f5r5 apartenenta proiectelor, v5 rog, suntem in plinš sedint5, dacš nu
mai sunt interventii

insistati domnule Vatrš si domnule Manolache?

Dl. director Romeo Vatrš: Eu vreau sš fac doar un anunt si este de bun augur.
Dl. presedinte Costel Alexe: Unu. Vreau s5 v5 spun c5 sonorizarea nu este poate at5t
de potrivit5 pentru aceast5 sedint5. Doi. Purtati m5sti, oricum nu v5 aude lumea. $i
trei. Nu are farmec, pentru ce v5 bateti acum? Cš nu inteleg.
Dl. director Romeo Vatrš: Dac5 imi permiteti, eu vreau s5 anunt Consiliul Judetean de
faptul c5 astšzi la ora 15.00 deschidem ofertele pentru T4. At5t am vrut sš anunt.
Dl. presedinte Costel Alexe: Felicit5ri dumneavoastr5 si intregii echipe de la Aeroport.
Domnule Manolache, vš rog.
Dl. cons. Mircea Manolache: Din nefericire sunt nevoit sš anunt cš in mandatul
dumneavoastr5 stiti foarte bine c5 erati un simplu consilier judetean si ati ajuns lider
in urma unei nenorociri. Colegul nostru de consiliu domnul Daniel Minciunš a p5tit
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ceea ce a pflit. Dac5 actul medical ar fi avut o continuitate, era de permanent5,
atunci lucrurile s-ar fi schimbat. Domnule profesor, cu tot respectul.
Tocmai de aceea domnule presedinte, domnule director Vatr5, spuneati asa c5,
domnule Manolache, odat5 ce vom da in folosintš si teminalul 4 vom avea un num5r
record de pasageri. Dac5 Aeroportul Cluj are in jur 3 milioane de pasageri anual, lasul
a avut un milion

ceva in 2019, vom ajunge la un milion si ceva. G5nditi-v5 si

dumneavoastr5, de ce s5 nu g5ndim in viitor? Aceast5 investitie de care spuneati
dumneavoastr5 si aceste costuri de care f5ceati vorbire cu privire la actul medical, tot
dumneavoastr5 spuneati ieri c5 in urma finaliz5rii terminalului 4 o sa avem 3 mii
ceva de metri p5trati construibili de spatii comerciale ori 50 de euro, este vorba de un
milion de euro, de 100 mii de euro/lun5.
V-am intrebat, v5 este suficient pentru a intretine aeroportul ceea ce inseamn5
intretinere, gaz, lumin5, ap5 si toate celelalte? Domnule Manolache, imi r5m5n si bani
pentru acest lucru, iar acum, astšzi, at5t ieri c5t si astšzi spuneti, domnule, m-ar costa
mai mult pentru c5 m5rim organigrama ar fi nevoie de medici, asistenti, actul
medical. La inceput de pandemie, RomAnia a prins-o foarte ur5t, adicš pe picior
gresit. Dupš aceea, Ministerul 55n5t5tii a fšcut achizitie de milioane de euro domnule
presedinte, iar noi, ast5zi, in plin proiect de dezvoltare, asa cum spunea domnul
manager c5 astšzi la ora 14.00 va fi licitatie pentru extinderea terminalului nr. 3 si
construirea terminalului 4 spun5ndu-ne cš, dumneavoastr5 nu sunteti de acord s5
1u5m o masinš echipat5 clasa B deoarece costurile s-ar m5ri. Prima impresie pe care
am avut-o cAnd ati fost numit la Aeroportul lasi era aceea c5 nu o s5 v5 descurcati.
Ast5zi mi-ati dovedit-o inc5 odat5 c5 nu veti fi niciodat5 un bun manager. Multumesc.
Dl. presedinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule Manolache.
Domnule Vatr5, transmiteti salut5rile noastre

multumiri colegilor de la Aeroport

pentru tot efortul pe care 1-au f5cut in 2021.
Proiectul nr. 8 il supun la vot. Cine este Pentru? (Notš: 34 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.

(Not6: dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu a participat la vot potrivit art. 228 din OUG nr.
57/2019).
Proiectul nr. 9. Proiect de hot6r6re pentru aprobarea modificarii Hot6r6rii Consiliului

Judetean nr. 259 din 14.09.2021 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea
Aeroportului International lasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilatilor
de parcare la Aeroportul International lasi" — Extras din SF — Modulul 1", a valorii
totale a proiectului, din care valoarea total6 eligibila, valoarea total6 neeligibil6,
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contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii
proiectului
Avizat favorabil cu mentiunea c5 domnul coleg Urcaciu nu participš la vot, v5 supun
votului. Chiar imi era dor de dumneavoastr5 domnule Stanciu. V5 rog.
Dl.cons. Cristian Stanciu: Multumesc domnule pre5edinte. Bunš ziva stimati colegi.
Eu credeam c5 la 5edintele Consiliului Judetean v5 enerveaz5 mai mult domnul
Manolache domnule pre5edinte, dar am constatat ast5zi c5 v-a deranjat un pic
domnul Vatr5 de5i domnia sa era bine intentionat, nu voia dec5t s5 spunš dou5
cuvinte anume c5 ast5zi se deschid ofertele de la terminalul T4 ceea ce este o veste
extraordinar de bunš, dar sigur, v-ati reglat neršbdarea pentru c5 probabil c5 5i
aceast5 5edint5 odat5 ce s-a organizat intr-o aul5 de prestigiu a la5ului cu caracter
academic impune acestei ultimei 5edinte din acest an o anumitš prestant5 la care
sigur, dumneavoastr5 tineti, dar trebuie s5 intelegeti totodat5 c5 este o 5edintš care
vizeaz5 dezbateri in Consiliul Judetean. A5a este normal s5 fie 5i poate ne mai
invitati in astfel de locatii pentru c5 in felul acesta mai regl5m atitudinile unor colegi
de-ai no5tri care poate nu au fost la foarte multe locatii de acest tip sau poate nici pe
la 5coalš nu au trecut prea des.
Este un proiect important cel pe care il vot5m ast5zi stimati colegi, este practic
proiectul care implementeaz5 pune in linie dreaptš dezvoltarea Aeroportului
International 5i construirea terminalului T4 sigur a celorlalte facilit5ti de parcare de
acolo. M5 g5ndeam totodat5 in acela5i timp
cazare,

la posibile facilit5ti comerciale 5i de

a.m.d. , dar asta probabil vom discuta peste multi ani de aici incolo. Am

observat, ca o scurt5 parantez5 domnule pre5edinte la fetita aceea minunat5 de la
Centru Sf. Andrei care v5 f5cea din mSnut5 dumneavoastr5 erati foarte bucuros
a5a, eu m5 gAndeam c5 v5 face in semn de la revedere. Eu sper c5 acel semn va fi
benefic pentru noi in momentul in care vom Išsa in mandatul acesta lucruri
implementate in spate si unul dintre ele trebuie s5 fie aceast5 parte, etapa dezvolt5rii
Aeroportului International Ce vreau s5 v5 spun cred c5 este o idee binevenit5
in contextul dat, dac5 tineti minte, nu 5tiu dac5 la acel moment erati in Consiliul
Judetean dar parc5 eu retin c5 da, a existat aceast5 idee a Master Planului drumurilor
judetene pe care cu toate impedimentele de rigoare, m5 refer la lipsa de consens
uneori politic, la antiteza puterea opozitiei in Consiliul Judetean, acest program,
master planul drumurilor judetene a int5mpinat, zic eu destul de multe dificult5ti, da
cu toate acestea am reu5it indiferent de cine s-a perindat la conducerea executiv5 a
Consiliului Judetean sau la cadrul majoritStii din Consiliul Judetean s5 implementšm
in mare parte acest proiect. Eu cred c5 5i Aeroportul International la5i ca 5i proiect
strategic al Consiliului judetean, pentru c5 5tim foarte bine c5 infrastructura rutier5
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este deficitar5, nu avem autostradš, nu avem drumuri de legšturš cu vestul t5rii, eu
fac atAtea drumul in vestul t5rii si v5 spun sincer c5 de multe ori m5 ggndesc cum de
este posibil asa ceva s5 ne deplas5m asa de greu si s5 ne asteptšm totodatš s5 vinš
investitori la lasi s5 dezvoltšm orasul si judetul. Este foarte greu de aceea atentia
majorš trebuie concentrat5 pe Aeroportul International ca proiect strategic si
cred c5 ar trebui sš ne g5ndim in urništorul timp chiar la un master plan de
dezvoltare a Aeroportului International lasi, am fost de c5teva ori la Cluj, am vbzut ce
e acolo, v5 spun sincer cš" suntem cel putin cu 10 ani in urm5 fatš de ceea ce
inseamn5 dezvoltarea Aeroportului International Cluj m5 refer aici in mod special la
faptul cš ne trebuie documente programatice pentru ceea ce inseamn5 dezvoltarea
Aeroportului International lasi si eu všd ca form5 concret5 initierea unui astfel de
program de tip master plan in care sš avem un calendar clar, ferm, cu temen de
realizare a etapelor de dezvoltare ale Aeroportului International nu pe urmštorii
cinci sau zece ani ci pe urm5torii 30 de ani de zile pentru c5 am asistat la intSlnirea de
lucru pe care a organizat-o domnul Vatrš si am constatat c5 rezultanta pregnant5, nu
spun singura este pur si simplu o evolutie statisticš a num5rului de pasageri ceea ce
este gresit. Faptul c5 observšm cš cum trei ani, acum patru ani, acum doi ani am avut
un num5r intr-o evolutie crescento nu este suficient ca indicator pentru a programa
dezvoltarea Aeroportului International lasi a dimensiona corespunz5tor acest
proiect. Eu sper c5 acest terminal peste c5tiva ani s5 nu fie in aceeasi situatie pe care
am semnalat-o de nenumšrate ori in Consiliul Judetean ca si celelalte anterioare T1,
T2, T3 si s5 fie insuficient pentru ceea ce ne-am propus. Trebuie sš avem o abordare
integratš pe care eu nu am v5zut-o ast5zi in Consiliul Judetean, nu o spun in spirit
critic ci o spun in spirit constructiv care s5 tin5 cont de ceea ce inseamn5 dezvoltarea
judetului nostru, a orasului, a Centrului Universitar, a oamenilor care se stabilesc aici
care fac familii, care dezvolt5 numeric, dar calitativ judetul nostru si in raport de
toate aceste lucruri si de dimensiunile potentiale ale orasului trebuie fšcut o estimare
cu privire la dezvoltarea aeroportului, altfel, aceast5 sut5 de milioane de euro pe care
cu stringentš incerc5nn s5 o atragem in proportie de 70% s-ar putea ca peste cinci ani
de zile s5 ne ultšm la ea intr-o form5 pe care o are terminalul T3 ast5zi. Multumesc.
DI. presedinte Costel Alexe: Nu stiu dacš se aude. Stimati colegi, mi-am propus ca
astšzi s5 nu politizez absolut deloc nici din punct de vedere administrativ proiectele
sau ceea ce se intAmpl5 in institutille noastre. Cu sigurant5 putem face acest lucru
incep5nd cu ianuarie, p5n5 atunci, as face o scurt5 referire doar la cei 10 sau 20 de
ani pierduti sau nu de c5tre Consiliul Judetean relatAndu-vš o scen5 dintr-un avion,
lasi-Bucuresti atunci eram ca ast5zi domnule Stanciu intr-o coalitie si eram eu pe
bancheta din spate si in fata mea un domn din Roman, Dumnezeu S5-I ierte, R5toi,
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primarul Pascaniului. La care, intr5nd in vorb5 cet5teanul din Roman discutand de cAt
de in urm5 a r5mas Moldova fat5 de celelalte regiuni, cum arat5 Romanul fat5 de
Pa§cani, nu am s5 uit niciodat5 replica domnului R5toi cštre cetšteanul din Roman: au

distrus 65tia tot. Domnul R5toi fiind si el primar ca si dumneavoastrš domnule
Stanciu, el la Pascani vre-o 30 de ani, dumneavoastrš conduchnd judetul lasi tot de
vre-o 30 de ani.
Stimati colegi, as vrea sš vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 34 de voturi Pentru) .

(Not6: dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu particip6 la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019).
Abtineri?
impotrivš?
Vš multumesc.
Proiectul nr. 10. Proiect de hot6r6re privind aprobarea realizarii proiectului de

investitii cu titlul „Echipamente de Securitate pentru R.A. Aeroportul la5i", a valorii
totale a proiectului, din care valoarea total6 eligibil6, valoarea total6 neeligibil6,
contributia proprie a regiei, precum 5i defalcarea pe surse de finantare a valorii
proiectului.
Avizat favorabil cu mentiunea aceeasi ca si la precedentul punct, domnul Urcaciu nu
particip5 la vot.
Cin este Pentru? Notš: 34 de voturi Pentru) .

(Not6: dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu particip6 la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019).
Abtineri?
impotrivš?
Proiectul nr. 11. Proiect de hot6r6re privind tarifele pentru prestarea serviciilor

artistice de c6tre Ansamblul Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al Consiliului
Judetean la5i, in anul 2022
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.
Punctul nr. 12. Proiect de hot6r6re privind aprobarea taxelor de participare la

cursurile organizate de c6tre Scoala Popular6 de Arte "Titel Popovici" la5i, pentru anul
2022
A fost avizat la comisii cu 22 de voturi Pentru si 6 Abtineri. Doamna consilier
L5cr5mioara Ursu nu a participat si nu particip5 la vot. Este amendamentul formulat

p-v sed ordinara 22.12.2021

Pagina 27

de colegul nostru Daniel Disd. Acum, supunem prima dat5 amendamentul la vot 5i
anume: eliminarea din proiectul de hotirfire a prevederilor privind gratuitatea
oferitš salariatilor Consiliului Judetean la§i §i copiilor acestora cu privire la taxa de
§colarizare respectiv scutirea la plata acesteia.
Supunem la vot amendamentul. Cine este Pentru? (Notš: 34 de voturi Pentru)

(Not6: d-na cons. L6crldmioara Ursu nu a participat la vot conform art. 228 din OUG
nr. 57/2019)
Abtineri?
impotrivš?
Atunci, cu amendamentul care a trecut v5 supun votului proiectul.
Cine este Pentru? (Notš: 34 de voturi Pentru).

(Not6: d-na cons. Lticreimioara Ursu nu a participat la vot conform art. 228 din OUG
nr. 57/2019)
Abtineri?
impotrivš?
Proiectul nr. 13. Proiect de hot6r6re privind aprobarea organiz 6rii unor programe de

formare, in anul 2022, de catre Centrul Judetean de Resurse si Asistent6 Educational6
lapi
Avizat favorabil in unanimitate.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
V5 multumesc.
Punctul nr. 14. Proiect de hot6r6re privind modificarea Anexei 1 — Reparatii curente

din Programul de lucr6ri drumuri pi poduri al Directiei Judetene de Administrare a
Drumurilor ,si Podurilor lapi pentru anul 2021
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš? V5 multumesc.
Proiectul nr. 15. Proiect de hot6r6re privind aprobarea unui credit de angajament

pentru activitatea de desz6pezire pe drumurile judetene in sum6 de 55.506,80 mii lei
pi aprobarea demar'drii procedurii de achizitie public6 ACORD CADRU "Activitatea de
deszapezire a drumurilor judetene"in perioada 1.11.2022 — 15.03.2026.
Avizat favorabil in unanimitate. V5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
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Impotrivš? Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 16. Proiect de hot6r6re privind clasificarea drumului comunal DC 17:

Aroneanu — Rediul Aldei, km 0+000 — 4+200 in drum judetean cu indicativul DJ 282 G:
lasi — Aroneanu — Rediul Aldei, km 3+200 — 9+200.
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? V5 nnultumesc.
Proiectul nr. 17. Proiect de hot6r6re privind alocarea din excedentul bugetului local al

Judetului lasi a sumei de 30.615 lei reprezentand contributia de la bugetul de stat
aferent6 obiectivului de investitie "Reabilitare instalatie de inc6Izire la Scoala
Gimnazial6 Special6 „Constantin P6unescu", corp B, lasi, str. Brandusa nr. 7", p6n6 la
recuperarea acesteia de la Ministerul Dezvolt6rii, Lucttrilor Publice si Administratiei
Avizat favorabil in unanimitate. Vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 18. Proiect de hotar6re privind aprobarea ajust6rii pretului pentru ap6

industrial6 pentru intreaga arie de operare a APAVITAL SA.
Avizat favorabil cu mentiunea c5 domnii Alexa 5i Minea nu vor participa la vot.
Cine este Pentru? (Notš: 33 de voturi Pentru)

(Not6: dl. cons. Alexa Petru Bogdan si dl. cons. Minea Marius-D6nut nu particip6 la
vot conform art. 228 din OUG nr. 57/2019).
Abtineri?
impotrivš? Proiectul a fost adoptat. V5 multumesc.
Proiectul nr. 19. Proiect de hot6r6re pentru aprobarea diminuetrii capacit6tii Centrului

de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatric6 H6rI6u de la 240 locuri la 208 locuri,
aprobarea statului de functii si aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare ale Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatric6
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii,vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš:35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 20. Proiect de hot6r6re privind aprobarea modific6rii Hot6r6rii Consiliului

Judetean lasi nr. 319/25.11.2020 privind aprobarea Proiectului "inchiderea Centrului
Rezidential „Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Andrei" lasi,
judetul lasi si a cheltuielilor legate de proiect.
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Avizat favorabil in unanimitate. V5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?

(Not6: dup6 votarea proiectului nr. 20 a iesit din sal6 dL cons. C6tur Constantin.
Prezenti in salš sunt 34 de membri ai CJI cu drept de vot).
Dl. presedinte Costel Alexe: Domnului lon Florin 5i echipei domniei sale, felicitari, pe
20 decembrie a fost semnat contractul de finantare pentru modernizarea inchiderii
Centrului Sf. Andrei.
Proiectul nr. 21. Proiect de hot6r6re privind aprobarea scrisorii de astept6ri in

vederea selectiei membrilor Consiliului de administratie al Regiei Autonome
Aeroportul lasi
Avizat favorabil cu mentiunea c5 domnul coleg Urcaciu nu va participa la vot.
Cine este pentru? ( Notš: 33 de voturi Pentru)

(Not6: dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.
Proiectul nr. 22. Proiect de hot6r6re privind constituirea Comisiei de evaluare a

indicatorilor de performant6 financiari si nefinanciari aferenti anului 2020 cuprinsi in
anexele la contractele de mandat ale Consiliului de administratie al RA Aeroportul
lasi.
Avizat favorabil cu mentiunea c5 domnul Urcaciu nu va participa la vot.
Domnule Stanciu, v5 rog.

(Not6: de la dezbatarea proiectului nr. 22 a intrat in sa16 dl. cons. Bogdan Mihail.
Prezenti in sal6 sunt 35 de membri ai CJI cu drept de vot).
Dl. cons. Cristian Stanciu: Speršm domnule pre5edinte s5 nu facem un zgomot pentru
nimic. Nu mai tin minte, cred c5 era o carte a lui Carlo Goldoni nu? „Mult zgomot

pentru nimic". Probabil c5 domnul $erban o s5 m5 corecteze. Nu mai tin minte pentru
c5 de o vreme citesc proiectele de hot5r5ri sunt atent s5 nu intru in contradictie cu
noii aliati din Consiliul Judetean.
Domnule Pre5edinte, in primul Cand o scurt5 replicš la chestiunea cu avionul.
Domnul R5toi, Dumnezeu S5-I ierte avea multe adev5ruri evidente pe care le spunea,
am inteles totu5i logica dumneavoastr5 c5 eram totu5i in aliant5, dar am stat 30 de
ani, mai sc5dem cSnd ati condus voi cei de la PNL Consiliul Judetean, mai sc5dem 51
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ceea ce a p5tit. Dac5 actul medical ar fi avut o continuitate, era de permanentš,
atunci lucrurile s-ar fi schimbat. Domnule profesor, cu tot respectul.
Tocmai de aceea domnule pre5edinte, domnule director Vatr5, spuneati a5a c5,
domnule Manolache, odat5 ce vom da in folosintš 5i teminalul 4 vom avea un num5r
record de pasageri. Dac5 Aeroportul Cluj are in jur 3 milioane de pasageri anual, lawl
a avut un milion ceva in 2019, vom ajunge la un milion 5i ceva. GAnditi-v5 5i
dumneavoastr5, de ce s5 nu g5ndinn in viitor? Aceast5 investitie de care spuneati
dumneavoastr5 aceste costuri de care fšceati vorbire cu privire la actul medical, tot
dumneavoastr5 spuneati ieri c5 in urma finaliz5rii terminalului 4 o s5 avem 3 mii 5i
ceva de metri pštrati construibili de spatii comerciale ori 50 de euro, este vorba de un
milion de euro, de 100 mii de euro/lun5.
V-am intrebat, v5 este suficient pentru a intretine aeroportul ceea ce inseamn5
intretinere, gaz, lumin5, apš 5i toate celelalte? Domnule Manolache, imi r5mAn 5i bani
pentru acest lucru, iar acum, astšzi, at5t ieri cAt 5i ast5zi spuneti, domnule, m-ar costa
mai mult pentru c5 m5rim organigrama 5i ar fi nevoie de medici, asistenti, actul
medical. La inceput de pandemie, Rom5nia a prins-o foarte ur5t, adic5 pe picior
gre5it. Dup5 aceea, Ministerul S5n5t5tii a f5cut achizitie de milioane de euro domnule
pre5edinte, iar noi, astki, in plin proiect de dezvoltare, a5a cum spunea domnul
manager c5 ast5zi la ora 14.00 va fi licitatie pentru extinderea terminalului nr. 3 5i
construirea terminalului 4 spunSndu-ne c5, dumneavoastr5 nu sunteti de acord s5
1u5m o ma5inš echipat5 clasa B deoarece costurile s-ar m5ri. Prima impresie pe care
am avut-o c5nd ati fost numit la Aeroportul la5i era aceea c5 nu o s5 v5 descurcati.
Astšzi mi-ati dovedit-o inc5 odat5 c5 nu veti fi niciodat5 un bun manager. Multumesc.
Dl. pre;edinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule Manolache.
Domnule Vatr5, transmiteti salut5rile noastre

multumiri colegilor de la Aeroport

pentru tot efortul pe care 1-au f5cut in 2021.
Proiectul nr. 8 il supun la vot. Cine este Pentru? (Notš: 34 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.

(Not6: dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu a participat la vot potrivit art. 228 din OUG nr.
57/2019).
Proiectul nr. 9. Proiect de hot6r6re pentru aprobarea modificarii Hot6r6rii Consiliului

Judetean lasi nr. 259 din 14.09.2021 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea
Aeroportului International lasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor
de parcare la Aeroportul International lasi" — Extras din SF — Modulul 1", a valorii
totale a proiectului, din care valoarea total6 eligibil6, valoarea total6 neeligibil6,
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contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii
proiectului
Avizat favorabil cu mentiunea cš domnul coleg Urcaciu nu participš la vot, vš supun
votului. Chiar imi era dor de dumneavoastrš domnule Stanciu. V5 rog.
Dl.cons. Cristian Stanciu: Multumesc domnule pre5edinte. Bunš ziva stimati colegi.
Eu credeam c5 la 5edintele Consiliului Judetean vš enerveaz5 mai mult domnul
Manolache domnule pre5edinte, dar am constatat ast5zi cš v-a deranjat un pic
domnul Vatrš de5i domnia sa era bine intentionat, nu voia decšt sš spunš douš
cuvinte 5i anume cš astšzi se deschid ofertele de la terminalul T4 ceea ce este o veste
extraordinar de bunš, dar sigur, v-ati reglat neršbdarea pentru cš probabil cš
cu caracter
aceastš 5edintš odatš ce s-a organizat intr-o aulš de prestigiu a
academic impune acestei ultimei 5edinte din acest an o anumit5 prestantš la care
sigur, dumneavoastrš tineti, dar trebuie sš intelegeti totodatš cš este o 5edint5 care
poate ne mai
vizeazš 5i dezbateri in Consiliul Judetean. A5a este normal sš fie
invitati in astfel de locatii pentru cš in felul acesta mai regIšm 5i atitudinile unor colegi
de-ai no5tri care poate nu au fost la foarte multe locatii de acest tip sau poate nici pe
la 5coalš nu au trecut prea des.
Este un proiect important cel pe care il votšm astšzi stimati colegi, este practic
proiectul care implennenteaz5 pune in linie dreaptš dezvoltarea Aeroportului
International 5i construirea terminalului T4 sigur a celorlalte facilitšti de parcare de
acolo. Mš gAndeam totodatš in acela5i timp
cazare,

la posibile facilitšti comerciale 5i de

a.m.d. , dar asta probabil vom discuta peste multi ani de aici incolo. Am

observat, ca o scurtš parantezš domnule pre5edinte la fetita aceea minunatš de la
Centru Sf. Andrei care vš fšcea din manutš dumneavoastrš erati foarte bucuros
a5a, eu m5 gšndeam cš vš face in semn de la revedere. Eu sper cš acel semn va fi
benefic pentru noi in momentul in care vom Išsa in mandatul acesta lucruri
implementate in spate 5i unul dintre ele trebuie sš fie aceastš parte, etapa dezvoltšrii
Aeroportului International la51. Ce vreau sš vš spun cred cš este o idee binevenitš
in contextul dat, dacš tineti minte, nu stiu dacš la acel moment erati in Consiliul
Judetean dar parcš eu retin cš da, a existat aceastš idee a Master Planului drumurilor
judetene pe care cu toate impedimentele de rigoare, mš refer la lipsa de consens
uneori politic, la antiteza puterea opozitiei in Consiliul Judetean, acest program,
master planul drumurilor judetene a intšmpinat, zic eu destul de multe dificultšti, da
cu toate acestea am reu5it indiferent de cine s-a perindat la conducerea executivš a
Consiliului Judetean sau la cadrul majoritštii din Consiliul Judetean sš implementšm
in mare parte acest proiect. Eu cred cš 5i Aeroportul International ca 5i proiect
strategic al Consiliului judetean, pentru cš 5tim foarte bine cš infrastructura rutierš
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este deficitar5, nu avem autostradA, nu avem drumuri de leg5tur5 cu vestul tšrii, eu
fac at5tea drumul in vestul tšrii si vA spun sincer c5 de multe ori nn5 gAndesc cum de
este posibil asa ceva s5 ne deplas5m asa de greu si sš" ne asteptšm totodat5 sš vin5
investitori la lasi sš dezvolt5m orasul si judetul. Este foarte greu de aceea atentia
major5 trebuie concentrat5 pe Aeroportul International lasi ca proiect strategic si
cred c5 ar trebui sš ne g8ndim in urmštorul timp chiar la un master plan de
dezvoltare a Aeroportului International lasi, am fost de c5teva ori la Cluj, am všzut ce
e acolo, v5 spun sincer cš suntem cel putin cu 10 ani in urrnš fat5 de ceea ce
inseamnš dezvoltarea Aeroportului International Cluj si m5 refer aici in mod special la
faptul cš ne trebuie documente programatice pentru ceea ce inseamnš dezvoltarea
Aeroportului International lasi si eu v5d ca form5 concretš initierea unui astfel de
program de tip master plan in care s5 avem un calendar clar, ferm, cu temen de
realizare a etapelor de dezvoltare ale Aeroportului International la§i nu pe urrnštorii
cinci sau zece ani ci pe urmštorii 30 de ani de zile pentru cš am asistat la int5Inirea de
lucru pe care a organizat-o domnul Vatr5 si am constatat cš rezultanta pregnantš, nu
spun singura este pur si simplu o evolutie statisticš a numšrului de pasageri ceea ce
este gresit. Faptul c5 observ5m cš cum trei ani, acum patru ani, acum doi ani am avut
un numšr intr-o evolutie crescento nu este suficient ca indicator pentru a programa
dezvoltarea Aeroportului International lasi si a dimensiona corespunz5tor acest
proiect. Eu sper c5 acest terminal peste ativa ani s5 nu fie in aceeasi situatie pe care
am semnalat-o de nenumšrate ori in Consiliul Judetean ca si celelalte anterioare T1,
T2, T3 si sš fie insuficient pentru ceea ce ne-am propus. Trebuie s5 avem o abordare
integratš pe care eu nu am v5zut-o ast5zi in Consiliul Judetean, nu o spun in spirit
critic ci o spun in spirit constructiv care s5 tin5 cont de ceea ce inseamnš dezvoltarea
judetului nostru, a orasului, a Centrului Universitar, a oamenilor care se stabilesc aici
care fac familii, care dezvoltš numeric, dar si calitativ judetul nostru si in raport de
toate aceste lucruri si de dimensiunile potentiale ale orasului trebuie fAcut o estimare
cu privire la dezvoltarea aeroportului, altfel, aceast5 sut5 de milioane de euro pe care
cu stringent5 incercšm sš o atragem in proportie de 70% s-ar putea ca peste cinci ani
de zile s5 ne uit5m la ea intr-o form5 pe care o are terminalul T3 astšzi. Multumesc.
Dl. presedinte Costel Alexe: Nu stiu dac5 se aude. Stimati colegi, mi-am propus ca
astšzi s5 nu politizez absolut deloc nici din punct de vedere administrativ proiectele
sau ceea ce se int5mpl5 in institutiile noastre. Cu sigurant5 putem face acest lucru
incep5nd cu ianuarie, p5n5 atunci, as face o scurt5 referire doar la cei 10 sau 20 de
ani pierduti sau nu de c5tre Consiliul Judetean relat5ndu-vš o scenš dintr-un avion,
lasi-Bucuresti

si

atunci eram ca

si

astšzi domnule Stanciu intr-o coalitie

si

eram eu pe

bancheta din spate si in fata mea un domn din Roman, Dumnezeu S5-1 ierte, Rštoi,
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primarul Pa5caniului. La care, intrAnd in vorb5 cet5teanul din Roman discuthnd de c5t
de in urm5 a r5mas Moldova fat5 de celelalte regiuni, cum arat5 Romanul fat5 de
Pa5cani, nu am s5 uit niciodat5 replica domnului Rštoi c5tre cet5teanul din Roman: au

distrus 6gia tot. Domnul R5toi fiind el primar ca dumneavoastr5 domnule
Stanciu, el la Pa5cani vre-o 30 de ani, dumneavoastr5 conduc5nd judetul lasi tot de
vre-o 30 de ani.
Stimati colegi, a5 vrea s5 v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 34 de voturi Pentru) .

(Nord: dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu particip6 la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019).
Ablineri?
Impotrivš?
V5 multumesc.
Proiectul nr. 10. Proiect de hot6r6re privind aprobarea realiz6rii proiectului de

investitii cu titlul „Echipamente de Securitate pentru R.A. Aeroportul la0", a valorii
totale a proiectului, din care valoarea total6 eligibil6, valoarea total6 neeligibil6,
contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii
proiectului.
Avizat favorabil cu mentiunea aceea5i ca la precedentul punct, domnul Urcaciu nu
participš la vot.
Cin este Pentru? Notš: 34 de voturi Pentru) .

(Notth dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu particip6 la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019).
Abtineri?
impotrivš?
Proiectul nr. 11. Proiect de hot6r6re privind tarifele pentru prestarea serviciilor

artistice de catre Ansamblul Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al Consiliului
Judetean laM in anul 2022
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.
Punctul nr. 12. Proiect de hot6rare privind aprobarea taxelor de participare la

cursurile organizate de catre Scoala Popular6 de Arte "Titel Popovici" lasi, pentru anul
2022
A fost avizat la comisii cu 22 de voturi Pentru 5i 6 Abtineri. Doamna consilier
L5cr5mioara Ursu nu a participat nu particip5 la vot. Este amendamentul formulat
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de colegul nostru Daniel Discš. Acum, supunem prima dat5 amendamentul la vot §1
anume: eliminarea din proiectul de hotšrfire a prevederilor privind gratuitatea
oferitš salariatilor Consiliului Judetean la§i §i copiilor acestora cu privire la taxa de
§colarizare respectiv scutirea la plata acesteia.
Supunem la vot amendamentul. Cine este Pentru? (Notš: 34 de voturi Pentru)

(Nota: d-na cons. L6cramioara Ursu nu a participat la vot conform art. 228 din OUG
nr. 57/2019)
Abtineri?
impotrivš?
Atunci, cu amendamentul care a trecut v5 supun votului proiectul.
Cine este Pentru? (Notš: 34 de voturi Pentru).

(Not6: d-na cons. L6cr6mioara Ursu nu a participat la vot conform art. 228 din OUG
nr. 57/2019)
Abtineri?

Im potri v 5 ?
Proiectul nr. 13. Proiect de hot6r6re privind aprobarea organiz6rii unor programe de

formare, in anul 2022, de c6tre Centrul Judetean de Resurse si Asistent6 Educationald
lasi
Avizat favorabil in unanimitate.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
V5 multumesc.
Punctul nr. 14. Proiect de hot6r'dre privind modificarea Anexei 1 — Reparatii curente

din Programul de lucr6ri drumuri si poduri al Directiei Judetene de Administrare a
Drumurilor Podurilor lasi pentru anul 2021
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.
Proiectul nr. 15. Proiect de hottirdre privind aprobarea unui credit de angajament

pentru activitatea de desz6pezire pe drumurile judetene in sum6 de 55.506,80 mii lei
si aprobarea demar6rii procedurii de achizitie public6 ACORD CADRU "Activitatea de
desz6pezire a drumurilorjudetene"in perioada 1.11.2022 — 15.03.2026.
Avizat favorabil in unanimitate. V5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
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impotrivš? Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 16. Proiect de hot6r6re privind clasificarea drumului comunal DC 17:

Aroneanu — Rediul Aldei, km 0+000 — 4+200 in drum judetean cu indicativul DJ 282 G:
lapi — Aroneanu — Rediul Aldei, km 3+200 — 9+200.
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.
Proiectul nr. 17. Proiect de hot6r6re privind alocarea din excedentul bugetului local al

Judetului lapi a sumei de 30.615 lei reprezent6nd contributia de la bugetul de stat
aferent6 obiectivului de investitie "Reabilitare instalatie de inc6Izire la ,Scoala
Gimnazialš Special6 „Constantin P6unescu", corp B, lapi, str. Breindupa nr. 7", p6n6 la
recuperarea acesteia de la Ministerul Dezvolthrii, Lucttilor Publice si Administratiei
Avizat favorabil in unanimitate. V5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš? Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 18. Proiect de hot6r6re privind aprobarea ajust6rii pretului pentru ap6

industrial6 pentru intreaga arie de operare a APAVITAL SA.
Avizat favorabil cu mentiunea c5 domnii Alexa Minea nu vor participa la vot.
Cine este Pentru? (Notš: 33 de voturi Pentru)

(Nota: dl. cons. Alexa Petru Bogdan

cons. Minea Marius-D6nut nu particip6 la

vot conform art. 228 din OUG nr. 57/2019).
Abtineri?
impotrivš? Proiectul a fost adoptat. V5 multumesc.
Proiectul nr. 19. Proiect de hot6r6re pentru aprobarea diminu6rii capacit6tii Centrului

de Recuperare pi Reabilitare Neuropsihiatric6 H6rI6u de la 240 locuri la 208 locuri,
aprobarea statului de functii pi aprobarea Regulamentului de Organizare pi
Functionare ale Centrului de Recuperare pi Reabilitare Neuropsihiatric6 Harl6u.
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii,v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Not5:35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 20. Proiect de hot6r6re privind aprobarea modific6rii Hotti r6rii Consiliului

Judetean lapi nr. 319/25.11.2020 privind aprobarea Proiectului Inchiderea Centrului
Rezidential „Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Andrei" lapi,
judetul lapi pi a cheltuielilor legate de proiect.
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Avizat favorabil in unanimitate. V5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?

(Not6: dup6 votarea proiectului nr. 20 a iesit din sal6 dl. cons. C6tur Constantin.
Prezenti in sal6 sunt 34 de membri ai Cll cu drept de vot).
DI. pre;edinte Costel Alexe: Domnului lon Florin echipei domniei sale, felicit5ri, pe
20 decembrie a fost semnat contractul de finantare pentru modernizarea inchiderii
Centrului Sf. Andrei.
Proiectul nr. 21. Proiect de hot6r6re privind aprobarea scrisorii de asteptari in

vederea selectiei membrilor Consiliului de administratie al Regiei Autonome
Aeroportul lasi
Avizat favorabil cu mentiunea c5 domnul coleg Urcaciu nu va participa la vot.
Cine este pentru? ( Noti: 33 de voturi Pentru)

(Not'6: dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.
Proiectul nr. 22. Proiect de hot6r6re privind constituirea Comisiei de evaluare a

indicatorilor de performant6 financiari nefinanciari aferenti anului 2020 cuprinsi in
anexele la contractele de mandat ale Consiliului de administratie al RA Aeroportul
lasi.
Avizat favorabil cu mentiunea c5 domnul Urcaciu nu va participa la vot.
Domnule Stanciu, v5 rog.

(Not6: de la dezbatarea proiectului nr. 22 a intrat in sal6 dl. cons. Bogdan Mihail.
Prezenti in sal6 sunt 35 de membri ai Cll cu drept de vot).
Dl. cons. Cristian Stanciu: Sper5m domnule pre§edinte sa nu facem un zgomot pentru
nimic. Nu mai tin minte, cred c5 era o carte a lui Carlo Goldoni nu? „Mult zgomot

pentru nimic". Probabil c5 domnul Serban o s5 ma corecteze. Nu mai tin minte pentru
c5 de o vreme citesc proiectele de hot5r5ri sunt atent s5 nu intru in contradictie cu
noii aliati din Consiliul Judetean.
Domnule Pre§edinte, in primul rAnd o scurt5 replic5 la chestiunea cu avionul.
Domnul R5toi, Dumnezeu S5-I ierte avea multe adev5ruri evidente pe care le spunea,
am inteles totu§i logica dumneavoastr5 c5 eram totu§i in aliantš, dar am stat 30 de
ani, mai sc5dem and ati condus voi cei de la PNL Consiliul Judetean, mai sc5dem §i
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anii de aliant5 5i ajungem in prezent. De aici incolo o sš vedem ce o sš facem.
Interventia mea era una constructivš nu era una de criticš politicš. Chiar apreciam
inclusiv faptul cš ati fšcut apel la neasumarea paternitštii unui proiect sau altul
pentru cš acest lucru ne-a incurcat foarte mult in Consiliul Judetean in decursul anilor
§i faptul cš stšm astšzi dupš 30 de ani a§a cum aminteati dumneavoastr5 se
datoreazš lipsei de consens politic in primul rAnd in Consiliul Judetean. Adicš fiecare
5ef de Consiliu Judetean c5nd a venit a zis gata: acesta trebuie sš fie proiectul meu.
Dacš nu e al meu, nu mš intereseazš. Revenind. M-am uitat pe proiectul de hotšrAre
de pe ordinea de zi si este calibratš bine comisia respectivš, dar am §i eu o intrebare.
Are membri de la Tehnic, de la Juridic, de la Investitii parcš am všzut acolo, de la
Resurse Umane, dar noi totu§i evalušm indicatorii de performantš ai membrilor
Consiliului de Administratie de la Aeroport. Oare nu trebuia sš fie un specialist in
comisia asta? Adic5, prin caietul de sarcini pe care 1-am všzut 5i este destul de
complex §i sper sš cuprindš 5i toate neajunsurile nemultumirile pe care le-a
semnalat distinsul nostru coleg care este acum directorul Aeroportului chnd era in
Consiliul Judetean vis-a-vis de caietele de sarcini §i orice documente de evaluare de
acolo. Sper sš fie incluse §i acestea domnule Vatrš de data aceasta, nu am avut timpul
necesar sš mš uit chiar cu a§a mare atentie, dar una peste alta mš Ondeam cš poate
in aceastš comisie ar trebui sš facš parte 5i un specialist in management aeronautic,
un specialist in management efectiv pentru cš nu este normal sš evalušm chiar dacš
5i pe baza unor grile matematice doar prin intermediul unor oameni specializati pe un
anumit segment fšrš sš avem §i o chestiune de ansamblu pentru cš indicatorii
majoritari din caietele de sarcini vizeazš managementul Aeroportului p5n5 la urrnš si
eu a5 zice ca p5n5 la urmš sš avem mšcar un specialist din domeniul respectiv mai
ales cš marea majoritate a membrilor Consiliului de Administratie al Aeroportului
International la§i cu exceptia reprezentantilor finantelor §i altor institutii de resort
sunt chiar speciali§ti in aeronauticš. Multumesc §i a§tept un ršspuns.
Di. vicepresedinte Marius Dangš: Oricum eram dator cu un ršspuns dupš comisiile de
ieri cš a fost discutia asta dacš pe raportul de activitate depus de Consiliul de
Administratie de acolo pentru anul 2020, vedeti din documentul anexat cš el este
transmis in 26 noiembrie la Consiliul Judetean, dacš in aceastš comisie pšstršm
cutuma care a fost pAnš acum in care evaluarea era fšcutš doar de cštre o comisie
desemnatš de plenul Consiliului Judetean dar componenta din executiv sau
introducem §i consilieri judeteni. Noi am mers cum s-a mers pSnš acum in fiecare an
§i am fšcut o propunere. Legea zice de reprezentantii autoritštii tutelare. Suntem
impreunš, executiv 5i deliberativ. Dacš decidem aici sš completšm comisia si cu
reprezentanti ai deliberativului poate fi completatš, mai adšugšm c5te un
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reprezentant al fiecšrui grup. Dacš decideti. Repet, executivul a fšcut propunerea
cštre plen

cum a fost p5n5 acum, respectiv cu specialini din cadrul executivului
cum

care se pot uita, avAnd in vedere experienta competentele lor, indicatorii

au fost stabiliti in contractele de mandat, pe raportul de activitate cu indeplinirea lor
urm5nd a evalua dacš au fost sau nu indepliniti.
Trebui avutš in vedere 5i particularitatea anului 2020. Suntem la finalul anul 2021, s-a
venit t5rziu cu acest raport, ei au incercat o renegociere a indicatorilor pentru 2020,
nu a trecut de noi cš nu avem ce, adicš nu mai e momentul, a trecut de mult
momentul in care am putea renegocia, cred cš vom ajunge in instantš 5i cu asta,
ršmSne de všzut cum decideti domniile voastre.
DI. pre;edinte Costel Alexe: Propunerea c5tre dumneavostrš este sš supunem
votului proiectul a5a cum a fost el propus de executiv.
Cine este Pentru? (Notš: 22 de voturi Pentru, respectiv 18 PNL + 3 PMP + 1 USR)
Abtineri? (Notš: 2 voturi de Abrinere, respectiv dl. cons. Ignat ;i dl. cons. Bogdan)
impotrivš?

(Not6: Restul consilierilor judeteni nu si-au exercitat dreptul de vot).
pre;edinte Costel Alexe: Proiectul a fost adoptat.
Domnule Manolache, vš rog.
Dl.cons. Mircea Manolache: Ca sš fie transparentš maximš...
pre;edinte Costel Alexe: Domnule Manolache, luati loc. Proiectul tocmai s-a
votat.
Proiectul nr. 23. Proiect de hot6r6re privind aprobarea proiectului "Statii de

renc6rcare pentru vehicule electrice in Judetul lasi" in cadrul Programului privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser6 in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic: statii de reinctircare pentru vehicule electrice in localitati si aprobarea unui
credit de angajament pentru anul 2022 in sum6 de 114.000,00 lei inclusiv T.V.A.
pentru realizarea documentatiei tehnico-economice
Avizat favorabil in unanimitate. Vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
Proiectul nr. 24. Proiect de hot6r6re privind aprobarea alocarii din bugetul Consiliului

Judetean lasi pentru anul 2022 a sumelor necesare pentru elaborarea documentatiei
tehnico — economice pe faze de proiectare ( Etapa I + Etapa II) in vederea realizarii
obiectivului de investitii "Extinderea structurii spatiilor medicale ale Spitalului Clinic de
Urgent6 pentru Copii "Sf6nta Maria" lasi
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Avizat favorabil in unanimitate. V5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 25. Proiect de hot6rdre privind aprobarea transmiterii f6r6 plata, din

proprietatea privat6 a UAT Judetul lasi - Consiliul Judetean lasi in proprietatea
privat6 a 15 unitati administrativ-teritoriale situate in raza judetului lasi (Comuna
Bivolari, Comuna Ciohorani, Comuna Costuleni, Comuna Focuri, Comuna Gordiesti,
Comuna Grajduri, Comuna Lespezi, Comuna Mogosesti, Comuna Mosna, Comuna
Movileni, Comuna Romdnesti, Comuna Sinesti, Comuna Strunga, Comuna Tansa,
Comuna Tigainasi) a bunurilor mobile/echipamentelor si dot6rilor achizitionate prin
proiectul "Sistem Informatic destinat Gestiunii Registrului Agricol in format electronic
SIGRA-1S 3, Judetul lasit cod SM1S 48439
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš? Proiectul a fost adoptat.

(Not6: dup6 votarea proiectului nr. 25 a iesit din sal6 dl. cons. Leb6d6 Dorel. Prezenti
in sal6 sunt 34 de membri ai CJI cu drept de vot)
Proiectul nr. 26. Proiect de hotardre privind aprobarea transmiterii, fei r6 plata, din

proprietatea privat6 a UAT Judetul lasi - Consiliul Judetean lasi in proprietatea
privat6

a

Spitalului

Clinic

de

Pneumoftiziologie

lasi,

a

bunurilor

mobile/echipamentelor si dot6rilor achizitionate prin proiectul „Ambulatoriul de
Specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie lasit COD SM1S 19732
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 34 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.
Proiectul nr. 27. Proiect de hotar'dre privind aprobarea unui credit de angajament pe

anul 2022 pentru obiectivul de investitie: „EXTINDERE S1 DOTARE UNITATE
FUNCTIONALA REG1ONALA DE URGENTA /N CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA
PENTRU COPII "SF. MARIA" 1,451
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 34 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Proiectul a fost adoptat.
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Proiectul nr. 28. Proiect de hot6r6re privind numirea domnului Paul CIOBANU in

calitate de administrator provizoriu, reprezentant al Ministerului Finantelor, in
Consiliul de administratie al Regiei Autonome Aeroportul lapi
Avizat favorabil cu mentiunea c5 domnul Urcaciu nu va participa la vot. V5 supun
votului.
Cine este Pentru? (Notš: 33 de voturi Pentru)

(Not6: dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu a participat la vot conform art. 228 din Oug NR.
57/2019)
Abtineri?
Tmpotrivi? V5 multumesc.
Proiectul nr. 29. Proiect de hot6r6re privind aprobarea creditelor de angajament pi

creditelor bugetare pentru obiectivul de investitii: Achizitionare Microbuz transport
persoane, care se va realiza ca actiune multianual6
Avizat favorabil cu mentiunea c5 domnul consilier Manolache

domnul consilier

Alexa nu vor participa la vot.
Cine este Pentru? (Notš: 32 de voturi Pentru)

(Not6: dl. cons. Minea 5i dl. cons. Manolache nu au participat la vot conform art. 228
din OUG nr. 57/2019)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.
Proiectul nr. 30. Proiect de hot6r6re privind aprobarea unor m6suri pentru asigurarea

continuit6tii transportului public de persoane prin curse regulate in judetul la5i, prin
prelungirea valabilit6tii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de
transport judetean de persoane prin curse regulate pan6 la data de 31.12.2022.
Avizat favorabil cu mentiunea c5 domnul consilier Manolache si domnul consilier
Alexa nu vor participa la vot.
Cine este Pentru? (Not5: 32 de voturi Pentru)

(Not6: dl. cons. Manolache 5i dl. cons. Alexa nu au participat la vot conform art. 228
din OUG nr. 57/2019)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.
Proiectul nr. 31. Proiect de hot6r6re privind suplimentarea creditului de angajament

pe anul 2021 pi a creditului bugetar pe anul 2022 cu suma de 2,00 mii lei pentru
realizarea obiectivului de investitii - "Server cu sistem de operare Windows
Avizat favorabil. Nu inteleg de ce nu a fost in unanimitate, dar v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 34 de voturi Pentru)
Abtineri? Impotrivš?
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In unanimitate stimati colegi. Avem Windows.
Proiectul nr. 32. Proiect de hot6r6re privind aprobarea creditelor de angajament pi a
creditelor bugetare pentru obiectivele de investitii „EXPERTIZA TEHNICA CORP B —
CENTRUL MIL1TAR ZONAL", „EXPERTIZA TEHNICA CORP C — CENTRUL MILITAR
ZONAL", „EXPERTIZA TEHNICA ZID DE SPRIJIN 51 iMPREJMUIRE DIN ZIDARIE —
CENTRUL MILITAR ZONAL" din Str. Arh. G.M. Cantacuzino, nr. 20, lapi, care se vor
realiza ca actiuni multianual
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 34 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.
Retras proiectul nr. 33.
Proiectul nr. 34. Proiect de hotartire privind prelungirea duratei de valabilitate a

Contractului de Administrare nr. 474/09.01.2020 incheiat cu Inspectoratul General de
Aviatie — Unitatea Militar6 0972 lapi
Avizat favorabil in unanimitate cu propunerea prelungirii contractului cu 1 an.

(Notti: la dezbaterea

votarea proiectului nr. 34 a revenit in sal6 dl.cons. Leb6d6

Dorel. Prezenti in sal6 sunt 35 de membri ai CJI cu drept de vot).
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 35. Proiect de hotartire privind darea in folosintš gratuit6 c6tre

Academia de 8tiinte Agricole pi Silvice "Gheorghe lonescu

Statiunea de

Cercetare — Dezvoltare pentru Crepterea Bovinelor Dancu lapi, a terenului in suprafat6
de 55 ha, aflat in exteriorul perimetrului ingr6dit al Aeroportului International lapi
Avizat favorabil cu mentiunea c5 domnul Ciobanu nu va participa la vot. V5 supun
votului.
Cine este Pentru? (Notš: 33 de voturi Pentru)

(Not6: dL cons. Ciobanu nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr. 57/2019).
Abtineri?

Im pot riv 5 ?
(Not6: dl. cons. Trandafirescu nu pi-a exercitat dreptul de vot).
Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 36. Proiect de hot6r6re privind acordarea in favoarea S.C. DELGAZ GRID

S.A. a unui drept de uz pi servitute pe terenul proprietatea public6 a Judetului lapi
pentru realizarea retelei de alimentare cu energie electric6 a „Centrului de Screening
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si Diagnostic in Boli Oncologice" al Institutului Regional de Oncologie lasi din lasi,
str. S6r6riei nr. 177A
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?

(Not6: Dup6 votarea proiectului nr. 36 a revenit in sal6 dl. cons. C6tur Constantin.
Prezenti in sal6 sunt 36 de membri ai CJI cu drept de vot).
Dl. presedinte Costel Alexe: V5 multumesc. Doamna manager Grosu a§ vrea s5 v5
multumesc §i s5 v5 felicit in numele Consiliului Judetean la§i pentru tot efortul pe care
1-ati f5cut pentru dezvoltarea §i in 2021 a IRO. Centrul arat5 foarte bine §i sunt
convins c5 in Codrescu §i alte proiecte vor c5p5ta contur. Multumindu-v5 inc5 odat5,
v5 rog.
D-na manager Mirela Grosu: incercšm s5 inaugur5m Centrul de Screening. Probabil
c5 ati trecut prin S5r5rie §i ati v5zut c5 am pus sigla, toat5 lumea acum §tie c5 acolo
este un centru al Institutului. Vreau sa v5 multumesc in numele colegilor de la Centrul
Regional de Oncologie pentru tot ajutorul pe care ni 1-ati dat pe parcursul anilor. O s5
mai avem nevoie. V5 multumesc in numele pacientilor §i persoanelor care vor fi
beneficiari ai screeningului §i pentru c5 nu este nimic intampl5tor, am primit de 1
copila§ii din Bucium o fundit5. Este fundita roz, este simbolul screeningului pentru
depistarea cancerului de sSn. Va multumesc inc5 odat5.
DI. presedinte Costel Alexe: Mult succes in continuare doamna manager Grosu.
Proiectul nr. 37. Proiect de hot6r6re initierea demersurilor in vederea infiint6rii

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar6 "IASI INFRASTRUCTURA
Avizat favorabil in unanimitate. V5 supun votului
Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 38. Proiect de hot6r6re privind desemnarea unui num6r de patru

consilieri judeteni ai Consiliului Judetean lasi in vederea deplas6rii in Soroca, Republica
Moldova pentru a participa la activittitile prilejuite de Ziva National6 a Culturii, in
perioada 13 — 15 ianuarie 2022 si aprobarea cheltuielilor aferente deplas6rii
Stimati colegi, ca §i pAn5 la aceast5 §edint5 v5 supun votului procedura prin vot
deschis.
Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
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Avem cei patru colegi? Domnule Discš, vš rog.

Dl.cons. Discš Daniel: Din partea USR-PLUS propun pe domnul consilier Bogdan
Mihail.

Dl. presedinte Costel Alexe: Domnule Stanciu, vš rog.
Dl. cons. Cristian Stanciu: Vot deschis, vot deschis, dar pare cš numai atunci c5nd vš
convine dumneavoastrš. M-am mirat la punctul anterior, domnul Dangš a dat niste
propuneri de proiect, domnul Manolache se ridicš sš facš propunerea, eu cer o
Išmurire cu privire la un specialist in comisie domnul presedinte spune: gata, s-a
votat, stati jos, mergem mai departe. Da, multumim.
Doamna Ursu va fi nominalizarea noastrš pentru Soroca.

Dl. presedinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule Stanciu. Este o gresealš a
noastrš. imi cer scuze, nu se va mai repeta. Am uitat astšzi s5-1 spunem domnului
$erban nici el nu s-a prins, sš se aseze strategic fix intre dunnneavoastrš domnul
Manolache, dar nu se va mai repeta la urmštoarea sedintš.

Dl. cons. Cristian Stanciu: Da, da, multumim.
Dl. presedinte Costel Alexe: Multumim domnule Stanciu.
Dl. cons. Mircea Manolache: Dacš tot mi-ati folosit numele, dati-mi voie vš rog. Eu nu
vreau sš mš cert cu domnul profesor Serban, nu cš nu putea imi este fricš, viata
este scurtš, nu o sš mai am timp sš mš impac cu domnia sa. D5nsul vrea sš mai stea
incš patru mandate in Consiliul Judetean.

Dl. presedinte Costel Alexe: Data viitoare am sš-I pun intre domnul Stanciu si colegul
de 15ngš. Domnule Dolachi, vš rog.

Dl. cons. Dolachi —Pelin Constantin: Bunš ziva vš spun eu. Propunerea din partea
grupului PNL este domnul Petru Avram.

Dl. presedinte Costel Alexe: Domnule Uscatu, vš rog.
Dl. cons. Marian Uscatu: Sšrut m5inile. Bunš ziva. Din partea grupului PMP
propunem pe domnul coleg Radu Ursanu.

Dl. presedinte Costel Alexe: Stinnati colegi, cu cele patru propuneri vš supun votului.
Cine este Pentru? (Not5: 32 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotriv5?

(Not6: d-na cons. Ursu L6cr6mioara, dL cons. Ursanu Radu lonel, dl. cons. Bogdan
Mihail si dl. cons. Avram Petru nu au participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019)
Dl. presedinte Costel Alexe: Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 39. Proiect de hot6r6re privind desemnarea unui num6r de patru

consilieri judeteni ai Consiliului Judetean lasi in vederea deplas6rii la Hincesti,
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Republica Moldova pentru vizita de lucru, in data de 23 decembrie 2021 5i aprobarea
cheltuielilor aferente deplas6rii
Aceeasi procedur5 de vot prin vot deschis.
Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru)
Domnule Uscatu, nominalizarea.
Dl. cons. Marian Uscatu: Din partea grupului PMP colegul Adrian Acostoaiei.
Dl. Dolachi-Pelin Constantin: Din partea grupului PNL, domnul Gabriel Prist5vita.
Dl. cons. Cristian Stanciu: Din partea grupului PSD, Costel Pintea.
Dl. cons. Daniel Discš: Din partea USR PPLUS, domnul Marius Ciobanu.
Dl. pre;edinte Costel Alexe: Stimati colegi, procedurš de vot prin ridicare de m5n5.
Cine este pentru aceast5 procedurš? (Notš: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
$1 lista cu cei patru nominalizati. Cine este Pentru? (Notš: 32 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?

(Not6: dl. cons. Prist6vita Gabriel, dl. cons. Ciobanu Marius-Mihai, dl. cons. Acostoaiei
Adrian 5i dl. cons. Pintea Costic6 nu au participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019)
Dl. pre;edinte Costel Alexe: Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 40. Proiect de hot6r6re privind aprobarea creditelor de angajament 5i

creditelor bugetare pentru anul 2022 in vederea ducerii la indeplinire a punctului 3 din
anexa la Hot6r6rea Consiliului Judetean nr. 386/24.11.2021
Proiectul a fost avizat favorabil. Va supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 41. Proiect de hot6r6re privind aprobarea executiei preliminate a

bugetului general al Judetului la5i - Consiliul Judetean la5i, la data de 31.12.2021
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš? Va multumesc.
Proiectul nr. 42. Proiect de hot6r6re privind includerea in bugetul local al Judetului

la5i - Consiliul Judetean la5i pe anul 2022 a sumei de 16.433,78 mii lei reprezent6nd
cheltuieli aferente activit6tii centrelor de vaccinare impotriva COV1D-19 organizate de
Consiliul Judetean la5i
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Avizat favorabil in unanimitate. Vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 45. Proiect de hot6r6re privind aprobarea valorii cotizatiei Judetului la5i

— Consiliului Judetean la5i, in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor
Judetene din Romtinia (UNOR), pentru anul 2021.
Avizat favorabil in unanimitate. Vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru).
Abtineri?
impotrivš? Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 43. Proiect de hot6r6re privind rectificarea bugetului general al Judetului

la5i - Consiliul Judetean la5i pe anul 2021
Avizat favorabil cu 3 amendamente. Domnule Dangš, vš rog.
DIvicepresedinte Marius Dangš: Cu acordul initiatorului §1 tin5nd cont cš au mai
apšrut de ieri de c5nd am discutat bugetul au mai apšrut c5teva urgente, respectiv
Spitalul Oblu ne informeazš cš in urma notificšrii cu Casa de Asiguršri trebuie sš le
suplimentšm veniturile cu 180,01 mii lei pentru medicamente. De asemenea
Ministerul Sšnštštii a informat Spitalul Sf. Maria §i Spitalul Cuza Vodš cš le-au
diminuat cu 1000 lei la Spitalul Sf. Maria §i cu 2000 lei la Spitalul Cuza Vodš sumele
alocate pentru dotšri cu aparatura medicalš. Sunt nine reglaje §i de asemenea,
doamna Arvinte mai era un al treilea? A ršmas al treilea?
D-na Elena Arvinte: Am identificat pe ordinea de zi douš proiecte de hotšr5ri cu
aprobarea creditelor bugetare pe anul 2021 §i cu alocarea creditelor pe anul 2022
pentru cš nu le-am avut in momentul in care am intocmit materialul, acestea nu sunt
incluse in proiectul de hotšr5re §i cu permisiunea dumneavoastrš am vrea sš le
includem §i pe acestea.
DI. presedinte Costel Alexe: Bun. Cu cele trei amendamente, vš supun votului.
Pentru toate cele trei odatš amendamentele.
Cine este pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
Proiectul in integralitatea sa. Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru).
Abtineri?
impotrivš?Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 44. Proiect de hot6r6re privind repartizarea pe unit6ti de cult a unor

sume cu destinatia de sprijin financiar, potrivit art. 3 alin.(3) din Ordonanta
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Guvernului nr. 82/2001, precum si aprobarea criteriilor pentru repartizarea acestor
sume.
Avizat favorabil in unanimitate.
Cine este Pentru? (Notd: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?

Tm pot r i v5 ?
Stimati colegi, am ajuns la punctul cel mai interesant, diverse.
Dacš sunt mentiuni, 1u5ri de pozitii sau gAnduri ce vreti s5 fie transmise. Domnule
Dolachi.
Dl. cons. Dolachi-Pelin Constantin: Domnule pre5edinte, domnilor vicepre5edinti,
doamna secretar, stimati colegi, onoratš asistentš,
latš-ne ajun5i la finalul anului 2021, un an cu bune, cu rele, un an in care am reu5it s5
aprob5m majoritatea proiectelor din Consiliul Judetean. Vreau sa incep prin a vš
multumi tuturor colegilor din Consiliul Judetean pentru colaborarea din aceastš
perioadš. Sper cš binele ie5enilor s5 ne uneasc5 s5 ne ajute s5 lušm cele mai bune
decizii pe viitor pentru locuitorii judetului nostru. In special vreau sš multumesc
colegilor mei din cadrul PNL pentru onoarea de a fi ales lider de grup, asta mš
onoreaz5 5i m5 5i responsabilizeazš in aceea5i mšsur5. Totodat5, vreau s5 felicit
echipa executiv5 a Consiliului Judetean pentru activitatea desfš5uratš in acest an s5
le urez un an la fel de bun ca acesta, productiv. In perioada cšt am fost consilier
judetean s-au aprobat foarte multe proiecte, dar cred c5 astšzi meritš sš amintim
proiectul unde au inceput deja lucršrile la5i —Industrial Parc. S-a avansat
documentatia tehnico-economicš pentru cele douš spitale care vor fi construite de la
zero, respectiv Institutul Regional de Medicin5 Cardiovascular5 5i Spitalul Clinic de
Boli Respiratorii, a fost prioritizat proiectul de modernizare a Aeroportului
International la5i, totodatš reteaua de apš 5i canalizare se extinde cu ajutorul Apa
Vital 5i va ajunge in 41 de comunitšti din judetul nostru. Acestea fiind spuse, v5
multumesc tare mult pentru onoarea de a fi reprezentant al acestui plen al Consiliului
Judetean.
La multi ani, s5nštate, Arb5tori cu bine 5i fericite!
Dl. preedinte Costel Alexe: Multumim mult domnule Dolachi, Stimati colegi, acelea5i
gšnduri pentru toti. Rug5mintea mea este, ar fi pšcat sš nu pretuim suvenirul dat de
copiii no5tri de la Sf. Andrei, multumindu-i domnului vicepre5edinte Dangš care face
oficiile 5i seam5n5 a fi un spiridu5. Dac5 sunt alte interventii, domnule Stanciu, vš rog.
Dl. cons. Cristian Stanciu: Multumesc domnule pre5edinte. Sigur c5 domnul Dolachi
ne-a obligat in felul acesta sš clšm fiecare cšte un scurt mesaj acum la sf5rsit de an.
Eu voi incepe chiar cu felicitarile pe care le adresez domnului Dolachi de a prelua
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aceastš sarcin5 grea a grupului PNL de a-I conduce in calitate de lider. Domnule
Dolachi, trebuie sš-I conduceti nu numai sš ne dati mesaje

sigur, spre sš v5

imbunštštiti 5i abordarea pentru cš la anul cAnd o sš ne dati mesajul sper sš nu ne
mai cititi proiectele de pe hArtia aia pentru cš se intrebau colegii dac5 vi se ia hšrtia
din fatš, ce se intšmplš. Acum domnule profesor, stati c5 nu am terminat.
Vreau sš urez 5i eu colegilor consilieri judeteni La multi Ani! S5r135tori sfinte cu bine!
Si dumneavoastr5 domnule presedinte

executivului 5i a celor oameni care

indiferent de cine se perind5 la conducerea Consiliului Judetean

duc munca cu

greu, rn5 refer 5i la proiecte europene 5i la tehnic 5i la investitii 5i la toate directiile din
Consiliul Judetean 5i la institutiile din subordinea Consiliului Judetean unde avem
oameni cu experientš 5i care 5tiu sš tin5 lucrurile cum trebuie acolo in fršu 5i unul
dintre ei este chiar domnul director lon Florin cu care de vre-o 20 de ani tot mš
intšinesc an de an 5i sigur, a5a cum spunea 5i domnul Dolachi, am avut un an greu, un
an dificil, un an pandemic, un an cu sute de proiecte, cu multe 5edinte 5i ordinare 5i
extraordinare 5i on line 5i cu prezent5 fizicš 5i cu hibrid si cu ce mai vreti
dumneavoastr5, sigur, cea mai mare problemš 5i mai mare greutate a noastrš a fost
aceastš aliantš cu colegii no5tri de la PNL c5 5titi cš a mai fost una, a fost un USL
acum vre-o 5ase ani numai c'š atunci ne-am luat de bunš voie si nesiliti de nimeni.
Acum din pšcate, ne-am luat tot de bunš voie cš pšn5 la urm5 am vrut, dar siliti de
imprejur5ri 5i de tot ce s-a intšmplat, de aceea zšmbetele noastre cu colegii de la PNL
nu sunt chiar pšnš la urechi, sunt un pic mai stršngšnd din dinti a5a: mši fratilor, asta
e, nu avem ce face, vedem ce impSrtim, voi ati luat mai mult, noi nu am luat nimic,
asta e, poate ne mai dati 5i nouš cš de asta ne-au colindat la inceput, ati všzut mai
ales pe domnul pre5edinte in mod special: ne dati ori nu ne dati, gAnditi-v5 domnule
pre5edinte ne dati ori nu ne dati ceva cš noi nu mai avem r5bdare, dar poate pšn5 la
anul care va s5 vin5 o sš obtinem 5i noi ceva sau poate ne lušm singuri dac5 tot nu ne
dati, o s5 vedem. Multš s5n5tate, ca s5 nu lungesc vorba, sper, cš am credinta
sincerš cš foarte dintre proiectele astea pe care noi le-am votat aici cu antitez5, f5r5
antitezš, cu dezbateri, fšrš dezbateri, m5car parte dintre ele in anul ce va urma s5
reu5im sš le implement5m, nu toate c5 nu o s5 putem, iar experienta ne-a arštat
acest lucru c5 uneori pentru un proiect e necesar chiar douš sau trei mandate pentru
implementarea sa, dar m5car pentru Aeroportul International eu zic cš s-a fšcut un
pas inainte, la Drumuri Judetene Master Planul, de5i au trecut opt ani de and tot
vorbim de el suntem undeva spre finalizare, cred cš doar tronsoanele au mai r5mas
neabordate in Master Planul drumurilor judetene in rest axele 5i subaxele sunt toate
abordate 5i cu sursš de finantare, altele mai a5teaptš putin, iar pe fonduri europene
ce sš mai vorbim cš de cšnd a venit doamna Afilipoaie cred c5 5i la 5edintele de la
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comisii din cursul anului 5i la cele de plen, cAnd ia d5nsa cuv5ntul ne dorim s5
vorbeasc5 eat mai putin pentru cš ne dezvolt5 toate proiectele europene, le detaliaz5
5i asta arat5 5i preocupare 5i volum de muncš si faptul cš existš o intentie de Atragere
a fondurilor europene c5tre judetul nostru. S5 nu intelegeti c5 prin luarea mea de
cuvAnd mai ales asta la final incerc cumva s5 laud executivul Consiliului Judetean p5n5
la ceruri, nici pe departe lucrul acesta 5i dumnealor stiu foarte bine ci chiar mi-as dori
pentru cš am ceva vechime in Consiliul Judetean ca s5 ajungem s5 abord5m
lucrurile centrat pe proiect 5i mai putin politic, sigur cš 5i politica are abordanta sa,
toti suntem trimi5i aici in primul r5nd pe listele de partid, f5r5 platformš politic5
practic lucrurile nu pot inainta, este dac5 vreti, ceea ce este in spatele cortinei vis-avis de tot ce inseamnš demersul administrativ, dar, 5i cu acest lucru inchei, sper
domnul pre5edinte ca aceast5 idee care incepe usor, u5or s5 se prefigureze in
Consiliul Judetean 5i la la5i anume indiferent de culoarea politic5 proiectele
importante s5 le sustinem, s5 nu ršmAn5 doar la nivel declarativ 5i chiar sa o facem.
Multumesc.
Dl. pre;edinte Costel Alexe: Eu vreau sš v5 spun o chestiune c5 1-am mai inscris de-a
lungul istoriei recente pe feciorul meu lustin la diverse activit5ti, ba cš este fotbal, ba
cš este baschet 5i la un moment dat mš intreab5: m ai inscris, dar m ai intrebat dac6
-

-

vreau? S5 5titi cš 5i noi nutrim acelea5i sentimente domnule Stanciu fat5 de aceastš
minunatš coalitie care doar cu speranta c5 ar putea sa facš ceva bun pentru RomSnia,
nu pe dumneavoastrš ci ideea in sine, dar cu greu pot s5 o accept, dar asta nu
inseamnš cš nu am toatš aprecierea in calitate de coleg al dumneavoastrš fat5 de
fiecare coleg consilier judetean ce reprezintš astAzi PSD 5i pentru cš tot mi-ati adus
aminte de coalitie, sincer a5 vrea sš multumesc colegilor care la la5i facem o aliant5
suficient de bunš pentru sustinerea proiectelor vreau sš multumesc 5i domnului
Uscatu 5i lui Adi pentru sprijinul dezvoltšril proiectelor coalitiei de guvernare la
Consiliul Judetean. Marian, te rog.
Dl. cons. Marian Uscatu: Multumesc domnule pre5edinte, dragi colegi, nu o s5 mai
repet ce au spus pSn5 acum antevorbitorii mei, intr-adev5r a fost un an greu, am
spus-o de nenumšrate ori, am spus ast5zi la final de an 2021, avem nevoie de o
viziune inteligentš pentru a putea dezvolta judetul

au dreptate antevorbitorii mei

cAnd au spus c5 pe marile proiecte strategice trebuie s5 fie o coeziune a clasei politice
le5ene, am sustinut 5i sustin 5i asta imi doresc eu pentru 2022 pentru proiectele
noastre ale judetului la5i. Doresc o coeziune 5i o conlucrare a clasei politice iesene 5i
s5 facem tot timpul difrerenta intre politic 5i actul administrativ. Din partea colegilor
mei Onduri bune, la multi ani si s5rb5tori binecuv5ntate. Doamne Ajut5!
Dl. pre;edinte Costel Alexe: Multumim domnule Uscatu. Domnul Daniel Disc5.
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Dl. cons. Daniel Discš: V5 salut din nou stimati colegi. Chiar dac5 Mos Cršciun este
imbr5cat in rosu el nu ar trebui s5 aib5 culoare politic5. Totusi pentru noi nu a gšsit in
tolba lui s5 ne punš proiectele pe ordinea de zi. Avem proiecte pentru a cinsti
cetštenii judetului

pentru medicin5 primar5. Sper5m pentru la anul mai mult5

intelepciune de la executiv s5 ne pun5 si nouš proiectele pe ordinea de zi. ln rest,
pentru noi toti consilierii imi doresc mai mult5 intelepciune, s5 d5ruim mai mult, s5
ambim mai mult, s5 iubim mai mult si sper5m c5 la sthrsitul mandatelor s5 nu ne
cert5m cine a I5sat Moldova in urm5 cu 10 ani fat5 de vest. S5 ne cert5m pe
proiectele pe care le-am construit pentru cet5tenii judetului

Multumesc.

Dl. preedinte Costel Alexe: Multumim mult domnule Discš. Stimati colegi consilieri
judeteni, colegi directori

reprezentanti ai tuturor institutillor din curtea judetului

nostru, dati-mi voie s5 v5 urez Cr5clun fericit, un An Nou mai bun, s5 ne revedem
s5n5tosi

vrea impreunš s5 ciocnim o cupš de sampanie. V5 multumesc pentru

acest an complicat dar minunat an 2021.
intrebann pe domnul director lon Florin c5 nu am retinut ce a spus Mario atunci,
Mario care este un suflet de om de la SfSntul Andrei, ne-a adus 37 de inimoare
patru aripi a celor patru ingeri care din pšcate s-au dus la ceruri in acest an.

vrea s5

p5streze amintirea celor patru, colegele noastre director din cadrul Consiliului
Judetean pentru c5 ele prin activitatea lor sprijin5 dezvoltarea DGASPC.
Dragi colegi, Cršciun Fericit La Multi Ani!

5edinta s-a incheiat, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal.
SECRETARUL GE i ERAL AL JUDETULUI,
L5cršmioara er ' 5-D5scšlescu

Redactat
BCSSPUATSCOF,
Consilier, Mihaela Dumitriu
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris oficial
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