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PROCES- VERBAL
incheiat astšzi, 26 ianuarie 2022 in cadrul sedintei ordinare a o

u ui Judetean

lasi
Consiliul Judetean lasi a fost convocat prin Dispozitia nr. 48/ 0.01.2022 a
Presedintelui Consiliului Judetean lasi in 5edintš ordinarš in data de 26 01.2022, ora
10.00 in Sala Virgil Sšhleanu din cadrul Institutiei Prefectului Judetului I conform
prevederilor art. 178 alin. (1) si art. 179 alin. (1), (2)

lit. a), (4), (6), coroborate cu art.

134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 si 136 precum 5i ale art. 191 alin. (1)
lit. b) alin. (3) lit. a) din Ordonanta de Urgentš a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificšrile si

completšrile ulterioare, modificatš 5i

completatš prin Dispozitia nr. 54/25.01.2022.
Proiectul ordinii de zi precum si materialele suport la proiectele de hotšršri au
fost postate pe site-ul Consiliului Judetean lasi la Sectiunea Transparentš Decizionalš5edinte si transmise electronic tuturor consilierilor judeteni.
Sedinta are loc in Sala „Virgil Sšhleanu"

din cadrul Institutiei Prefectului

Judetului lasi, incepšnd cu ora 10.00 se desfšsoarš in contextul situatiei
epidemiologice generate de virusul SARS COV-2, avAnd in vedere mšsurile speciale
care se impun a fi luate pentru prevenirea 5i combaterea pandemiei de COVID-19.
Sedinta este legal constituitš, fiind prezenti fizic in salš 34 de consilieri judeteni
din 36 de consilieri judeteni in functie plus domnul

Costel Alexe Pre5edintele

Consiliului Judetean lasi.
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Domnul consilier judetean Discš Daniel participš la 5edintš prin intermediul
mijloacelor electronice de comunicare la distantš respectiv prin aplicatia on line de
videoconferintš zoom meetings ca urmare a Deciziei de confirmare a carantinšrii
emisš de cštre Directia Judeteanš de Sšnštate Publicš sub nr.
2510331/25.01.2022, Thregistratš la Consiliul Judetean la5i sub nr. 3269/25.01.2022.
Domnul consilier judetean Ursanu Radu lonel participš la 5edintš prin
intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distantš respectiv prin aplicatia
on line de videoconferintš zoom meetings ca urmare a adeverintei medicale
inregistratš la Consiliul Judetean la5i sub nr. 3401/25.01.2022, fiind izolare la
domiciliu.
in total sunt prezenti la 5edintš 37 de membri ai Consiliului Judetean la5i cu
drept de vot care care compun Consiliului Judetean la5i, fiind indeplinite prevederile
legale pentru buna desfšprare a lucršrilor 5edintei.
Lucršrile sedintei ordinare a Consiliului Judetean la5i sunt conduse de cštre
domnul Costel Alexe Pre5edintele Consiliului Judetean la5i.
La 5edinta ordinarš a Consiliului Judetean

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 la5i 5i a directillor 5i institutiilor subordonate Consiliului Judetean la5i.
De asemenea, mai sunt prezenti in salš 5i reprezentanti mass-media.
Proiectul Ordinii de zi este cuprins
Judetean la5i

Dispozitia Pre5edintelui Consiliului

nr. 48/20.01.2022, modificatš 5i completatš prin dispozitia nr.

54/25.01.2022, respectiv:
DISPOZITIA nr. 48
privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedintš ordinarš, in data de
26 ianuarie 2022, incepšnd cu ora 10°°, la Sala Virgil Sšhleanu din cadrul
Institutiei Prefectului Judetului 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 si 136 precum
si 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 complethrile ulterioare;
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Av5nd in vedere Hot5rhrea Consiliului Judetean

nr. 75 din 31.03.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare functionare a Consiliului Judetean
la5i, modificat5 completat5 prin Hotšr5rea Consiliului Judetean la5i nr.
389/24.11.2021,
.(n 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 convoac5 Consiliul Judetean la5i in 5edintš ordinar5, pentru data de
26 ianuarie 2022, incepand cu ora 10 °°, la Sala Virgil S5hleanu din cadrul Institutiei
Prefectului Judetului la5i, cu urmštorul proiect al ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotšr5re privind aprobarea procesului — verbal
ordinare a Consiliului Judetean la5i din data de 22 decembrie 2021.
Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Secretarul General al Judetului lasi — D-na Lticramioara

al 5edintei

VERNICA -

DASCALESCU)
2. Proiect de hot5r5re privind aprobarea procesului — verbal al sedintei
extraordinare a Consiliului Judetean lasi convocat5 de indatš in 29 decembrie 2021,
ora 19,00 ale cšrei lucr5ri s-au desf55urat prin intermediul mijloacelor electronice de
comunicare la distant5, respectiv prin aplicatia online de videoconferintš zoom
meetings.
Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — DL Costel ALEXE
(sustine- Secretarul General al Judetului lasi — D-na Lacttmioara VERNICA - DASCALESCU)

3. Proiect de hotšr5re privind aprobarea devizului general 5i a indicatorilor
tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie "Consolidare, reabilitare 5i
refunctionalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infectioase
"Sf. Parascheva" la5i".
Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
Manager Sp. Sf. Parascheva — DL 5ef Lucrari Dr. Manuel-Florin RO5U

4. Proiect de hotšr5re privind rectificarea Hotšr5rii Consiliului Judetean la5i
nr. 346/24.11.2021 de aprobare a creditelor de angajament 5i creditelor bugetare
pentru realizarea reparatiei Statiei de producere a oxigenului medical din cadrul
Statiei de Fluide Medicale ce deserveste at5t Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
cht Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sf5nta Parascheva la5i.
Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — DL Costel ALEXE
(sustine- Manager Spital Pneumoftiziologie — DL 5ef Lucreiri Dr. Radu Adrian CRI5AN DABLIA)
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5. Proiect de hotšrhre privind aprobarea Anexei 1 — Reparatii curente din
Programul de lucršri drumuri si poduri al Directiei Judetene de Administrare a
Drumurilor si Podurilor lasi pentru anul 2022.
Initiator Pre;edintele Consiliului Juderean la;i — DL Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv DJADP la;i — DL Ciprian Ovidiu CIUCAN)

6. Proiect de hotšrhre privind includerea obiectivului de investitii "Modernizare
drum judetean D1201C: lim. Jud. Neamt — Ršchiteni — Intersectie DN 28, km 10+500 —
16+350" in Programul de investitii provizoriu pentru anul 2022.
Initiator: Pre;edintele Consiliului Judetean la;i — DL Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv DJADP la;i — Dl. Ciprian Ovidiu ClUCAN)

7. Proiect de hotšrhre pentru aprobarea Actului Aditional la Acordul de
Cooperare incheiat intre Judetul lasi — Consiliul Judetean lasi din Romhnia si Raionul
Hincesti din Republica Moldova, aprobat prin Hotšrhrea Consiliului Judetean lasi
nr. 345/26.11.2015.
Initiator Pre;edintele Consiliului Judetean la;i — DL Costel ALEXE
(sustine- consilier Serviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii Internationale — DI. Virgil LEITOIU)

8. Proiect de hotšrhre privind aprobarea cotizatiei Judetului lasi — Consiliul
Judetean lasi, in calitate de membru al Asociatiei Regiunilor Europene (ARE), pentru
anul 2022.
Initiator: Pre;edintele Consiliului Judetean la;i — DI. Costel ALEXE
(sustine- consilier Serviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii Internationale — DL Virgil LEITOIU)

9. Proiect de hotšrhre privind aprobarea cotizatiei Judetului lasi — Consiliul
Judetean lasi, in calitate de membru al Asociatiei Regiunilor Europene Viticole (AREV),
pentru anul 2022.
— DI. Costel ALEXE
Initiator: Pre;edintele Consiliului Judetean
(sustine- consilier Serviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii Internationale — Dl. Virgil LEITOIU)

10. Proiect de hotšrhre privind aprobarea retelei invštšmAntului special din
judetul lasi pentru anul scolar 2022-2023.
Initiator Pre;edintele Consiliului Judetean la;i — DI. Costel ALEXE
(sustine- Sef Serviciu Resurse Umane — DL Radu Gabriel APETREI)

11. Proiect de hotšrhre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.J. lasi
nr. 361/16.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean lasi in
organele colegiale de conducere ale unitštilor din domeniul de activitate bugetarš
"Sšnštate asistentš socialš" modificatš prin H.C.J. nr. 32/27.01.2021.
Initiator Pre;edintele Consiliului Judetean la;i — DI. Costel ALEXE
(sustine- $ef Serviciu Resurse Umane — DL Radu Gabriel APETREI)
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12. Proiect de hot5r5re privind aprobarea Raportului pentru perioada ianuarie
— decembrie 2021 privind stadiul realizšrli m5surilor incluse in Planul de nnentinere a
pentru perioada 2019 - 2023.
calit5tii aerului in Judetul
Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — DI. Costel ALEXE
(sustine- Coordonator Comisie Tehnic6 — D-na arh. Anca MIHAILESCU)

13. Proiect de hot5rAre pentru modificarea si completarea Hot5rArii
Consiliului Judetean lasi nr. 338/19.10.2018 privind aprobarea realiz5rii proiectului
"Cresterea calitštii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si
dotare ambulatoriu integrat in incinta IRO lasi", in vederea finantšrii in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, modificat5 prin HotšrArea Consiliului
Judetean lasi nr. 165/27.04.2020.
Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — DL Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOME)

14. Proiect de hotšr5re pentru modificarea Hot5r5rii Consiliului Judetean lasi
nr. 304/22.11.2016 privind aprobarea proiectului RESTAURAREA MUZEULUI "VASILE
POGOR" IASI Cod SMIS 116511 si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantšrii
acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritarš 5 imbunštštirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabilš a
patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1. - Conservarea, protejarea,
promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, apelul de proiecte
completšrile ulterioare, in conformitate cu
POR/2016/5/5.1/1, cu modificšrile
bugetul final al proiectului.
Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE)

15. Proiect de hot5r5re privind alocarea din excedentul bugetului Judetului lasi
p5n5 la aprobarea bugetului pe anul 2022, a fondurilor
- Consiliului Judetean
servicii de consultantš) in cadrul
necesare plštilor urgente (executie de lucršri
proiectului "Regiunea Nord - Est - Axa rutier5 strategicš 1: lasi- Suceava".
Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — DI. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE)

16. Proiect de hotšr5re privind aprobarea alocšrli din excedentul bugetului
Judetului lasi- Consiliului Judetean lasi, pSnš la aprobarea bugetului pe anul 2022, a
proiectului RESTAURAREA
fondurilor necesare derul5rii activit5tilor in cadrul
MUZEULUI "NICOLAE GANE" IASI.
Costel ALEXE
Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi —
(sustine- Director Executiv Directia Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE)

17. Proiect de hotšr5re privind aprobarea alocšrii din excedentul bugetului
Judetului lasi - Consiliului Judetean
pSnš la aprobarea bugetului pe anul 2022, a
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fondurilor necesare derul5rii activitštilor in cadrul proiectului "REABILITAREA
MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF. MARIA", IA51".
Iniriator Presedintele Consiliului Juderean lasi — DL Costel ALEXE
(susrine- Director Executiv Direcria Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE)

18. Proiect de hotšr5re privind alocarea din excedentul Consiliului Judetean
pe anul 2021, a unor sume necesare pl5tilor urgente p5n5 la aprobarea bugetului pe
anul 2022, pentru obiectivul de investitii "C5I5tor pe Meridiane Culturale"- "Traveller
on Cultural Meridians" conform Contractului de Grant — cod 1 HARD/2.1/1..
Iniriator: Presedintele Consiliului Juderean lasi — DI. Costel ALEXE
(susrine- Director Executiv Direcria Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE)

19. Proiect de hot5r5re privind modificarea Hot5r5rii Consiliului Judetean lasi
nr. 182/17.05.2017 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitarea si modernizarea
Spitalului Clinic de Urgent5 pentru Copii Sf. Maria lasi" si a cheltuielilor legate de
proiect.
iniriator: Presedintele Consiliului Juderean lasi — DI. Costel ALEXE
(susrine- Director Executiv Direcria Proiecte — D-na Marieta AFILIPOAIE)

20. Proiect de hot5r5re pentru aprobarea Programului Judetean de Dezvoltare
Economico-Socialš lasi pentru perioada 2021-2024, a Ghidului Solicitantului si a
draftului de contract de finantare in vederea realizšrii obiectivelor de investitii
eligibile.
Iniriator: Presedintele Consiliului Juderean lasi — DL Costel ALEXE
(susrine- Director Executiv Direcria Proiecte — D-na Marieta AFILIPOME)

21. Proiect de hotšrAre privind repartizarea pentru anul 2022 pe unitštile
administrativ — teritoriale din judetul lasi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
ad5ugat5 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, destinate
finant5rii Programului pentru scoli al RomAniei in perioada ianuarie — iunie 2022 a
anului scolar 2021 — 2022 si estimari pe anul 2023.
Iniriator: Presedintele Consiliului Juderean lasi — Dl. Costel ALEXE
(susrine- Direcria Economic6 Director Executiv — D-na Elena ARV1NTE)

22. Proiect de hotšr5re privind aprobarea cuantumului total al cheltuielilor
pentru functionarea centrelor de zi din comunele Aroneanu, Bals, Ciurea, Cotnari,
F5ntAnele, Helesteni, lon Neculce, Miroslava, Ruginoasa, Scobinti, Tomesti, Tibšnesti
Tig5nasi, precum si cota-parte de finantare din bugetul Judetului lasi - Consiliul
pe anul 2022 si estim5rile pentru anii 2023-2025.
Judetean
Iniriator: Presedintele Consiliului Juderean lasi — DI. Costel ALEXE
(susrine- Direcria Economic6 Director Executiv — D-na Elena ARV1NTE)

23. Proiect de hotšr5re privind repartizarea pe unitštile administrativ teritoriale din judetul lasi a procentului de 20% din cotele si sumele defalcate din
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unele venituri ale bugetului de stat, precum si a sumei corespunzštoare cotei de 6%
din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul fieckei unitšti
administrativ - teritoriale, reprezentšnd fond la dispozitia consiliului judetean,
conform prevederilor art. 32 si art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificšrile si completšrile ulterioare si Scrisorii Cadru nr.
467736/2021 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a
proiectelor de buget pe anul 2022 si a estimšrilor pentru anii 2023-2025, precum si
limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adšugatš pentru echilibrarea bugetelor
locale, propuneri pe anul 2022 si estimki pentru anii 2023-2025
Initiator: Pre;edintele Consiliului Judetean la5i — DL Costel ALEXE
(sustine- Directia Economic6 Director Executiv — D-na Elena ARVINTE)

24. Proiect de hotšr5re privind prelungirea mandatelor administratorilor
provizorii ai R.A. Aeroportul lasi.
— DL Costel ALEXE
Initiator Pre;edintele Consiliului Judetean
(sustine- consilier Compartiment Guvernant6 Corporativ6 — DI. C6t6 lin NICOARA)

25. Proiect de hotkAre privind constituirea Comisiei de selectie la nivelul
autoritštii publice tutelare in vederea selectiei membrilor Consiliului de administratie
al Regiei Autonome Aeroportul lasi.
Initiator: Pre;edintele Consiliului Judetean la;i — DL Costel ALEXE
(sustine- consilier Compartiment Guvernant6 Corporativ6 — DL C6t6lin NICOARA)

26. Proiect de horkke privind insusirea prevederilor Deciziei nr.
864/01.11.2021 a Curtii de Apel lasi, referitoare la terenul in suprafatš de 34.633 mp,
identificat cu numkul cadastral 68804, inscris in cartea funciarš UAT Ciurea.
Initiator: Pre;edintele Consiliului Judetean la;i — DL Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Tehnic6 — DI. logen GTNIU)

27. Proiect de hotšršre privind demararea procedurii de concesionare prin
licitatie publicš a suprafetei de 15.400 mp, din imobilul proprietatea publicš a
judetului lasi, situat in Municipiul lasi str. Moara de VSnt nr. 34, parte din numšrul
cadastral 168287, UAT Municipiul lasi.
Initiator Pre;edintele Consiliului Judetean lasi — DL Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Tehnic6 — Dl. logen GiNJU)

28. Proiect de hotkke privind dezmembrarea imobilului proprietatea publicš a
Judetului lasi, situat in lasi, str. Arhitect G. M. Cantacuzino (fostš Crisan) nr. 20,
Judetul lasi, UAT lasi, identificat cu numšrul cadastral 145937.
initiator: Pre;edintele Consiliului Judetean la;i — DL Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Tehnic6 — DL logen GiNJU)
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29. Proiect de hotšršre privind dezmembrarea imobilului proprietatea publicš a
Judetului lasi, situat in lasi, str. Hatman Sendrea nr. 2, Judetul lasi, UAT lasi, identificat
cu numšrul cadastral 172126.
Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — DL Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Tehnic '6 — DL logen GTIVJU)

30. Proiect de hotšrAre privind aprobarea transferšrii din evidenta contabilš a
Judetului lasi - Consiliului Judetean lasi a valorii majoratš a investitiilor realizate de
Consiliul Judetean lasi in cadrul proiectului „Reabilitarea si dezvoltarea turisticš a
Ansamblului Monument Istoric Mšn5stirea Golia-lasi" pentru imobilul situat in
Municipiul lasi, strada Cuza Vodš nr. 51 si preluarea in evidenta contabilš a
Mitropoliei Moldovei si Bucovinei-Mšnšstirea Golia.
Initiator: Presedintele Consiliului Judetean Iasi — DL Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Tehnic6 — Dl. logen GTIVJU)

31. Proiect de hotšršre privind solicitarea de trecere din domeniul public al
STATULUI ROMAN si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor prin
Inspectoratul General de Aviatie, Unitatea Specialš de Aviatie lasi in domeniul public
al JUDETULUI IASI a imobilului teren in suprafatš de 83.000 mp situat in municipiul
lasi, str. Moara de VAnt nr. 34, identificat cu numšrul cadastral 129806, UAT
Municipiul lasi
Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — DI. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Tehnic6 — DI. logen GTIVJU)

32. Proiect de hotšršre privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publicš, a
spatiului comercial in suprafatš de 32,24 mp, situat in lasi, str. Moara de VSnt nr. 34,
Terminal T3.
Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — DI. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Tehnic6 — DI. logen GTIVJU)

Diverse 1: Adresa Curtii de Conturi - Camera de Conturi lasi nr. 64091 din
24.12.2021, inregistratš la Consiliul Judetean lasi sub nr. 46774 din 28.12.2021;
Decizia nr.140/2021 de prelungire a termenului pentru realizarea mšsurilor dispuse
prin Decizia nr.84/05.08.2019 si ulterior prin Decizia nr.6/29.012020; Raport privind
modul de ducere la indeplinire a mšsurilor dispuse prin Decizia nr. 84/2019,
inregistrat la Camera de Conturi lasi sub nr. 56165/2021 si la Consiliul Judetean lasi
sub nr. 42160 din 26.11.2021.

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.
p-v sed ordinara 26.01.2022
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Art. 3 Consilierii judeteni pot depune amendamente asupra proiectelor de
hothrki in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modific5rile 5i complet5rile ulterioare si Regulamentului de
organizare 5i functionare al Consiliului Judetean lasi aprobat prin Hot5r5rea
Consiliului Judetean la5i nr. 75/31.03.2021, cu modifickile 5i completkile ulterioare.
Art. 4 5edinta ordinarš se va desf55ura cu respectarea mšsurilor legale de
prevenire 5i combatere a ršsp5ndirii coronavirusului, conform prevederilor legale
dispuse de autoritStile abilitate.
Art. 5. (1) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghi5eu Unic, Arhiv5 5i
Secretariat ATOP va inainta copie dup5 prezenta Dispozitie c5tre:
a) Institutia Prefectului Judetului la5i,
b) Secretarul General al Judetului la5i.
(2) Aducerea la cuno5tintš publicš a prevederilor prezentei Dispozitii va
fi asiguratš de cštre Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghi5eu Unic, Arhiv5 5i
Secretariat ATOP.
Datš astšzi:

2022

CONTRASEMNEAZA,

PRESEDINTE,

SECRETAR GENERAL ALJUDETULUI,

Costel Alexe

Lšcršmioara Vernicš — Dšscšlescu

DISPOZITIA nr. 54
pentru modificarea $i completarea Dispozitiei Pre$edintelui Consiliului Judetean la$1
nr. 48/20.01.2022 privind convocarea Consiliului Judetean

in $edintš ordinarš,

in data de 26 ianuarie 2022, incepfind cu ora 10°°, la Sala Virgil Sšhleanu din cadrul
Institutiei Prefectului Judetului la$1
Pre$edintele Consiliului Judetean la$1;
AvAnd in vedere Dispozitia Pre5edintelui Consiliului Judetean la5i nr. 48/20.01.2022
privind convocarea Consiliului Judetean lasi in 5edint5 ordinarš, in data de 26 ianuarie
2022, incepkid cu ora 10°°, la Sala Virgil S5hleanu din cadrul Institutiei Prefectului
Judetului la5i;
Av5nd in vedere prevederile art. 135 alin. (8) 5i art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modifickile 5i complet5rile ulterioare;
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AvSnd in vedere prevederile Hot5r5rii Consiliului Judetean

nr. 75/31.03.2021

privind Regulamentul de organizare functionare a Consiliului Judetean la5i;
in temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanta de Urgent5 a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific5rile 5i complet5rile ulterioare:
DISPUNE:
Art. I Se modific5 art. 1 al Dispozitiei Pre5edintelui Consiliului Judetean lasi nr.
48/20.01.2022 privind convocarea Consiliului Judetean la5i in 5edintš ordinar5, in
data de 26 ianuarie 2022, incep5nd cu ora 10", la Sala Virgil S5hleanu din cadrul
Institutiei Prefectului Judetului lasi, in sensul c5 se completeaz5 proiectul ordinii de zi
cu urrnštorul proiect de hot5r5re, dup5 cum urmeaz5:
1.(33) Proiect de hot5r5re privind repartizarea pentru anul 2022 pe unit5tile
administrativ - teritoriale din judetul la5i a sumelor corespunzštoare cotei de 6% din
impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul fiethei unit5ti
administrativ - teritoriale, reprezentAnd fond la dispozitia consiliului judetean,
conform Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, precum 5i estim5rile
pentru anii 2023-2025 privind repartizarea pe unitštile adnninistrative- teritoriale din
judetul a sumelor corespunatoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi
incasat la bugetul de stat, la nivelul fiec5rei unit5ti administrative- teritoriale 5i a
procentului de 20% din cotele sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform Legii nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modifithile complet5rile ulterioare.
— DL Costel ALEXE
Initiator Pre;edintele Consiliului Judetean
(sustine- Directia Economic6 Director Executiv — D-na Elena ARVINTE)

Art. II Materialul inscris pe proiectul ordinii de zi va fi afi5at pe pagina oficial5 de
internet a Consiliului Judetean la5i, in sectiunea Transparent5 Decizional5 — Sedinte,
http://www.icc.ro/sedinte si va intra in analiza 5i dezbaterea comisiilor de specialitate

ale Consiliului Judetean la5i, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean la5i nr.
48/20.01.2022, r5m5n valabile 5i se aplic5 in consecint5.
Art.IV.(1) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhiv5 5i
Secretariat ATOP va inainta copie dupš prezenta Dispozitie atre:
a. Institutia Prefectului Judetului la5i,
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b. Secretarul General al Judetului lasi,
c. Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhiv5 si Secretariat
ATOP.
(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 astazi: 25.01.2022
PRESEDINTE,
Costel Alexe

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Lšcršmioara Vernicš — Dšscšlescu
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(Not5: Domnul Costel Alexe, Pre5edintele Consiliului Judetean la5i deschide lucršrile
5edintei ordinare de plen din data de 26 ianuarie 2022, ora 10.00).
Dl. Costel Alexe: Bun5 ziva stimati colegi,
V5 rog sš m5 iertati cš incepem aceast5 sedintš cu o mic5 intfirziere. V5 promit c5 o
vom recupera pe parcursul acestei 5edinte. Cu gAndul cš domnul Manolache nu este
astšzi, dar uitati c5 a ajuns, atunci ne vom stršclui de douš ori mai mult sš recuperšm
aceast5 intšrziere.
Stimati colegi, dati-mi voie in primul ršnd sš p5str5m un moment de reculegere
pentru cš, Consiliul Judetean lasi a pierdut unul dintre cei mai vechi angajati din
p5cate in pragul pension5rii a plecat dintre noi a5 vrea s5 tinem un moment de
reculegere pentru cel care a fost Virgil Axinie. Vš rog.
V5 multumesc. Dumnezeu S5-I odihneascš in pace!
Stimati colegi, este prima 5edintš din acest an, un bun prilej s5 v5 urez
dumneavoastr5 tuturor celor dragi La multi ani si s5 avem un an cu multš s5n5tate!
Restul, ori le cumpšršm, ori le imprumutšm ori vom reu5i sš le realizšm impreun5.
As vrea s5 vš spun cš in urma discutillor care au avut loc cu colegii no5tri din executiv
vreau s5 le multumesc tuturor apoi in cadrul coalitiei din cadrul Consiliului Judetean
PNL, PMP apoi 5i cu liderii celorlalte formatiuni domnul Stanciu 5i domnul Discš
este in consultare publicš bugetul judetului nostru pentru 2022, vreau s5 cred cš este
un buget care la finalul acestui an cu o executie bugetar5 cšt se poate de bunš va
acoperi parte din nevoile 5i necesitštile judetului nostru. Sper ca Programul National
Anghel Saligny 5i tot ceea ce face Directia de Drumuri s5 avem la finalul acestui an
drumuri mai bine modernizate, mai multe 5i evident sš avem conditii cšt se poate de
bune de trafic pentru locuitorii judetului nostru sau pentru cei care traverseaz5
judetul nostru. Sšnštatea, cultura, educatia, asistenta socialš sunt domenii care s-au
bucurat 5i in acest an de sprijinul financiar al Consiliului Judetean, din p5cate,
neavand resursele financiare s5 satisfacem toate nevoile de dezvoltare 5i de o mai
bunš functionare oferind un act medical de calitate sau un act educational.
Resurswele pe care le are Consiliul Judetean fie de la bugetul de stat fie din fonduri
proprii comparativ cu alte judete tinem cšt se poate de bine aceast5 educatie 5i
aceast5 etichet5 a judetului nostru. Pentru asta vreau s5 vš multumesc pentru cei
care sunteti Tri executiv si a5 vrea s5 v5 multumesc cum este de altfel o facem
intregului legislativ al Consiliului Judetean sš le multumim 5i celor care au fost
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inaintea noastrš pentru cš pe 24 ianuarie acum c5teva zile, Apa Vital a devenit
operator regional de servicii publice 5i pentru Republica Modova. Dupš cum bine 5titi
a fost semnat contractul pentru subtraversarea rSului Prut, astfel, in prima etapš
RomSnia prin judetul la5i va furniza pentru 30.000 de locuitori din Ungheni 5i
Nisporeni apš potabilš. Proiectul colegilor no§tri de la Apa Vital cu un management
foarte bun 5i vreau s5 felicit echipa de acolo condusš de Mihai Doru§, fostul director,
domnul Toma, vor reu5i sš asigure apš potabilš intr-un viitor apropiat pentru
250.000 de cetšteni ai Republicii Moldova.
Chiar 5i cu aceastš pandemie dupš cum a declarat 5i prietenul domnului Manolache,
directorul Aeroportului International la5i, avem cifre foarte bune 5i de trafic 5i de
pasageri pe aeroportul nostru 5i sunt convins cš odatš cu modernizarea acestuia vom
reu5i ne consolidšm statutul de Aeroport International Regional. Am avut discutii
cu domnul Spinu 5i vom gšsi solutii pentru locuitorii Republicii Moldova care, cu bilet
de avion din la5i sš nu mai piardš atSt de mult timp la controalele punctelor vamale
fie cš vorbim de Sculeni fie cš vorbim de Albita-Leu§eni. Nu uitšm nici societatea
civilš in acest an, in urma discutillor cu ai nostri colegi, bugetul este de un milion 5i
jumštate anul acesta cu 50% mai mult. S5 speršm cš in anii ce vor urma vom avea
resurse mai multe 5i vreau sš imi afirm incš odatš sprijinul 5i increderea cš toti cei
care au nevoie de ace5ti bani in virtutea unor discutii pe care le-am avut 5i anul
trecut 5i cu donnnul Uscatu 5i cu domnul Stanciu 5i cu executivul sš reu§im sš-i
sprijinim pe cei mai talentati copii din judetul nostru.
Ne apropiem de finalizarea Casei Pogor 5i de N. Gane. A5 vrea ca doamna Afilipoaie sš
vorbiti cu cei patru lideri de grup astfel inc8t in functie de disponibilitatea colegilor
consilieri judeteni a5 vrea s5 organizšm vizite pe 5antier sš vadš legislativul ceea ce
s-a fšcut 5i la Nicolae Gane 5i la Casa Pogor.
Supunem la vot, dupš ce a fost in consultare publicš Planul Judetean de Dezvoltare
Economico Socialš pentru 2021-2024 unde avem astšzi intentii sš dezvoltšm pe toti
cei care vor dezvolte infrastructurš de gaz, terenuri de sport 5i piete. De5i va fi un
pol de proiecte unde cu punctaj ca sš nu existe discutii pentru toti primarii judetului
nostru indiferent de culoarea politicš, a5 vrea acolo unde este vorba de piete, cš
terenuri de sport sunt necesare peste tot judet s5 ne axšm in primul r5nd pe cele
mai mari ale judetului la5i 5i cele care din pšcate poate au mai mari probleme in a
obtine avizele DSP sau DSV.
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A fost o discutie am sš-mi inchei expunerea de motive de la inceput cu cei 6% cote
defalcate din TVA, acei bani care, trebuie sš apreciez faptul cš si in mandatele
trecute indiferent cine a condus judetul lasi, s-a aplicat formula, cea cu 80%-20%.
Mare lucru pentru judetul nostru pentru cš, chiar si astšzi, sunt judete in RomAnia
unde acei bani se atribuie exclusiv pe criterii politice. Anul trecut am avut discutia cu
liderii de grup astfel incSt sš mergem pe cheltuieli de functionare 80% cu 20%
aproximativ jumštate din buget sš acordšm cofinantšri pentru cei care dezvoltš
apš, gaz, infrastructurš rutierš evident cu amendamentul propunerea colegilor
de la PMP pentru a asigura cheltuielile SCLEP-urilor din judet. Si in acest an facem la
fel. Cei 32 de milioane de lei aproximativ se impart 50% pe criteriul 80%-20% in
functie de populatie suprafatš ceilalti se impart pe aceste directii de dezvoltare.
La discutia cu liderii vreau sš facem aceastš informare

cštre colegii nostri primari,

pentru anul viitor avem in plan sš reducem, de fapt sa crestem cota finantšrii pentru
proiectele de dezvoltare, apš, canalizare, gaz, asfalt

cofinantšri pentru proiectele

europene. Apreciez cš am gšsit deschidere din partea tuturor colegilor lideri de grup
si

vrea, tot cu acordul dumneavoastrš, astšzi din pšcate nu este doamna Arvinte

pentru cš incš se resimte din cauza ršcelii, dar

vrea ca in luna martie impreunš cu

ACOR stimati colegi sš facem o discutie cu toti primarii judetului nostru tocmai pentru
a ne asigura cš vor sti cum sš-si pregšteascš si mai ales ce sš aibš in vedere pentru
2023

si

2024.

Dacš imi este permis, as vrea sš vš intreb la ordinea de zi, ati primit-o, suntem in
cvorum, dacš sunt discutii la ordinea de zi?
Domnule consilier Etienne Ignat, vš rog.
Dl. cons. Etienne Ignat: Bunš dimineata. Nu este la ordinea de zi, dar Codul
Administrativ spune cš Secretarul General trebuie sš prezinte consilierilor judeteni
motivele pentru proiectele pe care le-au depus ei nu sunt pe ordinea de zi asa cš vš
rog sš ne spuneti de ce proiectele pe care le-am inaintat noi grupul consilierilor USR
PLUS nu se regšsesc pe ordinea de zi. Multumesc.
Dl. presedinte Costel Alexe: Doamna Secretar General, vš rog.
D-na Lšcršmioara Vernicš-Dšscšlescu, Secretar General: Dacš vš referiti exact la
proiectele pe care depus vš pot ršspunde eu despre ce este vorba. Despre ce
proiect este vorba? Care sunt alea? V5 rog sš le precizati ca sš le stim.

p-v sed ordinara 26.01.2022

Pagina 14

Dl. cons. Etienne Ignat: imi este clar. Dacš nici nu 5titi ce proiecte avem, cred cš nici
nu o s5 primim r5spuns.
D-na išcršmioara Vernicš-Dšscšlescu, Secretar General: Nu. Dumneavoastrš trebuie
s5 le 5titi.
Dl. cons. Etienne Ignat: Avem ajutorul de minimis pentru cabinetele medicale din
centrele de permanentš. Cel cu, concursurile, Acordul intre Consiliul Judetean 5i ANFP
5i mai era unul, dar nu-mi vine nici mie acum in minte, are cred c5 trei luni de and
1-am depus.
Dl. pre§edinte Costel Alexe: Doamna Secretar General, va rog. Multumesc mult
domnule consilier Ignat. Rugšmintea mea doamna Secretar este, fie v-ati notat acum
fie discutati cu domnul Ignat la finalul 5edintei, am rugšmintea, il informati in scris
despre stadiul proiectelor pe care le-au depus colegii no5tri consilieri fie de la USR fie
de la celelalte partide.
Dl. cons. Etienne Ignat: Bine, numai c5, Codul administrativ v5 repet, spune a5a cš
Secretarul General este obligat ca la inceputul
01. pre§edinte Costel Alexe: Bšnuiesc c5 5i Codul Administrativ spunea c5 atunci and
iei cuv5ritul 5tii toate cele trei proiecte nu spui dou5 5i mai este incš unul.
Dl. cons. Etienne Ignat: Deci, dumneavoastrš nu le 5titi pentru c5 nu vreti sš mi le
spuneti. Asta este altceva.
Dl. pre§edinte Costel Alexe: Bun.V5 multumesc mult domnule consilier Ignat. Dac5
sunt alte interventii? Domnule Stanciu, domnule Uscatu.
Dl. cons. Cristian Stanciu: Domnule pre5edinte, stimati colegi, bunš ziva.
Am ascultat interventia dumneavoastr5 vis-a-vis de buget domnule pre5edinte 5i
modificarea esentialš care vizeazš de data aceasta alocarea de 50% din valoarea
sumelor defalcate din unele venituri acordate pe principiul 80% cu 20%, 80% in
functie de suprafat5, 20% in functie de populatie, restul, merg5nd pe un sistem
competitiv initiat anul trecut in cadrul Consiliului Judetean, m5 refer la cei 50%
diferent5, dar care a vizat in primul r5nd o consultare a primarilor din judet la care
sigur, ati participat 5i dumneavoastrš, am participat 5i subsemnatul 5i alti lideri din
Consiliul Judetean, dar mi s-a pšrut benefic5 aceast5 modificare prin simplu fapt c5
tocmai primarii au fost cei care au pus aceast5 problemš 5i anume, dac5 eu am
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proiectul de dezvoltare fie cš vizeazš infrastructura sau alt tip, nu stiu, de gaz,
infrastructura rutierš

de ce sš primesc pe acelasi criteriu standard la fel cu un

coleg care nu are un astfel de proiect. Este o observatie absolut pertinentš

in

consecintš, sub promisiunea presedintelui Consiliului Judetean s-a propus
modificarea de anul trecut in sensul cš 75% au mers pe criteriul standard si 25% au
mers pe acest principiu despre care se face vorbire astšzi, lucru care cred si eu cš a
fost benefic. Acum in schimb, s-a modificat acest proiect si s-a dus la 50% in sensul cš
ne dorim o dezvoltare mai acerbš, mai competitivš, de acord cu acest lucru si la
discutia cu liderii de grup noi am achiesat la o astfel de variantš in schimb s-a omis un
lucru de altfel foarte important care anul trecut s-a fšcut, dar anul acesta nu s-a mai
fšcut anume chiar consultarea celor care sunt beneficiarii acestor sume de aceea
cred domnule presedinte cš pe lAngš discutia cu noi care sigur a fost una constructivš
trebuia sš avem o discutie din nou cu primarii pentru cš eu unul am primit deja
c5teva sesizšri care vizeazš diferente foarte mari intre alocšrile de acum doi ani
alocšrile de anul acesta. Sunt de acord cš trebuie sš stimulšm competitia, dar trebuie
sš nu-i uitšm nici pe cei care nu au alte posibilitšti. De aceea cred ar fi trebuit o
discutie in prealabil cu primarii din toate uat-urile din judetul nostru. Multumesc.
Dl. presedinte Costel Alexe: Vš nnultumesc mult domnule lider Stanciu mš bucur
foarte mult cš am gšsit deschidere si conlucrare constructivš la dumneavoastrš la
colegii din grupul Social Democrat ceea ce priveste acesti 6%.
Stiti stimati colegi cš atunci cand pui o virgulš mai la stfinga sau mai la dreapta pentru
vre-un coleg primar indiferent de ce culoare este, cu sigurantš, cel putin in judetul
nostru poti sš-ti faci alti 97 de prieteni, in ghilimele. Acest buget aceastš impšrtire a
fost fšcutš exclusiv pe aceleasi principii, rationamente cu aceeasi formulš ca anul
trecut cu mentiunea cš suma a crescut de la 26 la 32 de milioane si in acest an, in
urma discutiilor pe care le-am avut cu liderii de grup si cu parte din consilieri si neam sumat impreunš, avem acel buget de 2 milioane care, impreunš cu ISJ —ul, cu
Consiliul Judetean si DSP-ul, este un grup de lucru sš rezolvšm acea problemš a
grupurilor sanitare neavizate de cštre DSP.
Domnule Stanciu, si pentru acest an, chiar dacš au fost aceleasi formule ca anul
trecut a fost consultarea cu primarii, membri ai Consiliului Director ai ACOR. A fost
fšcutš invitatia, au primit toti mesajul, de la dumneavoastrš, si aici mš refer la Grupul
Social Democrat au participat cred cš trei primari. A participat domnul Cojocaru dar
cu siguranta a fost primarul de la Ršducaneni si domnul Astefanei de la BšItati si
primarul de la Ciurea. Vreau sš vš spun un lucru si aici imi cer scuze mai ales fatš de
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colegii lideri de grup cš, noi am spus c5 acesti bani, aceste cote s5 le distribuim in
luna martie a acestui an astfel inc5t s5 vedem dac5 primarul de la Ciurea sau primarul
de la Miroslava, dac5 cere cofinantare, partea cofinant5rii pentru gaz sau pentru ap5
s5-si treac5 prima dat5 si el in buget. S5 nu ne trezim intr-o situatie penibil5 pentru
toat5 lumea s5 ne furšm intre noi sau ei intre ei s5 zic5 c5 vor face investitii in gaz sau
in apš, sa treac5 o sum5, primesc bani de la Consiliul Judetean apoi mut5.
Discutia cu liderii, foarte bun dealtfel a fost s5 o facem in martie aceast5 imp5rtire.
Cadrul legal, avem, doar cš, toate bune si frumoase si din discutia cu primarii, membri
ACOR, toti au fost de acord ghiciti ce? Dup5 aia, si liberalii si sociali democrati,
toti, s5 le facem inainte ca s5 le d5m cifrele poat5 s5-si fac5 bugetul. De multe ori
contabilii din cadrul acestor uat-uri le-au spus primarilor c5 ei nu pot s5-si fac5
bugetele p5n5 nu prinnesc de la Am zis anul acesta s5 facem, de asta avem si
suplimentare, dar v5 spun sincer, c5nd vom face int5Inirea cu ACOR unde vor fi
invitati toti liderii de grup, anul viitor, cu sigurant5 vom face distribuirea acestor sume
dup5 votarea bugetului si a Consiliului Judetean a celorlalte comune. Si in acest an,
pentru c5 am avut discutii si cu primari liberali cu primari sociali democrati, fiecare,
cam cum ar putea intr-un fel sau altul s5 fenteze sau s5 se ajute pe el.
Stimati colegi, sumele sunt date pe categorii. Cine a spus c5 face ap5, face ap5, cine a
spus c5 face gaz, primeste pentru gaz. Cine isi imagineaz5 c5 mut5 dintr-o parte in alta
nu mai trebuie s5 mai discute cu noi ci cu Curtea de Conturi. Nu mi se pare firesc desi
sunt putini bani fat5 de nevoile pe care le au comunitštile noastre s5 facem altfel. Si
v5 repet, formula aplicat5, dus5 de sus de la A. I. Cuza p5n5 la ultima comun5, aceeasi
formul5 la toti. S5 nu existe sup5r5ri. 5i eu am primit zeci de mesaje de la primarii
liberali care sunt nemultumiti. Scuzati-m5, este aceeasi formulš. Cine este
nemultumit c5 e primar PNL , PSD, PMP sau USR, v5 rog frumos, la Consiliul Judetean,
impreun5 cu doamna Arvinte cu toat5 documentatia pe care a trimis-o, facem
verificarea. Exist5 un caz al colegului nostru de la Gorban, al colegului nostru de la
Valea Lupului care a trimis dintr-o eroare la o alt5 categorie si nu a primit sau cum
este cazul de la Valea Lupului, nu a trimis lista de investitii. Noi nu putem s5 facem si
nu avem nici resursa uman5 de la Directia Economic5 s5-i intreb5m pe toti primarii 97
sau 98 ai judetului nostru,"sunteti siguri c5 ati trimis tot, sunteti siguri c5 v-ati in
cadrat peste tot"" Toate aceste sc5p5ri ale colegilor nostri primari sau dac5
Doamne Fereste este o eroare a Consiliului Judetean, mea culpa , in septembrie c5nd
vor veni asa cum a venit si anul trecut restul de finantare pe cotele defalcate din TVA
vom tine cont de toate aceste erori, dar la final, toti vor primi in mod egal, procentual
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pe directiile pe care ni le-am asumat impreunš. Domnule Stanciu sau alti colegi, dacš
sunt interventii?
Donnnule Uscatu, vš rog.
Dl. cons. Marian Uscatu:
doamnelor

Bun5 ziva domnule presedinte, doamna Secretar,

si domnilor colegi.

Mš inscriu si eu in nota domnului lider in sensul cš dacš vorbim despre proiectul pe
care noi astšzi ni-I propunem sš-1 votšm cu cote defalcate, intr-adevšr, sunt de acord
cu ce au spus dumnealor, trebuia comunicat poate mai bine. intr-adevšr,
nemultumirile sunt din toate pšrtile, intr-adevšr, poate cš trebuia s5 mai avem o
intAlnire cu primarii, dar domnule presedinte, eu incš tršiesc cu speranta cš incepem
sš facem lucrurile mai bine si invštšm din propriile greseli. Ne bucuršm cš ne
mentionati de fiecare datš ca si parteneri de coalitie chnd situatia o impune si pentru
cš ati pomenit si de draftul de buget pe care il avem in dezbatere, mš v5c1 obligat si
eu domnule presedinte sš vš spun cš in calitate de presedinte la Comisia de Relatii
Externe, din mandatul trecut chiar, am avut si eu o initiativš sustinutš doar verbal
p5n5 acum, toatš lumea o sustine, de dezvoltare a Compartimentului de Relatii
Internationale. Pentru unii poate pšrea o glumš, poate nu poti sa ti se vadš notele de
la subsol ca sš spunem asa. Mšrirea si extinderea Compartimentului de Relatii
Internationale ar putea aduce o notš care ne-ar face cinste relatiilor bilaterale,
internationale si consider cš banii pe care i-ati prevšzut anul acesta in buget ar putea
fi suplimentati, adicš noi ne dorim parteneriate, dar nu cred cš putem sš facem lucrul
acesta cu suma care s-a alocat la momentul de fatš. Am cerut sš vš spun lucrul acesta
pentru cš unii ne consider5 la putere, noi nu ne consideršm dec5t parteneri pe
proiectele de dezvoltare. La fel ca si dumneavoastrš avem si noi nemultumiri la
r5ndul nostru, dar sunt personale, toti tragem pentru dezvoltarea judetului.
Poate a pšrut o glumš la inceput prin tonul pe care am spus-o, dar dacš vrem
dezvoltare economicš, dacš vrem sš facem cum vš place dumneavoastrš sš spuneti
sš vorbim lasul de bine trebuie sš dezvoltšm turismul si trebuie s5 avem mai multi
bani alocati pentru acest capitol. Eu sper cš dumneavoastrš puteti ajuta anul acesta
sš dezvoltšm si aceastš laturš. Colegii de la comisia de culturš, fac o parantezš, mi-au
spus c5 nu au regšsit in proiectul de buget prin domnul presedinte Ursanu, nu au
regšsit nici o surnš alocatš comisiei de culturš. in fiecare an era alocatš o sumš, anul
acesta probabil s-a omis sau nu au gšsit-o dumnealor. Eu cred cš Onš c5nd o sš
votšm bugetul aceste dezbateri si aceste propuneri ale noastre sunt binevenite
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pentru dumneavoastr5 si nu vreau s5 int5mpin5m aceleasi dificult5ti care uitati cš le
intAmpin5m azi cu nemultumirile colegilor nostri primari, cu impšrtirea acestor cote
defalcate, ca s5 revin la o mai bun5 comunicare pe care putem s5 o avem de acum
inainte vis-5-vis de aceastš impšrtire a cotelor. Vš multumesc.
Dl. presedinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule lider Uscatu. Acum, de multe
ori mi-as dori si eu s5 am o relatie mai bunš inclusiv cu mine. Nu imi iese tot timpul.
Mi-as dori s5 am o relatie mai bun5 si cu colegii consilieri liberali si evident cu
dumneavoastrš cum mi-as dori si reusesc cu o parte a consilierilor sociali democrati,
theodatš chiar si cu domnul Manolache inclusiv cu colegii de la USR, dar stiti cum e,
este un mare clasic in viatš, Dumitru Dragomir care spunea c5 el munceste 24 h/zi
uneori chiar si noaptea. Mi-as dori s5 am o zi de 24h si apoi s5 v5d ce fac in timpul
noptii. Cu totii trebuie sš fim variante mai bune ale noastre de zi cu zi si as vrea ca
referitor la discutia dumneavoastr5 pentru cš sunteti si presedinte al comisiei, este si
doamna secretar Vernicš cea care are atributii in ceea ce priveste relatiile externe ale
Consiliului Judetean si cu parte dintre dumneavoastrš am fost si in Republica
Moldova si la Cern5uti, va trebui, dac5 vrem s5 aducem inapoi la lasi Euroregiunea,
dac5 vrem sš contšm in ceea ce inseamn5 politica noastrš extern5 in Republica
Moldova si in Ucraina sš avem un buget mai mare alocat relatiilor externe, aveti
cuv5ntul meu c5 vom c5uta solutii pentru bugetul pe anul acesta pentru
suplimentare. Nu stiu astšzi discutia referitor la suma pentru culturš, dar am notat si
vrem sš avem aceast5 discutie la finalul sedintei. Vš rog, dac5 sunt alte interventii,
multumindu-i incš odatš domnului Uscatu.
Dac5 nu sunt interventii, stimati colegi, v-as propune ca proiectul nr. 26 sš-lretragem
de pe ordinea de zi si apoi, cu suplimentarea cu cei 6% cote defalcate din TVA v5
supun votului.
Cine este Pentru? (Not5: 37 de voturi Pentru. Unanimitate)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.
Stimati colegi, trecem la ordinea de zi. Punctul nr. 1. Proiect de hot6retre privind

aprobarea procesului — verbal al 5edintei ordinare a Consiliului Judetean la5i din data
de 22 decembrie 2021
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
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Cine este Pentru? (Notš: 37 de voturi Pentru. Unanimitate)
Abtineri?
impotrivš? Vš multumesc.
Proiectul nr. 2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului — verbal al sedintei

extraordinare a Consiliului Judetean lasi convocat6 de indat6 in 29 decembrie 2021,
ora 19,00 ale c6rei s-au desf6surat prin intermediul mijloacelor electronice de
comunicare la distant6, respectiv prin aplicatia online de videoconferint6 zoom
meetings
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii, vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 37 de voturi Pentru. Unanimitate)
Abtineri?
impotrivš?

(NOTA: dup6 votarea proiectului nr. 2 a iesit din sal6

cons. Apreotesei Andrei.

Prezenti in sal6 sunt 36 de membri ai CJI cu drept de vot)
Proiectul nr.3.

Proiect de hot6r6re privind aprobarea devizului general si a

indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie "Consolidare,
reabilitare si refunctionalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infectioase
"Sf. Parascheva" lasi"
Avizat favorabil in unanimitate la comisii.

supun votului. Cine este Pentru?

Domnule Manolache, vš rog.
Dl. cons. Mircea Manolache: Domnule Preedinte, bunš ziva. Bunš ziva dragi colegi,
Sigur cš

incepe cu o intrebare. in momentul in care am intrat pe u55 m-ati intrebat

ceva, dar nu am auzit. Domnule Preedinte, v5 intreb, aveti fšcutš armata?
Dl. presedinte Costel Alexe: Evident, am fšcut armata
generalš, gimnaziu, liceul, facultatea

de c8nd am

fiecare zi in coala prinnarš,
doi copii aproape cš o execut

zilnic.

p-v sed ordinara 26.01.2022

Pagina 20

Dl. cons. Mircea Manolache: imi cer scuze, eu nu am observat fiindcš nu aveti
disciplinš de partid. Zilele trecute v-am všzut cu domnul Orban prin oras. Spre
exemplu, asta nu 5tiu dacš tine tot de disciplina de partid, dar Išs5nd toate astea la o
parte, domnule manager, cu permisiunea domnului pre5edinte vreau sš pun o
intrebare. Vreau sš-mi spuneti si mie rata de mortalitate de la Spitalul de Infectioase
Iasi pentru cš am o informatie venitš chiar astšzi in sensul cš toti pacientii care au
fost internati in autospeciala venitš de la Suceava ancoratš in curtea spitalului nostru,
rata de mortalitate a fost de 100% am inteles. Este adev5rat despre ceea ce se
vehiculeazš sau am aceastš informatie, doar dumneavoastrš imi puteti ršspunde la
aceastš intrebare si totodatš, v-a5 ruga dacš aveti aceste date, nu-i nicio problemš, le
puteti trimite 5i imi puteti face o informare in acest sens. CAti internati a avut spitalul
de la Letcani, decedati si totodatš celelalte pavilioane din incinta spitalului de Boli
Infectioase la5i, dar totodatš, a5 vrea sš ne spuneti exact pe aceastš autospecialš
pentru cš eu v-am mai atras atentia at5t dumneavoastrš cAt

plenului Consiliului
fac

Judetean in acea perioadš criticš cš sunt oanneni care mor in autospeciale,
nevoile acolo 5i sunt

Domnule profesor, cu regret vš spun, dar pe cetšteni

intereseaz5 acest lucru. Si totodatš, sš ne spuneti dacš aveti sesizšri de malpraxis
pentru cš inteleg cš la aceastš orš sunt mai multe sesizšri fšcute la institutiile
statului roman cu privire la tratamentul ršu administrat acestor fosti pacienti ai
spitalului de Boli Infectioase la5i, Multumesc.
Dl. cons. Constantin $erban: Dar nu este la ordinea de
Dl. cons. Mircea Manolache: Domnule consilier, am o rugšminte, cu tot respectul
domnule profesor nu vreau sš vš ršspund....Multumesc frumos.
Dl. prsedinte Costel Alexe: Stimati colegi, domnule manager Ro5u, aveti cuv5ntul.
Dl. manager Manuel Florin Rosu: Multumesc foa rte nnult domnule presedinte,
-

Cu toate cš intr-adevšr aceastš chestiune nu este pe ordinea de zi. Mš bucurš foarte
mult cš domnul consilier Manolache se intereseazš de actul medical care se
desfšsoarš la nivelul lasului si in special la nivelul Spitalului de Boli Infectioase, vis-švis de aceastš autospecialš care poartš denumirea de terapie intensivš mobilš fiind
dotatš la standarde europene, mortalitatea nu este de 100%.
Dacš discutšm vis-avis de mortalitate, dacš discutšm de numšrul de pacienti ingrijiti,
acestea sunt teme medicale, nu trebuie sš privim pacientii ca niste statistici. Sigur cš
actul medical este influentat de infrastructurš, dar infrastructura care se gšseste in
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momentul de fat5 at5t la spitalul de Boli Infectioase si aici incluz5nd si unitatea de
terapie intensiv5 care nu a venit de la Suceava a venit de la Botosani, terapie
intensiv5 care apartinea de judetul lasi si eu am adus-o dac5 vreti, prin eforturi
proprii, sigur, cu sprijinul autoritštilor, dar a fost un efort deosebit, am adus-o acas5 si
am reusit s5 salv5m foarte multe vieti. Dac5 discutam de num5rul de pacienti total
ingrijiti in cadrul spitalului, ne apropiem undeva de 8000 de pacienti. Dac5 discutšm
de terapie intensiv5 de la spitalul Letcani unde in dorinta de a fi ingrijiti pacientii nu
bine, foarte bine, la nivelul pe care ni-I dorim, la nivelul unui centru universitar care
suntem cu toate c5 nu era in sarcina spitalului clinic de boli infectioase, am delegat
specialisti in ingrijirea pacientilor covid 19, special, ca fiecare pacient s5 primeascš
maximul de sanse in ceea ce reprezintš ingrijirea medicalš.
in niciuna din sectiile de terapie intensiv5, eu in momentul de fatš, asa cum ati spus,
vremelnic sunt managerul spitalului de Boli Infectioase, dar, specialitatea mea este de
anestezie si terapie intensiv5, sunt medic primar. Reprezint5 un grad superior in ceea
ce priveste medicina si totodat5, am urmat si cursurile rezidentiatului in boli
infectioase, dar revenind la terapiile intensive, niciuna din terapiile intensive care au
fost manageriate de cštre Spitalul Clinic de Boli Infectioase nu a existat mortalitate de
100% ba din contra, chiar de la inceputul pandemiei am avut un grad de mortalitate
mult mai mic comparativ cu celelalte judete din RomAnia care au raportat
mortalitatea la num5rul total de pacienti ingrijiti in cadrul spitalului. In consecintš,
intrebarea dumneavoastr5 sigur este just5 p5n5 la un anumit moment, dar mš bucur5
inc5 odatš faptul ca acest subiect va intereseaz5, v5 invit oric5nd la o discutie in privat
sau dac5 doriti putem sš trimitem si o h5rtie oficial5 atre dumneavoastr5, nu este
absolut nicio problem5, nu avem nimic de ascuns, dar am mai spus si o mai repet,
datoria noastrš ca si rnedici este fat5 de pacient. Ceea ce in momentul de fatš, cu
regret observ5m, este inceputul stigmatiz5rii corpului medical, iar dumneavoastr5, cu
permisiunea dumneavoastr5 as vrea sa v5 adresez o rug5minte, dac5 noi p5n5 acum
am ingrijit si continu5in sš ingrijim pacientii, v5 rog frumos sš ne sustinem mai ales c5
in momentul de fatš" ne confruntšm cu un nou val in care cadrele medicale sunt
afectate in proportie de peste 20% , iar cu toate acestea pacientii nu au de suferit. De
aici ar trebui s5 incepem discutia si sigur, asa cum am mai spus si o mai repet, pentru
noi ca si corp medical si aici rn5 refer in special la Spitalul Clinic de Boli Infectioase,
pacientul este pe primul loc. Multumesc dornnule presedinte.
Dl. presedinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule manager Rosu. Trebuie s5 v5
mšrturisesc cš" a avut sau nu a avut si domnul consilier o temš bine definit5 inainte de
a pune aceastš intrebare si sunt convins c5 dumneavoastr5 cu explicatiile date ati
p-v sed ordinara 26.01.2022

Pagina 22

informat foarte bine plenul Consiliului Judetean si cred c5 ar trebui inc5 odat5 s5
multumim in numele comunit5tii iesene si dumneavoastr5 si celorlalti colegi
manageri de spitale din lasi si echipelor dumneavoastr5 pentru tot efortul pe care
1-ati f5cut in aceast5 pandemie.
Stimati colegi, dac5

Institati domnule Manolache?

Dl. cons. Mircea Manolache: Nu mi-a r5spuns la intrebare.
Dl. presedinte Costel Alexe: Dar v-a r5spuns. Mai bine ati spune persoana care v-a
transmis
Dl. cons. Mircea Manolache: Domnule Presedinte, v-am mai spus, eu chiar dac5 am o
disciplin5 de partid asta nu inseamn5 c5 eu aduc aici in discutii o problem pe care mia trasat-o cineva. Nu. Pur si simplu am intrebat pentu c5 domnul manager nu mi-a dat
un r5spuns clar. Sigur, dumnealui are dreptate, eu nu m-am legat de actul medical in
sine ci de faptul c5, colegii domniei sale sunt foarte epuizati si au muncit, au stat pe
prima linie a frontului, p8n5 la urm5 vorbim de un r5zboi biologic si v5 dati seama c5
sunt constient de ceea ce spun, toate institutiile fac asta, atSt cadrele medicale Cat si
politistii, procurorii, judec5torii, dumneavoastr5 chiar, ati stat in Consilliul Judetean
pentru a discuta, a gSsi solutii, pentru a face rost de bani s5 sustinem at8t noi cSt si
dumneavostr5 actul medical. A fost o intrebare pentru c5 la momentul de fat5, dac5
as intra un pic in miezul problemei si as intreba cam c8te procese, domnul manager o
s5 spunš: nu stiu. Pentru c5 sunt cetšteni nemultumiti de actul medical, ori in
momentul in care vor fi plAngeri penale cu privire la acele practice pe care le numim
conform dictionarului, acea neglijent5 sau mai bine zis cum o povestesc ei in
piSngerile respective tot asupra noastr5 va veni acest tsunami.
Domnul manager, asa cum spunea, sigur, din punctul domniei sale a r5spuns pe
mšsurš, dar tot nu a r5spuns la intrebarea mea. Era atat de simplu pentru c5 acea
autospecialš care are toate avizele necesare si domnul manager a prezentat-o ca fiind
un pavilion vai de mine cu o anumitš capacitate a pacientilor 51 dotat5 in ultimul
ršcnet, domnia sa m-a corectat spunAnd: domnule am fost la Botosani si am adus-o in
curtea noastr5 prin efortul meu Domnule manager, asta tine de fisa postului. Eu v5
inteleg pe dumneavoastr5, sunteti t5n5r, sunteti ambitios, sunteti profesionist, dar
ceea ce m5 intereseaz5 pe mine mai putin m5 intereseaz5 transportul, asta fac eu,
transport din 1995 v5 spun absolut toate legislatiile in vigoare care reglementeaz5
transportul in schimb, dumneavoastr5, faceti medicin5. Eu v-am pus o intrebare
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legat5 de actul medical. Care a fost num5rul de pacienti care au decedat in
autospeciala respectiv5 pentru c5 sunt, foarte multe plAngeri o s5 le vedeti si
dumneavoastr5 cu sigurant5 o s5 v5 plSngeti, se intra in acea autospecialš din 6 in 6
ore. De ce? Eu stiu c5 volumul de munc5 era foarte mare si colegii dumneavoastr5
aveau ce s5 fac5, iar s5 nu uitati un lucru, atSt dommnul presedinte in calitatea
domniei sale de executant al Consiliului Judetean si al nostru, ori de cSte ori ati venit
in Consiliul Judetean s5 cereti o anumitš sum5 sau un sprijin, Consiliu, executivul vi 1-a
da. Tocmai de aceea intreb, de ce? Si la urm5toarea sedintš, v5 rog domnule
presedinte s5 m5 credeti c5 am s5 vin cu acele plAngeri s5 le ar5t5m atAt plenului cgt
si dumneavoastr5 in sensul c5 actul medical a fost si este contrazis cu cee ace ati venit
dumneavoastr5 si ati prezentat ast5zi

cu ceea ce scriu anumiti pacienti care si-au

pierdut p5rintii, cunostintele sau rudele, dar inchei aici

credeti-m5 nu vin la o

invitatie f5cutš in plenul Consiliului judetean in particular ci pur si simplu am s5 v5 sun
s5 v5 intreb s5 m5 informati si pe mine ca atare ca s5 stiu pentru c5 eu sunt intrebat
de cet5teni. V5 multumesc tare mult.
Dl. presedinte Costel Alexe: Dragi colegi, domnule Manolache, iertati-m5, cu toat5
modestia v5 spun c5 dac5 stiam c5 urmeaz5 s5 luati o pauz5 publicitar5 nu v-as fi dat
cuAntul. Nu, v5 rog!
Dl. cons. Constantin $erban: P5i, nu-i mai dati niciodatš!
Dl. presedinte Costel Alexe: Acum, noi in loc s5 multumim si sš 15ud5m corpul
medical din lasi numai pentru faptul c5 au trecut cu bine aceast5 pandemie cu
pierderile care au fost, cu sacrificiile care au fost, dumneavoastr5 aproape c5 v5
promovati oferta promotional5 .... V5 rog!
Dl. Mircea Manolache:

Domnule presedinte, nu o dati acum in spectacol si in

politicš. V5 rog din tot sufletul. V5 respect.
Dl. cons. Constantin $erban: Dumneavoastr5 aveti o drtitš acolo.
Dl. presedinte Costel Alexe: Stimati colegi, inc5 o chestiune. Multumesc inc5 odat5
domnului Manolache, multumim inc5 odat5 domnului manager Rosu pentru explicatii
si ca s5 v5 r5spund apropo de scoala asta militarš, ca un soldat disciplinar ce sunt, s5
stiti c5 eu, imaginati-v5, s5 fiu pus din pšcate in aceast5 coalitie de guvernare
national5, asta localš este usor digerabil5 si pl5cut5 cu prietenii mei de la PMP, s5 m5
afisez cu dumneavoastr5 sau cu alti oameni de prin lasi sau din PSD care ultš s5-si ia
pastilele. V5 dati seama c5
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Dl. cons. Mircea Manolache: Domnule presedinte, cu pšrere de ršu vš spun o
chestie, eu nu m-as afisa cu dumneavoastrš. De exemplu, dacš ne ultšm la cazierul
meu si mš uit la al dumneavoastrš, e complicat sš discutšm. Nu mai incercati sš
spuneti cš vš e greu sš vš afisati cu mine. Tocmai cš eu nu vreau sš mš afisez cu
dumneavoastrš si nu am cšutat niciodatš sš mš afisez cu dumneavoastrš. imi pare
foarte ršu cš incercati sš mš duceti intr-un con de umbrš ca sš-mi povestiti ce? Vš
uitati prea mult la televizor.
Dl. presedinte Costel Alexe: Nu, nu. Nu ai inteles. Sincer, nu e vina mea cš nu
reusesti sš intelegi. Am senzatia si sper ca transportul public de persoane sš-I faci mai
bine dec5t te pricepi la chestiuni juridice pentru cš, eu stiu sigur cš al meu cazier
astšzi este curat. Nu stiu, dacš si al tšu. Eu doar ti-am spus.
incercam sš spun cš, dacš sunt nevoit sš mš afisez cu dumneavoastrš la evenimente
o fac in calitate de consilier, o fac in calitate de amic. Scuzati-mš. Eu spre deosebire
de dumneavoastrš am 18 ani de c5nd sunt membru al PNL. Niciodatš, nici pSnš acum,
nici astšzi si nici in viitor nu am cum sš abdic de la principiile si valorile mele. Asta nu
inseamnš cš, atunci cand vine in oras cel care mi-a fost presedinte, coleg de guvern,
Premierul Romaniei sš nu-I insotesc. Acelasi lucru 1-as face fatš de orice oficialitate al
statului romšn care va veni in judetul nostru. Este o formš de respect pe care noi
iesenii trebuie sš o arštšm.
Stimati colegi, dacš sunt alte interventii? Supun votului.
Domnule Rosu, am o rugšminte, data viitoare nu mai veniti imbršcat in rosu. Asta e o
rugšminte. 5i dacš aveti senzatia cš aveti o temš la care sš ršspundeti trimiteti pe
altcineva. Vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru)
5i nu as vrea sš se inteleagš cš domnul Stanciu 1-a pus pe domnul Manolache
sufl5ndu-i cuAntul šla, sš vš intrebe ceva.
Abtineri?
impotrivš? Vš multumesc.
Dl. cons. Mircea Manolache: Vš luati de mine, vš luati de fabrici si uzine.
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Dl. pre§edinte Costel Alexe: Proiectul nr. 4. Proiect de hot6r6re privind rectificarea

Hot6r6rii Consiliului Judetean layi nr. 346/24.11.2021 de aprobare a creditelor de
angajament si creditelor bugetare pentru realizarea reparatiei Statiei de producere a
oxigenului medical din cadrul Statiei de Fluide Medicale ce deserveyte atat Spitalul
Clinic de Pneumoftiziologie layi c6t yi Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sffinta
Parascheva layi.
Dac5 nu sunt interventii? Domnule Manolache! Vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Multumesc.
Proiectul nr. 5. Proiect de hot6r6re privind aprobarea Anexei 1— Reparatii curente din

Programul de lucrari drumuri poduri al Directiei Judetene de Administrare a
Drumurilor yi Podurilor layi pentru anul 2022.
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.
Proiectul nr. 6. Proiect de hot6r6re privind includerea obiectivului de investitii

"Modernizare drum judetean DJ201C: lim. Jud. Neamt — R6chiteni — Intersectie DN 28,
km 10+500 — 16+350"in Programul de investitii provizoriu pentru anul 2022
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Vš multumesc.
Proiectul nr. 7. Proiect de hot6r6re pentru aprobarea Actului Aditional la Acordul de

Cooperare incheiat intre Judetul layi — Consiliul Judetean layi din Romelnia yi Raionul
Hincesti din Republica Moldova, aprobat prin Hot6rcirea Consiliului Judetean layi
nr. 345/26.11.2015
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, vš" supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
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impotrivš? VA multumesc.
Proiectul nr. 8. Proiect de hot6r6re privind aprobarea cotizatiei Judetului lasi —

Consiliul Juderean lasi, in calitate de membru al Asociatiei Regiunilor Europene (ARE),
pentru anul 2022
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii, vš supun votului.
Cine este Pentru? (Not5: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Vš multumesc.

(NOTA: Dup6 votarea proiectului nr. 8 a revenit in sal6 dl. cons. Apreotesei Andrei si a
iesit din sal6 dl. cons. Cristian Stanciu. Prezenti in sal 6 sunt 36 de membri ai cu
drept de vot).
Proiectul nr. 9. Proiect de hot6r6re privind aprobarea cotizatiei Judetului lasi —

Consiliul Judetean lasi, "in calitate de membru al Asociatiei Regiunilor Europene
Viticole (AREV), pentru anul 2022
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii, vš supun votului.
Cine este Pentru? (Not5: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Vš multumesc.
Proiectul nr. 10. Proiect de hot6r6re privind aprobarea retelei inv6t6mantului special

din judetul

pentru anul ,scolar 2022-2023

Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii, vš supun votului.
Cine este Pentru? (Not5: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.
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Proiectul nr. 11. Proiect de hot6r6re privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.J. lasi

nr. 361/16.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean lasi in
organele colegiale de conducere ale unitatilor din domeniul de activitate bugetar6
"S6n6tate asistent6 social6" modificat6 prin H.C.J. nr. 32/27.01.2021
Avizat favorabil cu mentiunea cš propunerile din partea grupului PNL sš se fac5 in
sedintš ordinarš. Vš supun prima datš procedura de vot prin ridicare de mthiš.

(Not6: la votarea proiectului nr. 11 a iesit din sal6 dL vicepresedinte Dang6 Marius.
Prezenti in sal6 sunt 35 de membri ai CJI cu drept de vot)
Dl. presedinte Costel Alexe: Cine este Pentru? (Notd: 35 de voturu Pentru)
Urmand ca apoi domnul Dolachi liderul de grup va face nominalizarea.
Dl. Dolachi Pelin Constantin: Bunš ziva stimati colegi. 0 scurtš interventie. As vrea s5
revin la punctul nr. 3.
Dl. presedinte Costel Alexe: Domnul Dolachi
Dl. cons. Dolachi Pelin Constantin: Doar atat sš-i spun domnului Manolache cš ia
informatille la tot ce inseamnš spitalul de la Letcani, luati informatiile dar nu le luati
de unde trebuie. Le aveti distorsionate. Le aveti, dar nu le aveti cum trebuie . Asta
vreau sš vš spun. Noi ne-am obisnuit cu dumneavoastrš cu dezinformšrile. Suntem
obisnuiti deja in consiliu.
in altš ordine de idei doamna Liviuta Cantea este propunerea noastrš pentru spitalul
clinic de la Cuza Vodš.
Dl. presedinte Costel Alexe: Stimati colegi, vš supun votului.
Cine este Petru? (NotA: 34 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?

(Not6: dl. cons. Ignat Etienne nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ)
Dl. cons. Ignat Etienne: Eu nu particip la vot.
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Dl. presedinte Costel Alexe: 55 se consemneze cš domnul Etienne nu a participat la
vot.

(NOTA: dup6 votarea proiectului nr. 11 a revenit in sal6 dl. vicepresedinte Marius
Dang6 si dl. cons. Cristian Stanciu. Prezenti in sal6 sunt 37 de membri ai Clicu drept
de vot).
Dl. presedinte Costel Alexe: Proiectul nr. 12. Proiect de hot6r6re privind aprobarea

Raportului pentru perioada ianuarie — decembrie 2021 privind stadiul realizarii
m6surilor incluse in Planul de mentinere a calit6tii aerului in Judetul lasi pentru
perioada 2019 - 2023
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii, vš supun votului.
Cine este Pentru? (Not5: 37 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Vš multumesc.
Proiectul nr. 13. Proiect de hot6rcire pentru modificarea si completarea Hot6r6rii

Consiliului Judetean lasi nr. 338/19.10.2018 privind aprobarea realiz6rii proiectului
"Cresterea calit6tii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si
dotare ambulatoriu integrat in incinta IRO lasit in vederea finantarii in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, modificat6 prin Hot6r6rea Consiliului
Judetean lasi nr. 165/27.04.2020
Avizat favorabil, aproape in unanimitate dacš domnul Cštur ar fi avut posibilitatea sš
voteze. Va supun votului. Fac mentiunea cš domnul Cštur se va abtine.
Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš? V5 multumesc.

(Not6: dl. cons. atur Constantin nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019 privind codul administrativ).
Proiectul nr. 14.

Proiect de hot6r6re pentru modificarea Hot6r6rii Consiliului

Judetean lasi nr. 304/22.11.2016 privind aprobarea proiectului RESTAURAREA
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MUZEULUI "VASILE POGOR" IA51 Cod SMIS 116511 5i a cheltuielilor legate de proiect,
in vederea finant6rii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020,
Axa prioritar6 5 - imbun6t6tirea mediului urban 5i conservarea, protectia 5i
valorificarea durabil6 a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea 5i dezvoltarea patrimoniului natural 5i cultural,
apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, cu modific6rile 5i complet6rile ulterioare, in
conformitate cu bugetul final al proiectului.
Mai aveam trei propozitii terminam edinta. V5 rog. Avizat favorabil in unanimitate.
Doamna Afilipoaie, e musai? E musai s5 trecem la vot.
Cine este Pentru? (Notš: 37 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.
Proiectul nr. 15. Proiect de hot6r6re privind alocarea din excedentul bugetului

Judetului la5i - Consiliului Judetean la5i, p6n6 la aprobarea bugetului pe anul 2022, a
fondurilor necesare pl6tilor urgente (executie de lucr6ri 5i servicii de consultant6) in
cadrul proiectului "Regiunea Nord - Est - Axa rutier6 strategic6 1: la5i- Suceava
Avizat favorabil in unanimitate la comisii. Vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 37 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Avizat in unanimitate.
Proiectul nr. 16. Proiect de hot6r6re privind aprobarea aloc6rii din excedentul

bugetului Judetului la5i- Consiliului Judetean la5i, p6n6 la aprobarea bugetului pe anul
2022, a fondurilor necesare derul6rii activit6tilor in cadrul proiectului RESTAURAREA
MUZEULU1 "NICOLAE GANE"1,451
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 37 de voturi Pentru)
Abtineri?
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impotrivš? Vš multumesc.
Proiectul nr. 17. Proiect de hot6r6re privind aprobarea alocarii din excedentul

bugetului Judetului la5i - Consiliului Judetean la5i, p6n6 la aprobarea bugetului pe
anul 2022, a fondurilor necesare derul6rii activit6tilor in cadrul proiectului
"REABIL1TAREA 5/ MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENT4 PENTRU COPII
"SF. MARIA", IA51"
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 37 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš? Multumesc.
Proiectul nr. 18. Proiect de hot6r6re privind alocarea din excedentul Consiliului

Judetean la5i pe anul 2021, a unor sume necesare pl6tilor urgente p6n6 la aprobarea
bugetului pe anul 2022, pentru obiectivul de investitii "C616tor pe Meridiane
Culturale"- "Traveller on Cultural Meridians" conform Contractului de Grant — cod 1
HARD/2.1/1
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii, va supun votului.
Cine este Pentru? (notš: 37 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Vš multumesc.
Proiectul nr. 19. Proiect de hot6r6re privind modificarea Hottir6rii Consiliului Judetean

la5i nr. 182/17.05.2017 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitarea si
modernizarea Spitalului Clinic de Urgent6 pentru Copii Sf. Maria la5i" 5i a cheltuielilor
legate de proiect
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii... Vš rog.
Dacš v-ati tine dumneavoastrš tot timpul dupš invštšmintele domnului Stanciu
Dl. cons. Mircea Manolache: Am inteles dommnule presedinte. Domnule presedinte,
sunt mai multe proiecte legate de acest spital, ce-i drept este un spital cu renume,
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dar de c5nd o avem manager pe doamna v5d numai scandal. Totusi, eu cred c5
dumneavoastr5 ati fost informat cu privire la actul medical de data aceasta, iar actul
medical stim c5 se face in liniste, in pace, in intelegere, dar majoritatea medicilor
reclam5 anumite lucruri.
Dl. presedinte Costel Alexe: Este reciam5 publicitar5 sau este la ordinea de zi?
Dl. cons. Mircea Manolache: Tocmai, avem un proiect legat de spitalul Sf. Maria si
tocmai de aceea domnule presedinte, ar fi bine s5 ne informati si pe noi cu privire la
ceea ce se int5mpl5 fiind exact presedintele Consiliului Judetean, dumneavoastr5
sunteti cel care practic ati sustinut-o pe doamna manager , tocmai de aceea, pun o
intrebare pertinent5 zic eu, da? AtSta timp cSt acolo sunt niste probleme intre colegi
nici actul medical nu merge bine asa cum de altfel, stiti foarte bine, in familie dac5
sunt probleme, sotul las5 sotia divorteaz5, sigur, lucrurile nu mai sunt foarte bune
pentru copii, tocmai de aceea, vorbim de spitalul de copii si la acest moment nu stiu
dac5 ceea ce se intAmpl5 acolo legat de administrarea lui cu privire la doamna
manager care are anumite dispute cu colegii, ar fi foarte bine ca dumneavoastr5 s5
faceti o informare pentru c5 nu pierdeti nimic, iar legat de domnul Dolachi 1-as ruga
tare mult s5 repete c5 eu nu am inteles ce a vrut s5 zicš domnia sa, desi in luna
decembrie am inteles ceva c5 a citit de pe hArtie raportul de activitate de pe 2021,
dar m5 rog. Ast5zi nu ati citit de pe h5rtie si nu am Thteles nimic.
Dl. presedinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule Manolache. Dati-mi voie s5 v5
spun c5 nici noi nu prea ne intelegem bine si uite ce bine functioneaz5 Consiliul
Judetean si sincer, dumneavoastr5, tot luati cuAntul de la inceputul mandatului si
nici eu nici colegii nu prea intelegem ce spuneti, dar ne amuz5m copios, mai (šclem,
mai glumim, trecem mai departe.
Cine este Pentru? (Notš: 37 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš?
Proiectul nr. 20. Proiect de hottirdre pentru aprobarea Programului Juderean de

Dezvoltare Economico-Sociala pentru perioada 2021-2024, a Ghidului
Solicitantului si a draftului de contract de finanrare in vederea realizarii obiectivelor
de investirii eligibile
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Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 37 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? V 5. multumesc.
Proiectul nr. 21. Proiect de hot'dr6re privind repartizarea pentru anul 2022 pe unit6tile

administrativ — teritoriale din judetul la5i a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
ad6ugat6 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, destinate
finant6rii Programului pentru 5coli al Romtiniei in perioada ianuarie — iunie 2022 a
anului 5colar 2021— 2022 5i estimari pe anul 2023
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
S5 se consemneze c5 domnul Stanciu nu participš la vot.
Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.

(NOTA: Dl. cons. Stanciu nu a participat la vot conform ar5t. 228 din OUG nr. 57/2019
privind codul administrativ).
Proiectul nr. 22. Proiect de hot6r6re privind aprobarea cuantumului total al

cheltuielilor pentru functionarea centrelor de zi din comunele Aroneanu, 8a15, Ciurea,
Cotnari, Fant6nele, Hele5teni, lon Neculce, Miroslava, Ruginoasa, Scobinti, Tome5ti,
Tibtine5ti 5i Tig6na5i, precum 5i cota-parte de finantare din bugetul Judetului la5i Consiliul Judetean pe anul 2022 5i estim6rile pentru anii 2023-2025
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 37 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš? V5 multumesc.
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(Not6: dup6 votarea proiectului nr. 22 a iepit din sal6 dL cons. C6tur Constantin.
Prezenti in sal6 sunt 36 de membri ai Clku drept de vot)
Dl. prwdinte Costel Alexe: Proiectul nr. 23. Proiect de hot6r6re privind repartizarea

pe uniteitile administrativ - teritoriale din judetul lapi a procentului de 20% din cotele
pi sumele defakate din unele venituri ale bugetului de stat, precum pi a sumei
corespunzeitoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de
stat, la nivelul fiec6rei unit6ti administrativ - teritoriale, reprezentand fond la
dispozitia consiliului judetean, conform prevederilor art. 32 pi art. 33 din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modific6rile pi complet6rile ulterioare pi
Scrisorii Cadru nr. 467736/2021 privind contextul macroeconomic, metodologia de
elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 pi a estim6rilor pentru anii 2023-2025,
precum pi limita sumelor defakate din taxa pe valoarea ad6ugat6 pentru echilibrarea
bugetelor locale, propuneri pe anul 2022 pi estim6ri pentru anii 2023-2025.
V5 spun sincer, textele acestea at5t de lungi si domnul Manolache practic ne lungesc
sedinta inc5 at5ta timp.
Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Avizat favorabil in unanimitate.
Proiectul nr. 24. Proiect de hoteir6re privind prelungirea mandatelor administratorilor

provizorii ai R.A. Aeroportul lapi
Domnul Urcaciu nu a participat la vot nu particip5. V5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 35 de voturi Pentru)
impotrivš?
Abtineri? Avizat favorabil.

(Not6: dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019 privind codul administrativ).
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Proiectul nr. 25. Proiect de hot6r6re privind constituirea Comisiei de selectie la nivelul

autorit6tii publice tutelare in vederea selectiei membrilor Consiliului de administratie
al Regiei Autonome Aeroportul lasi.
Avizat favorabil cu mentiunea c5 domnul Urcaciu nu particip5 la vot.
Cine este Pentru?
Abtineri?

(Not6: A revenit in sal6 dl. cons. atur Constantin si a iesit din sal6 dl. cons. Uscatu
Marian. Prezenti in sal6 sunt 36 de membri ai CJI cu drept de vot)
Dl. cons. Mircea Manolache: Interventii domnule Presedinte! Domnul lider Stanciu
solicit5 cuv5ntul.
Dl. preedinte Costel Alexe: Domnul lider a inteles c5 pan5 la urmš mai bine ia
cuv5ntul..
Dl. cons. Cristian Stanciu: Domnule presedinte, imi propusesem azi s5 v5 fac sedinta
linistit5 asa, s5-I las doar pe domnul Manolache s5 v5 zgSndere. S5 stiti c5 in ultima
vreme, domnul Manolache, chiar spune lucrurilor pe nume si cred c5 si colegii sunt in
asentimentul meu c5 inteleg foarte clar ce spune spre deosebire de afirmatiile
dumneavoastr5...
Dl.cons. Constantin Serban: Ce nu intelegeti?
Dl. cons. Cristian Stanciu: Domnule profesor, tot faceti vorbire de regulament si tot
dumneavoastr5 il inc5Icati. L5sati-m5 s5 spun ce am de spus.
Dl.cons. Constantin Serban: Nu spuneti ceea ce trebuie...
Dl. cons. Cristian Stanciu: Dac5 ce trebuie inseamn5 ceea ce trebuie spus la
dumneavoastr5 la partid, mergeti la dumneavoastr5 la partid.
Haideti c5 nu vreau s5 intru in polemicš cu dumneavoastr5. Vedeti-v5 de drumul
dumneavoastr5 c5 nu mai aveti mult p5n5 la pensie si totusi, vedeti-v5 de drumul
dumneavoastr5

si

respectati

si

Regulamentul Consiliului Judetean dar

si

regulamentul

scolar.
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Dl. cons. Constantin Serban: Bine. Hai lasš-mš....C8nd nu ai ce spune te comporti ca
Manolache.
DI. cons. Cristian Stanciu: in primul ršnd eu nu mš adresez cu

in Consiliul

Judetean.
Di. vicepre$edinte Marius Dangš: Domnule consilier, domnul Stanciu are cuv8ntul
domnule Serban!
Dl. cons. Cristian Stanciu: Vš rog frumos, abtineti-vš domnule professor!
Mai avem presedinte la sedinta aceasta?
DI. Vicepresedinte Marius Dangš: 1-am atras atentia domnului consilier Serban cš
domnul Stanciu are cuvšntul acordat de presedinte. Vš rog! S5-1 Išsšm.
Dl. cons. Constantin 5erban:

vorbeascš pe proiect. Bine. Hai.

DI. cons. Cristian Stanciu: Domnul Serban sš meargš sš discute cu "m6" la dunnnealui
la scoalš. La scoalš unde loviti copiii.
Chiar sš stiti cš asta este o problemš domnule vicepresedinte.
Di. vicepre$edinte Marius Dangš: Domnule lider, vš scultšm. S5-1 schimbšm locul in
salš domnului Serban?
Di. cons. Cristian Stanciu: Da. S5-1 schimbati locul in salš, exact.
DI. vicepre$edinte Marius Dangš: S5 facem un proiect de hotšr8re in sensul acesta.
DI cons. Cristian Stanciu: Dumnealui este asezat strategic aici si nu face deat sš ne
brueze.
Di. vicepre$edinte Marius Dangš: Cred cš

face plšcere sš aibš interventii la

dumneavoastrš. Facem un grup de lucru.
Domnule Stanciu, vš rog.
DI. cons. Cristian Stanciu: Revenind la proiectul de hotšr8re. Eu imi amintesc
domnule vicepresedinte stati cš a ajuns domnul presedinte, probabil cš isi preia
atributia de a conduce sedinta.
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Domnule presedinte, eu imi amintesc c5 atunci chnd am votat nominalizarea
administratorilor provizorii la Regia Autonom5 Aeroportul International lasi
totodat5 s-a votat si demararea procedurilor de selectie privind acesti administratori,
s-a fšcut un amendament de cštre subsemnatul care a fost aprobat in unanimitate
care viza ca aceast5 selectie pe Ordonanta 109 sš se fac5 prin intermediul unei
persoane juridice si a fost precizat expres acest lucru astfel inc5t, dealtfel asta a si stat
la baza propunerii pe care am avut-o, sš se asigure si transparenta si impartialitatea
demersului in sine si sš nu existe suspiciuni cu privire la desemnarea acestui organism
de conducere a Aeroportului International lasi, dealtfel un organism foarte important
fšrš de care regia nu poate lua practic decizii. Am constatat prin continutul proiectulu
de astšzi, contrar propunerii pe care am fšcut-o cš se merge pe o solutie alternativš
acestei propuneri in sensul c5, se doreste ca aceastš comisie s5 fie propusš din rAndul
membrilor angajatilor Consiliului Judetean si doar sš fie asistatš activitatea acestei
comisii de cštre un expert extern ori nu acesta a fost sensul amendamentului nostru,
legea, spun5nd cš sunt posibile dou5 variante de lucru, una, cea propus5 prin
intermediul acestui proiect cu o comisie desemnatš din interiorul autoritštii tutelare
si asistatš de o persoan5 juridic5 desemnatš prin selectie sau varianta in care, toate
atributiile de selectie s5 le realizeze comisia, persoana juridic5 externš desemnat5
sigur prin procedura de selectie sau licitatie legalš asa cum prevede legea. De aceea
domnule presedinte, as vrea cAteva explicatii pe acest subiect si in situatia in care,
lucrurile stau clar asa cum le-am spus, noi ne vom abtine de la votarea acestui proiect
pentru cš totusi consider5m in consecintš cš nu se realizeaz5 demersul pe care cu
totii 1-am acceptat si anume, s5 existe un evaluator extern neafectat de activitatea
internš a Consiliului Judetean. Nu putem face totusi o selectie pentru un astfel de
organism fšrš sš existe suspiciuni odatš ce toat5 comisia este formatš din
subordonati, salariati ai Consiliului Judetean si beneficiazš doar de o asistent5 din
partea unui organism care ar putea asigura intru totul echidistant5, impartialitate si
corectitudine privind acest demers. Multumesc.
Dl. cons. Mircea Manolache: Domnule presedinte, si asa ati spus dumneavoastr5 c5
toate interventiile mele nu le puteti urmšri si nu prea intelegeti mare lucru, tocmai de
aceea am avut o discutie cu domnul vicepresedinte Dang5 incš odat5 atrag atentia
asa cum domnul lider Stanciu a fšcut-o astšzi in plen cu privire la cei care vor fi
aceast5 comisie de selectie pentru c5 deja se vehiculeazš si va fi si o doamn5 din c5te
stim noi. I-am spus despre cine este vorba. Domnul Dang5 a fost promt, mi-a zis,
domnule Manolache, dac5 ar fi stiut sš scrie sau sš se exprime, cu sigurantš ar fi fost
un candidat bun. Domnul Dang5 stie, si sš v5 mai zic ceva, sš nu uitati un lucru: cand
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cineva se ia de mine se ia de fabrici si uzine, se ia de clasa muncitoare si vedeti cš la
vecini deja DNA-ul e la usš. Am pe surse.

(Notš: Discutii in sal6)
Dl. cons.Mircea Manolache: la ultati ce scrie aici in dezvšluirea: DNA este la usa
Primšriei. De o orš? De asta ati lesit afarš.
Dl. pre$edinte Costel Alexe: Stiti cum e, domnule Stanciu, participi asa la un moment
dat la lucr5rile unui cerc stiintific si vine cineva 5i chiar in fine, are un expozeu il
urmšresti, cu subiect, predicat, cu tot ce trebuie, dictie, cursivitate, aici mš refer la
discursul dumneavoastrš. Stai acolo in sala aia mare si la final frate, and sš dea tusa
omul si ati dat-o foarte bine administrativ, discurs politic foarte bun, vine domnul
Manolache si practic vš spun sincer, am uitat tot ce ati incercat dumneavoastrš sš ne
transmiteti. M-am luat cu discursul acesta cu fabrici, cu uzine, cu doamna, cu ce
doamnš? ce scris? fabrici, uzine, cu DNA-ul
Dl. cons. Mircea Manolache: Asta este viata domnule Presedinte, dar lucrurile merg
inainte eu astept. Ori de cšte ori am spus ceva am avut dreptate. Cš,
dumneavoastrš, in calitatea dumneavoastrš de presedinte al Consiliului Judetean
aveti obligatia sš mai aveti asa un om pe acolo, pe dincolo si fortat cš lucrurile asa
stau. Cu toate cš nu cititi ziarul, faceti ce spune ziarul.
Dl. pre$edinte Costel Alexe: Nu ati inteles nimic inseamnš. Eu fiind de 18 ani membru
al PNL nu am nici gšndul si nici apucšturile dumneavoastrš. Nu inteleg despre ce
spuneti dumneavoastrš, despre ce tendinte. Nimeni nu este fšrš de pšcat, doar cš,
iertati-mš, in ceea ce mš priveste sau pe ai mei colegi, am oarece asteptšri, iar
referitor la ceea ce cititi dumneavoastrš
Dl. cons. Mircea Manolache: Eu astept. Domnule presedinte, eu v-am atentionat!
Dl. cons. Constantin 5erban: Dar cine esti?
Dl. presedinte Costel Alexe: Domnule Dangš, vš rog, incercati sš-i ršspundeti
domnului Stanciu cš domnului Manolache se pare cš nu veti avea nici o sansš.
Dl. cons. Mircea Manolache: Sunt consilier judetean. Dacš dumneata nu stii cine esti
de ani de zile, imi pare ršu domnule profesor! Dumneavoastrš nu stiti cine sunteti!
Stiu asta. Dumneavoastr5 uneori, nu stiti cš sunteti in plenul Consiliului Judetean!
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Di. vicepre5edinte Marius Dang5: Tocmai stiind cš dacš intervine domnul Manolache
am sansa sš uit ceea ce a intrebat domnul Stanciu, mi-am impus sš nu fiu atent la
ceea ce a spus domnul Manolache si am retinut intrebšrile domnului Stanciu,
pertinente. Eu imi aduc bine aminte discutia de atunci domnule lider Stanciu.
Dumneavoastrš ati spus atunci sš avem consultant o persoanš juridicš nu un PF
oarecare sau o persoanš fizicš pe 15ngš. Textul de lege vorbeste intr-adevšr de douš
nnodalitšti, dar modalitštile sunt prin comisie de selectie internš si at5t sau prin
comisie de selectie internš sprijinitš de un consultant. Prelu5nd propunerea
dumneavoastrš de atunci, am fšcut procedura de achizitie care a si durat ceva timp.
Avem un consultant care sš sprijine comisia externš, este un SRL ca sš zic asa, nu e un
PFA oarecare conform celor stabilite atunci. Suntem in pasul procedural al desemnšrii
acestei comisii, astfel incSt sš poatš parcurge mai departe, cš asa scrie legea, comisia,
cu sau fšrš consultant stabileste mai departe matricea Consiliului, profilul Consiliului
de Adnninistratie, profilul candidatilor la Consiliul de Administratie. Urmeazš sš
purtšm inclusiv consultšrile obligatorii prin lege. Nu am posibilitatea prin lege de a
avea doar un extern care sš-si asume ršspunderea pentru tot ci am obligatia de a
avea aceastš comisie de selectie si suntem cu ea in fata dumneavoastrš acum.
DI. prwdinte Costel Alexe: Multumesc. Domnule Stanciu, vš rog.
DI. cons. Cristian Stanciu: Da, domnule presedinte, domnule vicepresedinte cš
dumneavoastrš ati ršspuns la aceastš intrebare, am sš-mi permit totusi sš mš asez
jos ca sš všd mai bine. inteleg usoara nuantš schimbatš a abordšrii dumneavoastrš.
Eu nu m-am referit atunci in sedintš la urmštoarea situatie si anume ca selectia sš fie
realizatš de cštre persoane din interiorul Consiliului Judetean si sš fie asistate ci
m-am referit exact la aceea ce v-am spus si in interventia anterioarš si anume, cš
aceastš selectie sš fie fšcutš de o persoanš juridicš intr-adevšr, cum bine ati spus si
dumneavoastrš din afara Consiliului Judetean care sš fie desemnatš conform
prevederilor legale si imi aduc aminte foarte clar cš am fšcut aceastš specificatie.
Mai mult, art. 5 alin. 5 din OUG 109 spune in felul urrnštor: Autoritatea publicš
tutelarš poate decide ca in procesul de selectie comisia sš fie asistatš sau ca selectia
sš fie efectuatš de un expert independent persoanš fizicš sau juridicš specializatš in
recrutarea resurselor umane ale cšror servicii sunt contractate in conditiile legii. Ori
citim douš legi diferite ori avem interventii cu sens diferit. Eu in nota de
fundamentare a proiectului asta citesc 5i este reiteratš clar prevederea din art. 5 alin.
5 si 7 din Ordonanta de Guvern nr. 109/2011 actualizatš.
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DI. viceprwdinte Marius Dangš: Ne intoarcem la observatia dumneavoastr5 de
atunci, 1u5m procesul verbal si ati zis atunci cš nu putem face cu persoan5 fizicš sau
juridic5 ci s5 mergem doar pe persoan5 juridic5 care sš asiste comisia si am mers pe
persoan5 juridic5. Asta am achizitionat.
DI. cons. Cristian Stanciu: Nu am spus nicio secund5 de asistat comisia ci ann spus c5
propunerea vizeaz5, selectia s5 se realizeze pe Ordonanta nr. 109 prin persoan5
juridic5 specializat5 in astfel de servicii.
DI. cons. Constantin Serban: Cum s-a fšcut selectia in 2019? in 2017 cum s-a fšcut
selectia? Prin comisie cu salariati.
DI. cons. Cristian Stanciu: Nu stiu cum s-a f5cut selectia atunci. V5 rog frumos, nu
vreau sš intru intr-o polemicš cu dumneavoastr5 domnule Serban. Avem un
presedinte de sedint5, v5 rog frumos. Haideti sš respectšm regulamentul si
procedura. Vš rog, nu mai insistati. Dumneavoastr5 aveti un rol de factor perturbator
mereu in sedintele de Consiliul Judetean

chiar v5 rog domnule presedinte s5-I

mutati din pozitia asta, mutati-I in fundul sšlii. Are
necesar5

v5rsta necesarš si experienta

stea putin mai in spate. Tot incearcš s5 se facš util presedintelui de

Consiliu Judetean ca s5 obtin5 beneficii. Vš rog frumos! Nu vš intrerup c5nd luati
cuv5ntul, nu intervin peste dumneavoastr5, vedeti-v5 vš rog frumos de locul
dumneavoastr5 de acolo din Consiliu. Revin. Domnule vicepresedinte, avem o
propunere clar5 fšcutš anterior si avizat5 prin hotšr5re de Consiliu Judetean ca si
amendament, iar proiectul ast5zi pe care avem in fat5 nu corespunde acelei
propuneri. Asta este pe chestiunea de formš. Pe chestiunea de fond a problemei
avem de a face cu o modificare a abord5rii modalitštii de selectie. Vrem selectie
extern5 prin persoanš juridicš desemnat5 prin licitatie f5r5 imixtiune in conducerea
Aeroportului lasi. Multumesc.
DI. prwdinte Costel Alexe: Este un cadru mult prea larg c5 as fi vrut sš v5 spun
cAteva lucruri domnule Stanciu, dar mi-am propus s5 scurt5m c5t se poate de mult
sedinta asta.
Domnul consilier Nicoar5 si apoi domnul Serban.
DI. Cštšlin Nicoarš: Art. 12 din OUG nr. 109 prevede foarte clar c5 in cazul

care au

fost contractate serviciile unui expert independent realizeazš evaluarea finalš a
candidatilor. Legea nu ne permite sš avem doar expertul independent. Sunt c5teva
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elemente pe care trebuie s5 le indeplineasc5 comisia de selectie. Asta spune
Ordonanta nr. 109.
Dl. presedinte Costel Alexe: Multumesc domnule consilier. Donnnule Serban, v5 rog.
Dl. cons. Constantin Serban: LSsSnd gluma la o parte si interventiile total nepotrivite
ale domnului Manolache cele de partid ale domnului Stanciu vreau sS v5
reamintesc c5 in 2017 comisia de selectie a fost format5 din salariati ai Consiliului
Judetean si de aceea atunci s-au intSmplat anumite lucruri care au fost...
DI cons. Romeo Olteanu: A fost gresit atunci. Si acum repet5m greseala, ce facem?
Dl. cons. Constantin 5erban: Nu repetšm greseala, dar solicit5m mai mult si atunci nu
ati recunoscut c5 ati gresit iar acunn vreti mai mult decSt spune legea. Acesta este
stilul PSD-ului.
Dl. presedinte Costel Alexe: Stimati colegi, am o rugSminte. V5d

st5 atSt de

confortabil donnnul Serban acolo sS-i puneti un microfon aproape de domnia sa si ap5
si cafea. Domnule profesor, fac eu cinste cu cafeaua.
Stimati colegi, v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 20 de voturi Pentru respectiv 18 voturi PNL si 2 voturi
PMP)
Abtineri? (Notš: 15 voturi de Abtinere, respectiv, 9 voturi PSD si 6 voturi USR)
impotrivš?

(Not6: dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019 privind codul administrativ)
Dl. presedinte Costel Alexe: A trecut.
Dl. cons. Mircea Manolache: Noi ne abtinem domnule presedinte!
Dl. cons. Ignat Etienne: Dar numšrati.
Dl. presedinte Costel Alexe: Crede-m5 pe cuvSnt Etienne c5 a trecut.
Dl. cons. Cristian Stanciu: Domnule presedinte, o singurš observatie vreau s5 fac.

p-v sed ordinara 26.01.2022

Pagina 41

Dl. preedinte Costel Alexe: Domnule Stanciu, s-a votat. Asta era observatia.
Dl. cons. Cristian Stanciu: S-a votat, dar pot sš spun un lucru? Mic simplu.
Dl. prwdinte Costel Alexe: V5 rog, luati microfonul. As vrea asa ca domnul Serban

sa

aib5 microfonul lui, domnul Manolache s5 aibš microfonul lui si domnul Stanciu
microfonul lui.
Dl. cons. Mircea Manolache: Domnule presedinte, imi dau demisia din Consiliul
Judetean dac5 isi dš demisia domnul Serban ast5zi.
Dl. pre§edinte Costel Alexe: lertati-mš. Judetul lasi si Consiliul Judetean are nevoie de
expertiza domnului Serban. Nu mš pot pronunta in ceea ce vš priveste pe
dumneavoastr5. Domnule Stanciu, vš rog.
Dl. cons. Cristian Stanciu: Domnule presedinte, in hotšrArea 285 pe care noi am
votat-o in Consiliul Judetean, intr-o sedint5 on line parc5 dacš imi aduc bine aminte,
la art. 6 spune in felul urm5tor: procedura se va finaliza in termen de maxim 150 de

zile, vis-a-vis de procedura de selectie, conform prevederilor legale si va fi efectuat6
de c6tre un expert independent, persoan6 juridic'd de profil, selectat6 in conditfile legii
cu informarea plenului Consiliului Judetean asupra fiec6rui pas parcurs. Multumesc.
Dl. pre;edinte Costel Alexe: Domnule Stanciu, multumim mult pentru observatia post
vot. Stimati colegi, iertati-m5, dar am dezb5tut at8t de mult si m-a pierdut domnul
Manolache, la ce punct suntem?
Proiectul nr. 26 este retras.

(Notd: a revenit in salš dl. cons. Uscatu Marian. Prezenti in salš sunt 37 de membri ai
Clicu drept de vot).
Dl. pre;edinte Costel Alexe: Proiectul nr. 27. Proiect de hot6r6re privind demararea

procedurii de concesionare prin licitatie public6 a suprafetei de 15.400 mp, din
imobilul proprietatea public6 a judetului lasi, situat in Municipiul lasi str. Moara de
V6nt nr. 34, parte din num6rul cadastral 168287, UAT Municipiul lasi
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii vš supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 37 de voturi Pentru)
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Abtineri?
impotrivš?
Proiectul nr. 28. Proiect de hot6r6re privind dezmembrarea imobilului proprietatea

public6 a Judetului lasi, situat in lasi, str. Arhitect G. M. Cantacuzino (fost6 Crisan) nr.
20, Judetul lasi, UAT lasi, identificat cu num6rul cadastral 145937
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 37 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš? Unanimitate. Vš multumesc.
Proiectul nr. 29. Proiect de hot6r6re privind dezmembrarea imobilului proprietatea

public6 a Judetului lasi, situat lasi, str. Hatman ,Sendrea nr. 2, Judetul lasi, UAT lasi,
identificat cu num6rul cadastral 172126
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii v5 supun votului.
Cine este Pentru?(Notš: 37 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? Vš multumesc.
Proiectul nr. 30. Proiect de hot6r6re privind aprobarea transfer6rii din evidenta

contabil6 a Judetului lasi - Consiliului Judetean lasi a valorii majorat6 a investitiilor
realizate de Consiliul Judetean lasi in cadrul proiectului „Reabilitarea si dezvoltarea
turistic6 a Ansamblului Monument Istoric M6n6stirea Golia-lasi" pentru imobilul
situat in Municipiul lasi, strada Cuza Vod6 nr. 51 si preluarea in evidenta contabila a
Mitropoliei Moldovei si Bucovinei-M6n6stirea Golia
Avizat favorabil in unanimitate. DacA nu sunt interventii v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 37 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? VA multumesc.
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Proiectul nr. 31. Proiect de hotarare privind solicitarea de trecere din domeniul public
al STATULUI ROMAN din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor prin
Inspectoratul General de Aviatie, Unitatea Speciala de Aviatie lasi in domeniul public
al JUDETULUI IA51 a imobilului teren suprafatei de 83.000 mp situat in municipiul
lasi, str. Moara de Vant nr. 34, identificat cu numarul cadastral 129806, UAT
Municipiul lasi
Avizat favorabil in unanimitate. Dacš nu sunt interventii v5 supun votului.

Cine este Pentru? (Not5: 37 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš? Vš multumesc stimati colegi.
Proiectul nr.32. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica,
a spatiului comercial in suprafata de 32,24 mp, situat lasi, str. Moara de Vant nr.
34, Terminal T3.
Avizat favorabil cu mentiunea cš" domnul Urcaciu nu a participat la vot.

Cine este Pentru? (Notš: 36 de voturi Pentru) . (Notei: dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu a
participat la vot conform art. 228 din OUG nr. 57/2019)
Abtineri?
impotriv5?
Vš multumesc.

Proiectul nr. 33. Proiect de hotarare privind repartizarea pentru anul 2022 pe
unitatile administrativ - teritoriale din judetul lasi a sumelor corespunzatoare cotei
de 6% din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul fiecarei
unitati administrativ - teritoriale, reprezentand fond la dispozitia consiliului judetean,
conform Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, precum estimarile
pentru anii 2023-2025 privind repartizarea pe unitatile administrative- teritoriale din
judetul lasi a sumelor corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi
incasat la bugetul de stat, la nivelul fiecarei unitati administrativ- teritoriale si a
procentului de 20% din cotele sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform Legii nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si cornpletarile ulterioare.
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Am zis.
Cine este Pentru? (Notš: 37 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš? V5 multumesc.
Stimati colegi, informare: Adresa Curtii de Conturi - Camera de Conturi lasi nr. 64091
din 24.12.2021, inregistrat5 la Consiliul Judetean lasi sub nr. 46774 din 28.12.2021;
Decizia nr.140/2021 de prelungire a termenului pentru realizarea m5surilor dispuse
prin Decizia nr.84/05.08.2019 si ulterior prin Decizia nr.6/29.012020; Raport privind
modul de ducere la indeplinire a m5surilor dispuse prin Decizia nr. 84/2019,
inregistrat la Camera de Conturi lasi sub nr. 56165/2021 si la Consiliul Judetean lasi
sub nr. 42160 din 26.11.2021.
Dl. cons. Romeo Olteanu: Ne-a citi-o ieri.
Dl. pre§edinte Costel Alexe: Dac5 sunt alte interventii?
Domnule consilier Socolov, v5 rog.
Dl. cons. Ršzvan Socolov: Vreau s5 v5 aduc aminte c5 a fost o decizie nr. 389 care s-a
luat pentru modificarea regulamentului de functionare in sensul c5 atunci c5nd
incidenta Covid in lasi depšseste 3 la mie putem trece on line. Vreau s5 intreb
secretariatul dac5 a f5cut demersuri in aceast5 directie si dac5 pe viitor in functie de
incidentš vom putea s5 respect5m aceast5 decizie.
Dl. pre§edinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule consilier pentru interventie.
Sigur, la momentul convoc5rii acestei sedinte, incidenta in lasi nu era cea care s5 ne
interzicš desfšsurarea sedintei in acest format. Suntem ast5zi in cadrul acestei
sedinte, m 5
. bucur foarte mult c5 ne-am rev5zut cu totii la inceput de an. Vom tine
cont de aceste prevederi ale CNSU la nivel national referitor la judetul lasi si s5
speršm c5 in perioada urm5toare, respect5nd prevederile legale si distantarea
medical5 si social5 nu vom putea fi pusi in situatia in care num5rul de infectšri in
judetul lasi s5 creascš si s5 speršm c5 odat5 cu aceast5 variantš poate mai usoar5 a
omicromului si cu imunizare in mas5 s5 sc5p5m odat5 pentru totdeauna de acest
covid 19.
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Dl. cons. Ršzvan Vladimir: Doar pentru informarea dumneavoastrš, pe 21 era 41,8 la
mie incidenta.
DI. pre$edinte Costel Alexe: Alte interventii?
Dl. cons. Apreotesei Andrei: Amin.
Dl. pre$edinte Costel Alexe: Amin.
Dl. cons. Ignat Etienne: Am ridicat mšna... Všd cš vš gršbiti, fugiti
Dl. pre$edinte Costel Alexe: Domnule Etienne Ignat, vš rog. lertati-mš. Nu sunt cel
mai mare om de culturš pe care 11 are Consiliul Judetean astšzi, ci domnul Apreotesei
a spus amin si am zis cš e momentul sš inchei. Vš rog.
Dl. cons. Ignat Etienne: Vreau sš vš intreb.1-ati spus colegului meu cš pe 21 ianuarie
chnd ati convocat sedinta rata de incidentš in Municipiul lasi era de 5,23%, de 3 ori
mai mare deat ceea ce prevede in hotšr5rea de consiliu local , dar acum revenind la
intrebarea pe care vreau sš v-o adresez, m5ine ar trebui sš se incheie etapa de
consultare, de fapt etapa in care cetštenii judetului lasi pot depune amendamente
pentru bugetul judetului lasi.
Ati prezentat o propunere de buget doar intr-o fornnš contabilš sš zic asa si probabil
c5 vš asteptati ca amendamentele fšcute la buget din partea cetštenilor sš fie numai
din partea contabililor pentru cš nu ati prezentat acest buget in niciun fel 51
intrebarea este, vš propuneti sš prezentati totusi bugetul mai detaliat?
Dacš mš ascultati, eu vš respect cšnd vorbiti, nu mš duc acolo domnule Marian.
Aveti timp s5 vorbiti si dupš. Vreau sš vš intreb dacš p5riš in momentul de fatš ati
primit vre-o propunere pentru amendamente din partea cetštenilor la buget?
Dl. pre$edinte Costel Alexe: Tn momentul de fatš, stimati colegi, discutii privind
bugetul pe anul 2022 al Consiliului Judetean lasi lasi, cel putin in mare au fost fšcute
cu liderii de grup, domnul Dolachi, domnul Uscatu, domnul Stanciu si domnul Discš.
Tn ceea ce privene consultarea publicš a bugetului, acum, personal am primit si
mesaje si evident telefoane de la multi locuitori ai judetului nostru sau primari
dealtfel.
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momentul de fatš, in functie de disponibilitati vom putea sš tinem cont sau daca
este cazul,

fie prevazute aceste solicitari in bugetul judetului nostru.

Daca sunt alte interventii? Amin!

5edinta s-a incheiat, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal.
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