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PROIECT DE HOTIŠOCARE
privind aprobarea procesului —verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi
din data de 25 august 2021

Consiliul Judetean Iasi,
prezentat in
Avand in vedere referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean
din
iš") 94 2021;
calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr3a0V
din (.619i 2021 privind aprobarea
Avand in vedere raportul de specialitate nde,š1
procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean lasi din data de 25 august 2021;
Avand in vedere prevederile art. 182 alin. (1), (4) si ale art. 138 alin. (15) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificšrile si completdrile ulterioare;
in temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

6"

HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobd procesul-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean lasi din data de 25
august 2021.
Art. 2. Prezenta Hotdrdre va fi comunicatš in copie Institutiei Prefectului Judetului lasi.
Art. 3. Aducerea la cunostinta publicš a prevederilor prezentei hotdrari va fi asiguratd de cdtre
tele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lasi cu atribmii in acest sens.
comparti
Dati astizi,

PR
Co

NTE,
Alexe

2021

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR G NERAL AL JUDETULUI,
Lšcrimi ra Vernieš-Discfilescu

Sustine pro ctul de hotšrfire,
Secretar General al Judetului Iasi
Licršmioara Vernicš-Discšlescu
intocmit,
Birou C.S.S.P.U.A.T.S.C.O.F.
Consilier, Mihaela Dumitriu
Imi asum responsabduatea pentru fundamentarea, corectuudmea,
legaluatea "ntocnurn acestut inscra ofimal
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotšrfire privind aprobarea procesului — verbal al edintei ordinare
a Consiliului Judetean Ia5i din data de 25 august 2021
Avand in vedere procesul — verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean lasi
din data de 25 august 2021;
Avand in vedere prevederile art. 182 alin.(1), (4) si ale art. 138 alin. (15) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completdrile
ulterioare;
Propunem aprobarea procesului — verbal mentionat mai sus.
SECRETAR GENE L AL JUDETULUI IASI,
Lticrtimioara V Wit-IliSCA -LESCU

intocmit,
Birou C.S.S.P.U.A.T.S.C.O.F.
Consilier, Mihaela Dumitriu
fint asum responsablatatea pentru fundamentarea, corectauchnea,
legalttatea intoantra acestin inscris ofictal

RONIfiNIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul $tefan cel Mare ai SfAnt nr.69, cod. 700075, laai
nus..irc.ro
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

NY 616
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REFERAT DE APROBARE,
AvAnd in vedere procesul — verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi
din data de 25 august 2021 §i prevederile art. 182 alin. (1), (4) si ale art. 138 alin. (15)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile si completdrile
ulterioare, propun spre aprobare procesul — verbal mentionat anterior.

RONOLNIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulexardul Steran cel Mare ei Sfint nr.69. cod. 7001175. In0
Tel.; 11232 - 235100; Fax; 11232 - 210336; www.ice.ro

PROCES VERBAL
incheiat ast5zi, 25 august 2021 in cadrul ;edintei ordinare a Consiliului Judetean la;i

Consiliul Judetean lasi a fost convocat prin Dispozitia nr. 443/19.08.2021 a
Presedintelui Consiliului Judetean lasi in sedintš ordinarš, in data de 25.08.2021,
incepšnd cu ora 1000 , in Sala Virgil Sšhleanu din cadrul Institutiei Prefectului Judetului
lasi, 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 si
ale art. 191 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. a) din Ordonanta de Urgentš a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile si completšrile ulterioare,
modificatš si completatš prin Dispozitia nr. 461/20.08.2021 si Dispozitia
nr. 467/24.08.2021.
Proiectul ordinii de zi, proiectele de hotšršri, precum

materialele suport la

acestea au fost postate pe site-ul Consiliului Judetean lasi in Sectiunea Transparentš
Decizionalš- Sedinte — 25.08.2021

si

transmise electronic tuturor consilierilor judeteni.

Sedinta are loc in Sala „Virgil SaThleanu" din cadrul Institutiei Prefectului
Judetului lasi, incepand cu ora 10 00 si se desfšsoarš in contextul situatiei
epidemiologice generate de virusul SARS COV-2 - COVID-19 cu mšsurile speciale care
se impun a fi luate pentru limitarea ršspAndirii acestuia.
Domnul consilier Avram Pentru a semnat prezenta, dar a pšršsit sala inainte de
inceperea sedintei $i votarea ordinii de zi, nu a luat parte la lucršrile acesteia.
Prezenti in salš la inceputul sedintei sunt 29 de consilieri judeteni din 36 de
consilieri judeteni in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean lasi, dl. Costel
Alexe, in total 30 de membri ai Consiliului Judetean lasi cu drept de vot, fiind
indeplinite prevederile legale pentru buna desfasurare a lucršrilor sedintei.
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Absenteaz5 dl. cons. Acostoaiei Adrian, dl. cons. Ignat Etienne, dl. cons. Lupu
Constantin Codrin, dl. cons. Uscatu Constantin - Marian absenteaz5 motivat dl. cons.
Ciobanu Marius Mihai

si

dl. cons. Ursanu Radu lonel.

Lucršrile sedintei ordinare sunt conduse de c5tre domnul Costel ALEXE,
Presedintele Consiliului Judetean lasi.
La sedinta ordinar5 a Consiliului Judetean lasi particip5 de drept, d-na
LacrAmioara Vernica-Dšsckescu, Secretarul General al Judetului lasi.
Pentru sustinerea proiectelor de pe ordinea de zi, particip5 la sedintš directorii
;i sefii de serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lasi ;i a
directiilor

si

institutiilor subordonate Consiliului Judetean lasi.

De asemenea, mai sunt prezenti in salš

si

reprezentanti mass-media.

Proiectul Ordinii de zi este cuprins in Dispozitia Presedintelui Consiliului
Judetean lasi nr. 443/19.08.2021, modificat5 si completat5 prin Dispozitiile
nr. 461/20.08.2021

si

nr. 467/24.08.2021, respectiv:

DISPOZITIA nr. 443
privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedintš ordinar5, in data de
25 august 2021, incepAnd cu ora 10 00, la Sala Virgil S5hleanu din cadrul
Institutiei Prefectului Judetului lasi

Presedintele Consiliului Judetean lasi;
Av5nd in vedere prevederile 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

ale art. 191 alin. (1) lit. b)

si

si

136 precum

alin. (3) lit. a) din Ordonanta de Urgentš a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifickile

si

completkile ulterioare;

Av5nd in vedere Hotšr5rea Consiliului Judetean lasi nr. 75 din 31.03.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare

si functionare a Consiliului Judetean lasi;

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgent5 a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modific5rile

si

complet5rile ulterioare:

DISPUNE:
Art. 1 Se convoac5 Consiliul Judetean lasi in sedint5 ordinar5, pentru data de
25 august 2021, incep5nd cu ora 10 00, la Sala Virgil S5hleanu din cadrul Institutiei
Prefectului Judetului lasi, cu urmkorul proiect al ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hot5r5re privind aprobarea procesului — verbal al sed ntei ordinare
a Consiliului Judetean lasi din data de 21 iulie 2021.
Initiator: Presedintele Consiliului luderean lasi — DI. Costel ALEXE
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(sustine- Secretarul General al Judetului la;i — D-na Lacramioara VERNICA DASCALESCU)
2. Proiect de hotšršre privind aprobarea procesului —verbal al sedintei
extraordinare a Consiliului Judetean lasi din data de 28 iulie 2021, convocatš de indatš
prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distantš, respectiv prin
aplicatia online de videoconferintš zoom meetings.
Initiator: Pre;edintele Consiliului Judetean la;i — DL Costel ALEXE
(sustine- Secretarul General al Judetului la;i — D-na Lacramioara VERNICA DASCALESCU)
3. Proiect de hotšršre privind aprobarea procesului —verbal al sedintei
extraordinare a Consiliului Judetean lasi din data de 06 august 2021, convocatš de
indatš prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distantš, respectiv
prin aplicatia online de videoconferintš zoom meetings.
— Dl. Costel ALEXE
Initiator Presedintele Consiliului Judetean
(sustine- Secretarul General al Judetului la;i — D-na Lacr6mioara VERNICA DASCALESCU)
4. Proiect de hotšrAre privind aprobarea incheieril unui Acord de Cooperare
intre Judetul lasi din Romšnia si Raionul Soroca din Republica Moldova.
Initiator Pre;edintele Consiliului Judetean lasi — DI. Costel ALEXE
(sustine- Secretarul General al Judetului lasi — D-na L6cramioara VERNICA DASCALESCU)
5. Proiect de hotšr5re privind demararea procedurii de renegociere, intre
autoritatea tutelarš Consiliul Judetean lasi si Consiliul de administratie al RA
Aeroportul
anilor 2020

a unor indicatori de performantš financiari

nefinanciari aferenti

si 2021, aprobati prin Hotšršrea Consiliului Judetean

lasi nr.

331/19.09.2018.
Initiator: Pre;edintele Consiliului Judetean la;i — DI. Costel ALEXE
(sustine- Pre;edintele Consiliului de Administratie al RA Aeroportul la;i — dl.
Alexandru ANGHEL)
completarea Hotšršrii Consiliului
6. Proiect de hotšr5re privind modificarea
Judetean lasi nr.47/24.02.2021 privind aprobarea Scenariului 2 din Master Planul
Integrat pentru realizarea obiectivului de investitii „Dezvoltarea Aeroportului
International lasi - Construirea de facilitšti suplimentare si cresterea capacitšiji de
procesare a pasagerilor in terminalele existente in partea de Vest a amplasamentului
actual al Aeroportului lasi.
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Initiator: Pre;edintele Consiliului Judetean la;i — DL Costel ALEXE
(sustine- Director General RA Aeroportul la;i — dl. Vasile STOICEA
Director Tehnic — DL Cosmin PRICOP)
7. Proiect de hotšrAre privind modificarea Anexei 1 — Reparatii curente din
Programul de lucr5ri drumuri si poduri al Directiei Jude•ene de Administrare a
pentru anul 2021.
Drumurilor si Podurilor
Initiator Pre;edintele Consiliului Judetean la;i — DI. Costel ALEXE

(sustine- Director DIADP lasi — Dl. Ciprian Ovidiu C1UCAN)
8. Proiect de hotšr5re privind aprobarea transmiterii din domeniul public al
judetului lasi, administrat de D.J.A.D.P. lasi in domeniul public al comunei Miroslava,
administrat de Consiliul local al comunei Miroslava a imobilului "Pod din beton armat"
peste rAul Bahlui, situat pe DC 25:Uricani — DN 28.

Initiator Pre;edintele Consiliului Judetean la;i — DI. Costel ALEXE
(sustine- Director DJADP la;i — Dl. Ciprian Ovidiu ClUCAN)
9. Proiect de hot5rAre privind aprobarea Planului de restructurare al centrului de
recuperare Reabilitare Neuropsihiatric5 FlArlšu.

Initiator Pre;edintele Consiliului Juderean la;i — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director General DGASPC la;i — Dl. lon Florin)
10. Proiect de hot5r5re privind aprobarea transmiterii, fšr5 plat5', din
proprietatea privat5 a UAT Judetul lasi - Consiliul Judetean lasi in proprietatea privat5
a Spitalului Clinic de Urgentš "Prof. Dr. Nicolae Oblu" lasi, a bunurilor mobile /
echipamentelor

si

dothrilor achizitionate prin proiectul "Ambulatoriu Integrat al

Spitalului Clinic de Urgentš Prof. Dr. Nicolae Oblu lasi" - cod SMIS18650".

Initiator: Pre;edintele Consiliului Juderean la;i — DI. Costel ALEXE
(sustine- Dir. Executiv Directia Proiecte ;i Dezvoltare Durabila — D-na Marieta
AFILIP0A1E)
11. Proiect de hot5r5re privind aprobarea incheierii Protocolului de Asociere
intre UAT Judetul lasi, UAT Municipiul lasi Compania National5 de C5i Ferate "CFR"
SA in vederea realiz5rii obiectivului de investitii "Tren Metropolitan lasi" .

Initiator Pre;edintele Consiliului Judetean la;i — D1. Costel ALEXE
(sustine- Dir. Executiv Directia Proiecte ;i Dezvoltare Durabila — D-na Marieta
AFILIPOAIE)
12. Proiect de hot5r5re pentru modificarea Hot5r5rii Consiliului Judetean lasi
a cheltuielilor
nr. 309/25.11.2020 privind aprobarea Acordului de Parteneriat
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necesare

realiz5rii

proiectului

"Cresterea accesibilit5tii transfrontaliere prin

modernizarea infrastructurii de interes local din judetul lasi

si

Raionul Singerei" -

obiectivul "Modernizarea DJ 249A pe sectorul cuprins intre localit5•ile Mšnz5testi
Ungheni, KM 12+139 - km 18+539", cu modific5rile

si

si complet5rile ulterioare.

— DI. Costel ALEXE
Inifiator: Pre;edintele Consiliului Judetean
(sustine- Dir. Executiv Directia Proiecte ;i Dezvoltare Durabila — D-na Marieta
AFILIPOAIE)
13. Proiect de hot5r5re privind aprobarea realiz5rii proiectului "Asistent5
tehnicš pentru pregštirea proiectului "Modernizare S.M.I.D. in judetul lasi in vederea
tranzitiei spre economia circular5", a cofinant5rii la valoarea total5 a cheltuielilor
eligibile si a Listei de investitii prioritare.
Initiator: Pre;edintele Consiliutui luderean lasi — DI. Costel ALEXE

(sustine- Dir. Executiv Directia Proiecte ;i Dezvoltare Durabild — D-na Marieta
AFILIP0A1E)
14. Proiect de hotšrke privind atribuirea in folosint5 gratuit5 c5tre Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitar5 EURONEST lasi a suprafetei de 100 mp teren, proprietatea
public5 a Judetului lasi, situat in lasi, B-dul Prim5verii nr.4, parte din num5rul cadastral
17532/1/1.
Initiator Pre;edintele Consiliului Juderean lasi — Dl. Costel ALEXE

(sustine- Dir. Executiv Directia Tehnica — DI. logen GTAHU)
15. Proiect de hotšršre privind aprobarea emiterii acordului privind amplasarea
instala•iei de distributie a gazelor naturale in zona drumurilor publice DJ 281 Podu
lloaiei-Lespezi (Km 33+700-35+000) si DJ 281D Ceplenita-Bulbucani (km 0+000-3+300).
Initiator Pre;edintele Consiliului Judetean lasi — DI. Costel ALEXE

(sustine- Dir. Executiv Directia Tehnica — Dl. logen GtALIU)
16. Proiect de hotkšre privind aprobarea trecerii din domeniul public al
judetului lasi administrarea R.A. Aeroportul lasi in domeniul privat al judetului lasi
administrarea Consiliului Judetean a cl5dirilor situate in Municipiul strada
Aeroportului, nr.46, identificate in cartea funciar5 168190, UAT lasi, in vederea
demolkii.

Initiator: Pre;edintele Consiliutui Juderean la;i — DI. Costel ALEXE
(susfine- Dir. Executiv Directia Tehnica — DI. logen GiAtIU)
17. Proiect de hot5rke privind aprobarea participšrii alesilor locali din cadrul
Consiliului Judetean lasi — mandat 2020-2024, la cursuri de pregštire, formare si
perfectionare profesional5, in anul 2021.
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Initiator: Vicepre;edintele Consiliului Judetean la;i — DI. Marius Sorin DANGA
(sustine- Vicepre;edintele Consiliului Judetean la;i — DL Marius Sorin DANGA)
18. Proiect de hotšršre privind aprobarea aderšrii Judetului lasi — Consiliul
Judetean lasi la Asociatia ICONIC Cluster.

Initiator: Pre;edintele Consiliului Judetean la;i — DI. Costel ALEXE
(sustine- Administrator Public — Dl. Stefan Andrei CAZACU)
19. Proiect de hotšr5re pentru modificarea HotšrAM Consiliului Judetean lasi
nr. 127/18.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si destasurare a
Programului de Internship al Consiliului Judetean lasi.

Initiator: Pre;edintele Consiliului Juderean lasi — DI. Costel ALEXE
(sustine- Sef Serviciu Resurse Umane — Dl. Radu APETREI)
20. Proiect de hotšr5re privind completarea si modificarea HotšrAiril Consiliului
Judetean lasi nr. 302/25.11.2020, privind aprobarea taxelor de participare la cursurile
organizate de cštre $coala Popularš de Arte "Titel Popovici" lasi, pentru anul 2021.
— Dl. Costel ALEXE
Initiator: Pre;edintele Consiliului Judetean

(sustine- Manager Scoala Popular6 de Arte lasi — DL Vlad BABA
Director Economic Directia Economic6 - D-na Elena ARVINTE)
Diverse:
D1. Decizia nr. 98/2021

si

Raportul nr. 25053/22.07.2021 ale

Curtii

de Conturi

lasi.

(sustine- Auditor superior p. Sef Serviciu AUDIT - DI. C6 t6lin ACHIROAIEI)
D2. Decizia nr. 88/2021 $i Raportul nr. 24489/19.07.2021 ale Curtii de Conturi

(sustine- Auditor superior p. Sef Serviciu AUDIT - DI. C6t6lin ACHIROAIEI)
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 $i avizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean lasi, conform Anexei la prezenta.
Art. 3 Consilierii judeteni pot depune amendamente asupra proiectelor de
hotšr5ri in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificšrile Si completšrile ulterioare si Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului Judetean lasi aprobat prin Hotšrarea Consiliului Judetean lasi
nr. 75/31.03.2021.

PV sedinsa ordinafa 25.08.2021

Pag. 6

Art. 4 5edinta ordinarš se va desf5sura cu respectarea mšsurilor legale de
prevenire

si

combatere a r5sp5ndirii coronavirusului, conform prevederilor legale

dispuse de autorit5tile abilitate.
Art. 5. (1) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhiv5

si

Secretariat ATOP va inainta copie dupš prezenta Dispozitie c5tre:
a) Institutia Prefectului Jude•ului lasi,
b) Secretarul General al Judetului lasi.
(2) Aducerea la cunostint5 publicš a prevederilor prezentei Dispozitii va fi
asiguratš de atre Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhivš

si

Secretariat ATOP.
Dat5 ast5zi: 19 august 2021

PRESEDINTE,
Costel Alexe

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL ALJUDETULUI,
L5cršmioara Vernic5 — D5sc5lescu

DISPOZITIA nr. 461
pentru modificarea si completarea Dispozitiel Presedintelui Consiliului Judetean lasi nr.
in sedint5 ordinar5, in
443/19.08.2021 privind convocarea Consiliului Judetean
data de 25 august 2021, incepAnd cu ora 10 00 , la Sala Virgil Sšhleanu din cadrul
Institutiei Prefectului Judetului lasi
Presedintele Consiliului Judetean lasi;
AvAnd in vedere Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean lasi nr.
443/19.08.2021 privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedint5 ordinar5, in
data de 25 august 2021, incepšnd cu ora 10 °°, la Sala Virgil S5hleanu din cadrul
Institutiei Prefectului Judetului lasi;
AvSnd in vedere prevederile art. 135 alin. (8) ;i art. 182 alin. (4) din O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifickile si complet5rile ulterioare;
AvAnd in vedere prevederile Hot5r5ril Consiliului Judetean lasi nr. 75/31.03.2021
privind Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean lasi;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanta de Urgent5 a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modific5rile si complet5rile ulterioare:
DISPUNE:
Art.l Se modific5 art. 1 al Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 443/19.08.2021 privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedintš ordinarš, in
data de 25 august 2021, incepAnd cu ora 10 °°, la Sala Virgil S5hleanu din cadrul
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Institutiei Prefectului Judetului lasi, in sensul c5 se completeaz5 proiectul ordinii de zi
cu pct 21, dup5 cum urmeaz5:
(21) Proiect de hotšr5re privind rectificarea bugetului general al Judetului lasi Consiliul Judetean lasi pe anul 2021.
Initiator Pre;edintele Consiliului Juderean lasi — DI. Costel ALEXE
(sustine- Director Executiv Directia Economica — D-na Elena ARVINTE)
Art. II Materialul inscrise pe proiectul ordinii de zi va fi afisat pe pagina oficial5
de internet a Consiliului Judetean lasi, in sectiunea Transparent5 Decizional5 — Sedinte,
http://www.icc.ro/sedinte si va intra in analiza si dezbaterea comisiilor de specialitate
ale Consiliului Judetean lasi, conform Anexei la prezenta.
ART.III Celelalte prevederi ale Dispozitiel Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 443/19.08.2021, r5m8n valabile si se aplicš in consecint5.
Art.IV.(1) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhiv5 si
Secretariat ATOP va inainta copie dup5 prezenta Dispozitie atre:
a) Institutia Prefectului Judetului lasi,
b) Secretarul General al Judetului lasi,
c) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhiv5 ;i Secretariat
ATOP.
(2) Aducerea la cunostintš public5 a prevederilor prezentei Dispozitii va fi
asigurat5 de cštre Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhiv5 si
Secretariat ATOP.
Dat5 ast5zi 20 august 2021

PRESEDINTE,
Costel Alexe

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL ALJUDETULUI,
Lšcr5mioara Vernic5 — D5sc5lescu

DISPOZIJIA nr. 467
pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean lasi nr.
443/19.08.2021 privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedint5 ordinar5, in
data de 25 august 2021, incep5nd cu ora 10 00 , la Sala Virgil S5hleanu din cadrul
Institutiei Prefectului Judetului lasi
Presedintele Consiliului Judetean lasi;
lasi
Presedintelui Consiliului Judetean
Dispoziija
Av5nd in vedere
nr. 443/19.08.2021 privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedintš ordinar5, in
data de 25 august 2021, incep5nd cu ora 10 00 , la Sala Virgil S5hleanu din cadrul
Institutiel Prefectului Judetului lasi;
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la5i
Pre5edintelui Consiliului Judetean
Dispozitia
AvAnd In
vedere
nr. 461/20.08.2021 pentru modificarea 5i completarea Dispozitiei Pre;edintelui
Consiliului Judetean la5i nr. 443/19.08.2021 privind convocarea Consiliului Judetean
la5i in 5edintš ordinar5, in data de 25 august 2021, incep5nd cu ora 10 °°, la Sala Virgil
S5hleanu din cadrul Institutiel Prefectului Judetului la5i;
AvAnd in vedere prevederile art. 135 alin. (8) 5i art. 182 alin. (4) din O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific5rile 5i complet5rile ulterioare;
Av5nd in vedere prevederile Hotkkii Consiliului Judetean la5i nr. 75/31.03.2021
privind Regulamentul de organizare 5i functionare a Consiliului Judetean la5i;
in temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanta de Urgent5 a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modifickile si completkile ulterioare:
DISPUNE:
Art.l Se modificš art. 1 al Dispozitiel Pre5edintelui Consiliului Judetean la5i
nr. 443/19.08.2021 privind convocarea Consiliului Judetean la5i in 5edint5 ordinarš, in
data de 25 august 2021, incep5nd cu ora 10 °D , la Sala Virgil S5hleanu din cadrul
Institutiel Prefectului Judetului la5i, in sensul c5 se completeaz5 proiectul ordinii de zi
cu pct 22, dup5 cum urmeaz5:
(22) Proiect de hofarke privind aprobarea modificšrii arond5rii actuale a
Serviciului Public Comunitar Local de Evidentš a Persoanelor T5rgu Frumos prin
infiintarea Serviciului Public Comunitar Local de Evident5 a Persoanelor Butea.
— Dl. Costel ALEXE
Iniriator: Pre;edintele Consiliului Juderean

(sustine- Director Executiv D.J.E.P. la;i — D-na Maria Carla LOZNEANU)
Art. II Materialul inscrise pe proiectul ordinii de zi va fi afi5at pe pagina oficial5
de internet a Consiliului Judetean la5i, in sectiunea Transparent5 Decizional5 — Sedinte,
http://www.iccso/sedinte 5i va intra in analiza 5i dezbaterea comisiilor de specialitate
ale Consiliului Judetean la5i, conform Anexei la prezenta.
ART.III Celelalte prevederi ale Dispozitillor Pre5edintelui Consiliului Judetean la5i
nr. 443/19.08.2021 5i 461/20.08.2021, r5m5n valabile 5i se aplid in consecintš.
Art.IV.(1) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghi5eu Unic, Arhiv5 5i
Secretariat ATOP va inainta copie dup5 prezenta Dispozitie dtre:
a) Institutia Prefectului Judetului la5i,
b) Secretarul General al Judetului la5i,
c) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghi;eu Unic, Arhiv5 5i Secretariat
ATOP.
(2) Aducerea la cuno5tintš public5 a prevederilor prezentei Dispozitii va fi
asigurat5 de c5tre Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghi5eu Unic, Arhiv5 5i
Secretariat ATOP.
Dat5 ast5zi 24 august 2021
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PRESEDINTE,
Costel Alexe

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL ALJUDETULUI,
LšcrAmioara Vernicš — Dšscšlescu

(Notš: Domnul Costel ALEXE, Presedintele Consiliului Juderean lasi deschide lucrarile
sedintei ordinare a Consiliului Judetean lasi din data de 25 august 2021, ora 10.00)
Dl. Presedinte Costel Alexe: Bun5 dimineata, stimati colegi I
Tmi este ing5duit cu permisiunea dumneavoastrš si a colegilor de afar5 as vrea
sa incepem sedinta de astšzi.
Cred cš este momentul in care s5-1 ur5m casš de piatr5 colegului nostru, dl.
Director Vlad Baba, c5t mai de piatrš, cu c5t mai multi copii si evident multi ani fericiti,
domnule director!
Stimati colegi, consilieri judeteni, avem ast5zi pe ordinea de zi doar 21 de
proiecte de hot5r5ri.
D-na Secretar General Lacršmioara Vernicš — Dšscšlescu: Doušzeci $i douš de
proiecte.
Dl. Presedinte Costel Alexe: Douazeci si douš de proiecte si cu ingšduinta
dumneavoastrš si clementa domnului Manolache ne-am propus ca aceast5 sedintš sš
fie una c5t se poate de scurtš $i evident de constructivš. Avem astšzi un proiect foarte
important, de votul dumneavoastrš si evident al echipei executive depinde
dezvoltarea Aeroportului International lasi dar si realizarea viitorului tren
metropolitan. Sunt proiecte care vor asigura mobilitatea locuitorilor din judetul nostru
dar si din intreaga regiune.
Pentru Aeroportul International lasi necesitš aprobarea scenariului 2 din Master
Planul integrat care vizeazš construirea de facilitšti suplimentare si evident cresterea
capacitštii de procesare a terminalului existent din amplasamentul actual. Noul
terminal T4 va fi construit la sud, in dreapta cum ne uitšm la T3 astšzi, la sud de
terminalele existente si nu este pe amplasamentul acestora iar asta inseamn5 c5 nu se
vor mai cheltui bani cu demolarea nu vor fi necesare restrictii operationale si implicit
nu vor apšrea pierderi financiare. Noul terminal va fi terminal international, iar T3-ul
va fi destinat zborurilor interne, la un moment dat cele dou5 vor fi unite iar terminalul
T2 va fi terminal cargo. As vrea sš informez plenul Consiliului Judetean cš situatia
juridicš, stimati colegi, a terenurilor ce vor fi ocupate de noul terminal T4 a fost
clarificatš, astfel, suprafata de 7800 de mp concesionatš cštre S.C. HELI AVIA SERVICE
S.R.L. reintr5 in administrarea Aeroportului ca urmare a rezilierii unilaterale a
contractului de concesiune de c5tre Consiliul Judetean lasi si de asemenea, trebuie
stipulat si faptul cš aceste constructii ce au apartinut fostei Aviatiei Utilitare vor fi
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demolate. Conform proiectului noul terminal va trebui s5 fie gata p5n5 in decembrie
2023, termen p5n5 la care ne dorim dublarea num5rului de pasageri 1u5nd in calcul
potentialul pe care il are Aeroportul nostru si intreaga regiune si evident sa vedem
cum putem sš facilit5m accesul cetštenilor Republicii Moldova care pot sš foloseasc5
aceastš poartš de plecare sau de intrare

si

anume Aeroportul nostru. S-a tot vorbit in

ultima perioad5 si m5 bucur foarte mult cš ati f5cut-o si dumneavoastr5 si are o mare
deschidere la nivelul societ5tii iesene, trenul metropolitan care va insemna o variant5
modern5 si ecologic5 de transport in zona urban5 si periurban5 a municipiului lasi,
pentru care putem utiliza in mare parte infrastructura feroviar5 existentš, au fost
f5cute intalniri in acest sens si la Primšria Municipiului lasi si la CFR si Consiliul
Judetean

si

mš bucur c5 intregul esicher politic

si

administrativ al judetului nostru

conlucreazš impreunš pentru implementarea acestui proiect.
Multumind executivului,

si

inteleg c5 ati achiesat 5i dumneavoastr5 la aceast5

idee, avem pentru prima datš un program de internship in cadrul Consiliului Judetean

si

le vom oferi astfel studentilor sau absolventilor de facultate posibilitatea de a

acumula experient5 lucrAnd algturi de colegii nostri, angajatii cu vast5 experientš ai
Consiliul Judetean.
Dup5 numeroasele proteste si discutii care au fost at5t cu Primarul de la Bosia —
Ungheni, domnul Marcu c5t si cu dumneavoastr5, un proiect asteptat cu mare interes
este

si

cel ce prevede modernizarea infrastructurii rutiere pe segmentul cuprins intre

localit5tile M5nz5testi

si

Ungheni, evident cš au fost numeroase sesiz5ri de la locuitorii

din zonš si ne cerem scuze pentru toate aceste probleme birocratice care au f5cut ca
acest proiect pentru 249A s5 fie at5t de mult intArziat, dar in sfSrsit avem posibilitatea
s5 rezolvšm aceast5 problemš printr-un proiect transfrontalier

si

ast5zi supunem

aprob5rii si votului dumneavoastrš acordul de parteneriat si evident cheltuielile
necesare, astfel incAt sš fim preg5titi pentru momentul in care efectiv vom trece la
lucr5rile de modernizare.
Si poate cea mai important5 veste pentru judetul nostru, dup5 30 de ani de
asteptare, pe 18 august a fost semnatš autorizatia de constructie si evident contractul
de atribuire a executiei pentru lasi industrial Park. Prim5ria Letcani a semnat
autorizatia de constructie iar in zilele urmštoare se va da ordinul de incepere a
lucršrilor la primul parc industrial construit in perioada postdecembristš de cštre
Consiliul Judetean. Mai avem initiativa Prim5riei Miroslava concretizat5 de astfel prin
domnul Dan Nit5

si

evident demersurile f5cute tot in zona privat5 de c5tre Primarul

Stelian Turcu de la Letcani.
Astšzi dac5 v5 permite programul dup5 sedinta de plen a Consiliul Judetean la
ora 14:00, sper s5 nu gresesc, va fi semnat contractul de achizitie public5 a serviciilor
de proiectare pentru institutul Regional de Medicin5 Cardiovascular5. La ora 2:00
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stimati colegi, consilieri judeteni, sunteti invitati la Sala Verde, sala stabilit5 pentru
semnare.
Nu stiu dac5 avem colegi de la Muzeul Literaturii Romšne in saI5, dar as vrea
prin dumneavoastr5 s5 le multumesc si s5-i felicitšm pe cei de la MLR pentru c5 au
ajuns intr-o singurš lunš sa dep5seasc5 pragul de 5000 de vizitatori si vreau sa cred c5
lunile si anii ce vor urma vor insemna un num5r cat mai mare de turisti ieseni si nu
numai, la ceea ce ne dorim cu totii sš fim un centru cultural cšt se poate de bine
dezvoltat in aceast5 parte de est a Romšniei.
Dac5 sunt interventii din partea dumneavoastrš, dac5 nu, v5 rog domnule
Vicepresedinte Dangš. As vrea

sa trecem la ordinea de zi, dac5 sunt discutii, v5 rog.

Di. Vicepreedinte Marius Sorin Dangš:

Da. Vreau sš v5 propun domnule

Presedinte si colegilor, s5 fiti de acord pentru proiectul nr. 11, am discutat si in
dimineata aceasta cu Primarul Muncipiului lasi, proiectul 11 este cel cu trenul
metropolitan.
Tn urma imputernicirii date de cštre Consiliul de Administratie al Asociatiei de
Transport Public Metropolitan suntem foarte aproape de a obtine CUI-ul
avea personalitate juridicš

si

si

practic de a

de asemenea, din discutiile avute cu primarii din jur am

vrea s5 actualiz5m totusi protocolul ca

sa

nu venim cu el cu o actualizare, cei de la

Primšrie au decis s5-I punš in septembrie pe ordinea de zi, astfel incšt s5 introducem
in protocol

si

Asociatia de Transport Public Metropolitan cu rol de coordonare a

intregii activit5ti, Prim5ria
aceea de finantare a SF-ului

isi mentine responsabilit5tile de acolo, mai ales partea
si de asemenea, sš introducem prim5riile, cu cinci primari

din jur care intr-o primš faz5 vor fi implicati in dezvoltarea retelei, infrastructurii de
transport, ideea ar fi s5 fiti de acord domnule Presedinte sš-I retragem de pe ordinea
de zi, s5 revenim cu el din nou in septembrie dup5 ce il actualiza'm si cu implicarea
celorlalti ;ase actori de care am zis, Asociatia de Transport Metropolitan pentru care
cred c5 s5pt5mšna viitoare vom avea de la Finante CUI-ul si celelalte cinci prim5rii din
jur, asa a fost rug5mintea domnului Primar adresat5 dimineatš.
Di. Prwdinte Costel Alexe: Bun. Multumesc.
Stimati colegii consilieri dac5 sunt interventii din partea dumneavoastr5 pe
punctul acesta sau referitor la ordinea de zi pentru cš as vrea s5 v5 supun votului cu
retragerea acestui punct de pe ordinea de zi. Domnul Manolache si apoi domnul Vatr5.
Di. cons. Mircea Manolache: Bun5 ziva! La multi ani, domnule Presedinte!
DI. Preedinte Costel Alexe: Multumesc.
Di. cons. Mircea Manolache: Am avut ocazia s5 v5 felicit

si

telefonic

si

v5 urez

numai bine, s'a' v5 dea Dumnezeu putere de munc5.
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Domnule Presedinte este o intrebare mai mult pentru c5 in data de 30.07.2021
noi am aprobat printr-o Hotarke de Consiliu predarea spitalului de la Letcani sau
rezilierea contractului de comodat cštre EURONEST, ori dup5 cum bine stiti

si

dumneavoastr5 si noi, din pres5, din mass media, mai avem cAteva zile asa cum a
anuntat si domnul Ministru dr. Raed Arafat, c5 incep5nd cu data de 1 septembrie ne
astept5m la valul 4 de pandemie. Acest lucru deja se observ5, aceast5 crestere
dezastruoas5 a cazurilor de Covid.
Noi nici acum nu stim in ce stadiu suntem, pentru c5 cei de la EURONEST nu au
intrat in posesia acelui contract de reziliere, de comodat, ulterior urmeaz5 predarea
celor de la ISU. As vrea s5 ne spuneti dumneavoastr5, in ce stadiu suntem cu spitalul
de la Letcani pentru c5, cu totii astept5m acest lucru ne dorim ca el s5 alb5 mai
multa eficient5 asupra acestui Covid, asupra acestui val 4.
Dl. Presedinte Costel Alexe:

Bun. Multumesc mult, domnule consilier

Manolache. Stimati colegi consilieri judeteni cred c5 cel mai important este sš spunem
in continuare tuturor celor care inc5 nu s-au vaccinat sau tuturor lesenilor c5 centrele
noastre de vaccinare permanente sunt in continuare deschise ;i ne-am bucura foarte
mult ca in acest nou val 4 de care mentionati ;i dumneavoastr5 ;i lumea medical5 s5
nu avem foarte multe probleme la lasi. Ar fi foarte bine dacš am preveni din timp,
efectele acestui val 4.
in ceea ce priveste predarea c5tre Departamentul de Stat pentru Situatii de
Urgente, am avut discutii inclusiv ;i eu ;i Vicepresedintele Marius Dang5 cu domnul
Raed Arafat, s5pt5m5na trecut5, c5nd domnia sa impreun5 cu tati cei de la IGSU au
fost prezenti in judetul nostru

si

ne dorim foarte mult ca trecerea de la EURONEST

cštre Departamentul pentru Situatii de Urgente s5 fie una c5t mai rapid5, mention5m,
cu r5m5nerea pe actualul amplasament al spitalului p5nš la eradicarea acestui
coronavirus

si

evident p5n5 nu va mai fi nevoie de el. Cert este c5 pentru ora 11,30

1-am chemat pe domnul Rosu astšzi la Consiliul Judetean, Managerul de la Sf5nta
Paraschiva s5 ne explice in ce stadiu suntem astAzi in aceastš relatie
predare-primire la Spitalul de Boli Infectioase Sf5nta Paraschiva

si

EURONEST. Cert

este c5 ne dorim ca trecerea lui sa fie una c5t mai rapid5 c5tre Departamentul de Stat
pentru Situatii de Urgente, tocmai pentru a avea o c5t mai bunš conlucrare intre
lumea medical5 iesean5

si

cei de la Bucuresti, in condiijile in care va fi nevoie de

operationalizare acestuia in valul 4.
Dacš mai sunt interventii. Domnu' Stanciu aveti pe subiectul acesta?
Dl. cons. Cristian Stanciu: Da.
Dl. Presedinte Costel Alexe: Pe subiectul acesta. Domnul Vatr5 Išsati-1 v5 rog.
Dl. cons. Cristian Stanciu: Bunš dimineata in primul r5nd domnule Presedintel
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Dup5 cum vedeti, aproape la fiecare sedint5 de Consiliul Judetean grupul PSD v5
tot aminteste despre acest subiect legat de spitalul mobil. De altfel, asa a f5cut

si

grupul PNL in mandatul trecut, la fiecare sedintš ne tinea teoria chibritului privind
aceastš investitie care s-a realizat si ne-am dori domnule Presedinte, prin apelurile
noastre din plenul Consiliului Judetean s5 vedem odat5 operationalizat acest spital.
Adia, aceastš epopee tragi-comico a Spitalului mobil de la Letcani am vrea s5 inceteze
;i sper5m ca intr-un timp foarte scurt, avem

si

termene, deadline-uri efective date prin

Hotšršrea Consiliului Judetean, s5 fie predat c5tre Inspectoratul de Stat pentru Situatii
de Urgent5 si poate impreun5, cšt mai repede, pentru intšmpinarea valului 4 anuntat
inclusiv de seful Departamentului pentru Situatii de Urgent5 din Romšnia, domnul
Raed Arafat in conferint5 de presš al5turi de doamna Ministru a S5n5t5tii, 55-1 vedem
functional pentru c5 altfel, vedem cum valul 2, 3

si

4 au g5sit acest spital inchis, dotat,

dar inchis, in timp ce noi ne-am ocupat de petitii, comitete, comitii, sesizšri, analize,
concluzii

si

nimic in fapt. Acest spital a functionat doar pe perioada valului 1 al

pandemiei, atunci and a fost achizitionat. in rest, stim cu totii, care a fost evolutia
acestei investitii de peste 10 milioane de euro a Consiliului Judetean, de aceea
domnule Presedinte, dincolo de vorbe, unele frumoase, altele mai mai putin explicite,
am dori ca la urm5toarea sedint5 de Consiliu Judetean s5 vedem totusi functional
acest spital pentru cš nu stiu dac5 dar pe perioada aceasta a pandemiei care pe
multi dintre noi ne-a afectat mai mult sau mai putin, eu am v5zut la Spitalul de Boli
Infectioase cum erau arati la intrarea in unitatea de primire urgent5 decedati covid
pe targ5, unul dup5 altul, in timp ce noi st5team cu acest spital inchis. Multumesc.
•

Pre;edinte Costel Alexe: Domnu' Stanciu, am o rug5minte, unde ati spus cš

ati v5zut acei oameni decedati?
•

cons. Cristian Stanciu: La Spitalul de Boli infectioase.

•

Pre;edinte Costel Alexe: Domnu' Stanciu, iertati-m5, dar timp de patru ani

de zile nu ati všzut c5 nu s-a f5cut nici o investitie la Spitalul de Boli Infectioase SfAnta
Parascheva?
•

cons. Cristian Stanciu: Sunteti absolut un presedinte neinformat.

•

Presedinte Costel Alexe: Bun. Stimati colegi eu as vrea doar s5 v5 spun o

chestie care m-a frapat pe mine sunt convins c5

si

dumneavoastr5 in continuare vš

mai ridic5 un semn de intrebare. Domnul Raed Arafat: "Costel, nu-mi dau seama ce

fost in mintea acelui om cand si-a imaginat ca el, fara nici un dram de cunostinte poate
gestioneze un spital covid si mobil si in afara orasului".
Dacš vreti, domnule Stanciu, iar vreti sš intram in logica asta a politizarii
subiectului?
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Haideti s5 nu mai c5clem in aceeasi capcanš de fiecare data
5

si

si in valul 4 si in valul

in valul 6 sš facem teoria acelui spital. V5 rog, domnu' Stanciu, puteti tine toat5

sedinta asta.
Dl. cons. Cristian Stanciu: Domnule Presedinte al Consiliului Judetean, actual,
dac5 vš mai aduceti aminte din mandatul 'in care erati si consilier judetean, acest Spital
de Boli infectioase a beneficiat de tot sprijinul Consiliului Judetean atunci c5nd a
solicitat investitii

si

cred cš a fost unul dintre spitalele din subordinea Consiliului

Judetean care a beneficiat de cele mai mari investitii in raport cu toate celelalte spitale
din subordinea Consiliului Judetean. in afar5 de Spitalul Sf5nta Maria, care sigur are
proiectul de modernizare si Spitalul Nicolae Oblu nu cred c5 vreun spital din
subordinea Consiliului Judetean a mai beneficiat de o astfel de investitie. Doi. Nu am
f5cut referire la nicio persoan5 in situatia pe care am expus-o. Dumneavoastr5, sigur
aveti probabil niste reminescente legate de anumite competitii electorale, nu m5
intereseaz5 in momentul de fat5 acest aspect, v-am relatat doar ceea ce se int5mpl5 in
Consiliul Judetean legat de accest spital. in rest, nu cred c5 am politizat, nu am
pronuntat nici un nume de partid. Da? Deci, v5 rog s5 regl5m dialogul pe ceea ce avem
de f5cut ca despre asta vorbim. Multumesc.
Di. Presedinte Costel Alexe:

Perfect. Multumesc domnule lider Stanciu,

reminiscente sau frustršri nu le are niciodat5 cel de pe locul I. Tot timpul le are cel care
a pierdut. Domnu' Dang5.
Di. Vicepresedinte Marius — Sorin Dangš: Eu sincer va spun, portavocea cui

si

ce

face grupul PSD nu inteleg, pentru c5 cele dou5 p5rti au stabilit, eu am in fat5 actul
aditional al contractului in care au stabilit data incetarii contractului de comodat
precum

si termenul in care se va face predarea-primirea de patru s5pt5mAni de la data

incet5rii contractului. V5 aduc aminte cš anul trecut intreaga perioada iulie-augustseptembrie s-a tot fšcut predarea — primirea inventarului. Au stabilit cele dou5 p5rti
un termen, suntem inc5 in termenul respectiv, mai avem o s5pt5m5n5
and ei vor face inventarul

si

si

ceva p5n5

vor face inclusiv pe fiecare salon in parte exact cum au

fost primite de domnul manager Rosu in mod curent astfel inc5t in urma discutiei cu
domnul Arafat s5 gr5bim, poate facem predarea-primirea inainte de termenul stabilit
de domnul Buzatu ca presedinte al EURONEST-ului, domnul Rosu ca director al
spitalului, si nici una dintre p5rti nu ne-a semnalat c5 ar fi o problem5 de asta nu
inteleg de unde subiectul. E un termen convenit intre cele douš p5rti, partea care e in
subordinea noastr5 va respecta acest termen. Suntem in interiorul sau, nu e nicio
inthrziere de la termenul convenit de p5rti. Nu inteleg de unde subiectul.
Di. Presedinte Costel Alexe: Multumesc! Domnu' Vatr5, v5 rog!
DI. cons. Romeo Vatrš: Da, m-as fi abtinut, dar nu stiu dac5 imi permit sš fac
c5teva remarci legate de interventia liderului Stanciu de la PSD, in care pune lucrurile
PV §edintš ordinarš 25.08.2021

Pag. 15

intr-o ordine nenaturalš, neintelegAnd faptul c5 spitalul a functionat nu doar vara, a
functionat si iarna anului respectiv, in valul 2, si a fost inchis, si a fost inchis tocmai
pentru cš era necorespunator, pentru c5 inghetau bolnavii in acele saloane, pentru c5
ingheta apa in acele tevi supraterane

si

pentru c5 erau niste conditii in care bolnavii

nu puteau fi tratati corespunz5tor de c5tre personalul medical. in urma acestor
nereguli au ap5rut sesiari, comisii, comitete asa cum spune domnul Stanciu. Nu a fost
invers

si

asta, din punctul meu de vedere, cosmetizarea acestei situatii legate de

Spitalul de la Letcani de cštre PSD mi se pare una pur politicianisa

si

care ar trebui sš

nu fie, mai ales dup5 ce au aprobat incheierea contractului de mandat, ar trebui s5 nu
se mai inample in Consiliul Judetean.
Domnule Presedinte, legat de ordinea de zi, as ridica putin problema proiectului
numšrul S, dac5 nu m5 insel, proiectul de aprobare a indicatorilor. De fapt, v5z5nd cš
in sal5 nu sunt reprezentanti ai Partidului Miscarea Popular5, fiind

si

trebuie aprobatš in cadrul acestui plen de c5tre Consiliul Judetean
propune a face parte

si

consilieri judeteni

si

o comisie care

si

din care se

pentru a putea respecta algoritmul politic,

lanuiesc c5 nu stiu dad ar fi normal sš facem noi propuneri pentru PMP, adic5 fiecare
partid ar trebui s5 fie reprezentat in aceastš comisie, eu as propune am5narea acestui
proiect pentru luna viitoare, dar dacš se consider5 c5 este un proiect urgent

si

c5 este important5

si aici cred

pozitia celor de la Aeroport, ok, cred cš putem sš demar5m, sš

15s5m proiectul pe ordinea de zi

si

s5 incerc5m la dezbateri, sš gkim o solutie la

dezbaterea pe fond a acestui proiect, adid nu as fi insistat, in functie de ce considea

si

s5 gšsim o solutie, reprezentantii Aeroportului sau colegii nostri, consilierii judeteni,

dar ridic aceast5 problem5 a faptului cš avem o comisie de aprobat, ar fi bine s5 fie
prezente toate partidele

si

ar fi bine sš fie

si

PMP-ul reprezentat, dar dupš cum vedem

nu este prezent.
Di. Presedinte Costel Alexe: Te rog domnule Vicepresedinte.
DI. Vicepresedinte Marius — Sorin Danga: As vrea s5 aduc un motiv in plus
pentru propunerea de retragere.
Am discutat astki putin, evaluAnd faptul c5 atunci c5nd am stabilit indicatorii de
performant5, comisia care a negociat a fost desemnat5 de Presedintele Consiliului
Judetean printr-o dispozitie. Noi am vrut sa fim suficient de deschisi astfel inc5t
Consiliul Judetean

sa

poat5 prin membrii plenului s5 decid5 aceastš negociere ins5 a$

vrea, utiliand aceastš oportunitate de a retrage proiectul de hot5r5re, s5 reanaliam
dacš niste indicatori negociati de executiv pot fi renegociati de deliberativ, legea ne
spune de Autoritatea tutelaa. Deci o s5 reanalizšm

si juridic aceastš chestiune dac5 se

merge pe retragere.
Di. Presedinte Costel Alexe: Alte interventii?
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Cu permisiunea dumneavoastr5

vrea s5 am5n5m aceste douš puncte de pe

ordinea de zi pentru luna viitoare. Dac5 sunt voturi

"Pentru"? (Notd: 30 voturi

"Pentru")
"Abtineri"?
Impotriv6"?

,,-

V5 multumesc!
Stimap colegi atunci v5 supun votului dumneavoastr5 ordinea de zi f5r5 cele
dou5 puncte pe ordinea de zi? Cine este "Pentru"? (Notd: 30 voturi "Pentru")

"Abtineri"?
Impotriv6"?
V5 multumesc!
As vrea s5 intr5m in ordinea de zi.

Punctul nr. 1. Proiect de hot6r6re privind aprobarea procesului — verbal al
sedintei ordinare a Consiliului Judetean lasi din data de 21 iulie 2021.
Avizat favorabil. Domnul Trandafirescu nu a participat la vot deoarece nu a fost
prezent la edintš. V5 supun votului. Cine este "Pentru"? (Not'd: 29 voturi "Pentru")

(Notd: DI. Cons. Trandafirescu nu a participat la vot)
"Abtineri"?
"impotrivr?
Punctul nr. 2. Proiect de hot6r6re privind aprobarea procesului —verbal al
sedintei extraordinare a Consiliului Judetean lasi din data de 28 iulie 2021, convocat6
de indatt prin intermediul milloacelor electronice de comunicare la distant6, respectiv
prin aplicatia online de videoconferint6 zoom meetings.
Cine este "Pentru"? (Notd: 30 voturi "Pentru")

"Abtineri"?
"impotriv5"?
Multumesc!

Punctul nr. 3. Proiect de hot6r6re privind aprobarea procesului —verbal al
sedintei extraordinare a Consiliului Judetean lasi din data de 06 august 2021,
convocat6 de indat6 prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distant6,
respectiv prin aplicatia online de videoconferint6 zoom meetings.
Cine este "Pentru"? (Notd: 30 voturi "Pentru")
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"Abtineri"?
"impotriv5"?
V5 multumescl
Punctul nr. 4. Proiect de hot6r6re privind aprobarea incheierii unui Acord de

Cooperare intre Judetul la5i din Romania 5i Raionul Soroca din Republica Moldova.
Avizat favorabil in unanimitate la comisii. Cine este "Pentru"? (Notd: 30 voturi

"Pentrul
"Abtineri"?

,,-Impotrivš"?
Vš multumesc!
Punctul nr. 5 (Not'6: Proiect de hot6r6re privind demararea procedurii de

renegociere, intre autoritatea tutelar6 Consiliul Judetean la5i 5i Consiliul de
administratie al RA Aeroportul la5i, a unor indicatori de performant6 financiari 5i
nefinanciari aferenti anilor 2020 5i 2021, aprobati prin Hot6r6rea Consiliului Judetean
la5i nr. 331/19.09.2018 - Retras de pe ordinea de zi).
Punctul nr. 6 Proiect de hot6r6re privind modificarea completarea Hot6r6ril

Consiliului Judetean la5i nr.47/24.02.2021 privind aprobarea Scenariului 2 din Master
Planul Integrat pentru realizarea obiectivului de investitii „Dezvoltarea Aeroportului
International la5i - Construirea de facilit6ti suplimentare 5i cre5terea capacit6tii de
procesare a pasagerilor in terminalele existente in partea de Vest a amplasamentului
actual al Aeroportului la5i.
Avizat favorabil cu mentiunea c5 domnul Urcaciu nu va vota nici azi la plen cum
nu a votat nici ieri la comisii. Domnule lider Stanciu, v5 rog.
Dl. cons. Cristian Stanciu: Da. Domnu' Presedinte, stimati colegi am ascultat cu
atentie prezentarea dumneavoastr5 in preambulul acestei sedinte cu privire la aceastš
investitie, ins5 profitšnd de prezenta domnului Director al Aeroportului international
lasi, dar

si

de imaginile pe care le vedem pe monitor acum in salš domnule Presedinte,

am dori cšteva specificatii legate de sursele de finantare privind aceastš viitoare
investitie

si

anume terminalul T4

si

de asemenea, am dori s5 auzim c-am care ar fi

potenta pe perioada urmštoare cu privire la functionabilitatea corespunz5toare a
acestui terminal, prin procesarea numšrului de pasageri, extinderea acestui numšr, de
fapt m5rirea acestui num5r, ca

sa

nu mai ajungem in situatiile anterioare, cum am pštit

cu terminalul T1, terminalul T2, terminalul T3

si

peste doi sau trei ani s5 c5ut5m spatiu

de construire pentru terminalul T5. Adicš ne-am dori sš avem convingerea, odat5
ce-am plecat pe acest scenariu 2, c5 investitia care se face ;i care va fi una consistent5,
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stim cu toiji c5 are o valoare foarte mare, va fi durabil5 in timp

si

va acoperi

necesit5tile de trafic preconizate pentru urm5torii, nu stiu, cinci sau zece ani de zile cel
putin. Multumesc.
Dl. Presedinte Costel Alexe: Acuma, fie vorba intre noi domnule lider Stanciu,
dumneavoastr5 care sunteti

si

si

v5

pricepeti in ceea ce priveste tema pe dezvoltarea

Aeroportul lasi, bine cš au venit liberalii, c5 altfel nu se mai fšcea deloc, pentru cš nu
am fi avut timp sš ne incadršm pe partea de est, in acest exercitiu financiar
s5 multumesc pentru prezentš

si

si

as vrea

colegilor nostri din Consiliul de Administratie al

Aeroportului, astšzi la aceast5 sedint5.
Acum, cu terminalul T3 $i terminalul T4 sunt convins cš multe decenii de acum
incolo vom putea s5 proces5m un num5r de pasageri care s5 asigure sustenabilitatea
evident dezvoltarea Aeroportului International lasi

si

si

in urmštorul exercitiu financiar

sau in deceniile ce vor urma, atunci c5nd va fi nevoie de extinderea capacit5tilor de
procesare sunt convins cš fie pe amplasamentul de vest fie pe cel estic se vor putea
construi alte facilitati care s5 duc5 mai departe dezvoltarea Aeroportului International
lasi.
Astki, stimati colegi consilieri judeteni, nu am fi putut sub nicio form5 s5
beneficiem de aportul fondurilor europene in ceea ce priveste dezvoltarea

si

Aeroportului lasi pe varianta estic5 ci doar pe varianta de Vest

m5 bucur foarte mult

cš executivul si toti ceilalti, toti cei implicati in dezvoltarea Aeroportului International
lasi au g5sit cea mai bun5 solutie pentru dezvoltarea acestuia. Dacš mai sunt
interventii? Domnul Manolache.
Dl. cons. Mircea Manolache: Domnule Presedinte, sigur ne-am uitat cu atenije,
cel putin eu m-am uitat cu atenije asupra acestui proiect, numai cš nu s-a fšcut vorbire
absolut deloc cu privire la cšile de acces. Dumneavostr5 stiti foarte bine, dezvoltarea
Aeroportului denot5 practic

si c5ile de acces care ar trebui s5 facš parte integrantš din

dezvoltarea Aeroportului.
Chiar dimineat5 spuneati c5

si

si

pista este insuficientš

ar trebui prelungitš cu

300 m, ceea ce spuneati dumneavoastr5, 150 m pe partea Aroneanu c5t

si

150 m spre

Chirita. Lucrurile se complicš din punct de vedere tehnic pentru cš prelungirea pistei
nu se poate face asa cum ati spus

si

dumneavoastr5 spre Aroneanu pentru c5 avem

acel perimetru de protectie de aterizare a aeronavelor
actuale intre Consiliul Judetean

si

si

stim foarte bine litigiile

comuna Aroneanu, iar dup5 aceea in partea opusš

spre est avem probleme cu diferente de nivel. Astea le stim.
Legat de alt aspect, de ceea ce spunea

si

domnul Vicepresedinte c5 a fost sunat

de domnul Primar sau ati sunat pe domnul Primar, nu stiu care
cš se discut5 pe proiectul de transport metropolitan

si

si

cum, legat de faptul

nu la partea de tren

metropolitan. Vedeti, iar5si o sc5pare a proiectantului, a celor de la tehnic, a
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dumneavoastr5 cu privire

si

la o bretea pentru c5 nu s-a gšndit nimeni cš trenul

metropolitan musai trebuie sš ajung5

si

in fata Aeroportului International lasi. Dupš

accea, avem transformarea din terminalul 2 in terminal cargo, terminalul 3 se va lipi
practic printr-un tunel de viitorul terminal 4, toate aceste lucruri par a fi in opinia mea

si

bune in conditiile in care se va

face acest proiect, ca sunt convins c5 il putem face

dacš ne stršduim $i suntem de acord

si

avem o abordare unitar5, dar tocmai de aceea

v5 spun, in momentul in care vom ajunge la, s5 zicem, nu stiu, la darea in folosint5 a
terminalului 4 vom constata c5 avem nevoie asa cum ati spus dumneavoastrš

si

de o

alt5 investitie pentru terminalul 2 cargo, dar numai c5 va fi insuficient spatiu, pentru cš
stim cu totii ce inseamn5 un terminal cargo. Tocmai de acea ar trebui sš avem in
vedere

si

avem sansa

si

ati avut

si

dumneavoastr5 sansa sš aveti o discutie cu acelasi

proiectant care din fericire proiecteaza

si

tronsonul Ungheni lasi — Tg. Neamt. Tocmai

de aceea eu cred cš ar fi trebuit sš aveti o abordare de ansamblu

si

asupra

infrastructurii, pentru cš ne intereseazš, avem asa cum ati spus dumneavoastrš doriti
sš creascš capacitatea pasagerilor pe viitor, va fi dat in folosintš pentru decenii de
acum in colo, dar eu sunt convins c5 asa cum ati spus

si

da in folosint5 terminalul 4
terminalul de mšrfuri

si

si

dumneavoastrš dupš ce vom

punerea in functiune a terminalului 2, destinat cargo,

alimente, o s5 ajungem in situatia in care 4 o sš fie insuficient,

tocmai de aceea eu as fi vrut astšzi, dumeavoastr5 s5 prezentati

si

din punct de vedere

a cšilor de comunicare o situafie, un proiect de initiativš in care cei care astšzi se uitš
cš noi aprobšm aceastš investitie cu bani europeni, chiar dacš sunt bani europeni
beneficiem de ei, prin intermediul dumneavoastr5 cš ati fost foarte vigilent

si

si
ati

apšsat acceleratia sš ajungem in aceast5 situatie de a vota acest proiect, dar nu ultati
un lucru, avem cradiri, avem tot ce avem, dar nu avem cum sš ajungem. Tocmai de
aceea vš solicit atšt dumneavoastrš cšt
facš cumva sš ne prezinte

si

si

celor care sunt in CA-ul Aeroportului lasi sš

o abordare in sensul cšilor de acces c5tre Aeroport.

Multumesc.

DI. Presedinte Costel Alexe: Da, te rog, Marius.
Di. Vicepreedinte Marius Sorin Dang5: Evident cš problema de accesibilitate a
fost una foarte importantš pentru noi si ea este tratatš tinšnd cont c5 atunci cšnd
cresti capacitatea instigi intr-un fel intre ghilimele lumea s5 vin5 si atunci esti obligat sš
gšndesti in ansamblu, dezvoltarea zonei de cargo este exact asa cum a spus domnul
Manolache, va avea mai multe tipuri de transport. in discutia cu proiectantul
autostršzii s-a arštat deja cš avAnd in vedere obligatia lor prin caietul de sarcini la
licitatia la care au participat sš asigure accesibilitatea pe partea de nord la Aeroport.
Deci vom avea o bretea care va duce din autostradš in Aeroport prin nordul
Aeroportului, prin Aroneanu
studia

si

si

intr-o primš fazš noi arštšnd disponibilitatea de a

de a face un drum judetean care s5 realizeze acea conexiune. De asemenea,

s-a studiat

si face parte din proiect si
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va realiza o retea de accesibilitate dispre sudul Aeroportului. Vom avea la orizontul
momentului in care vom finaliza acest terminal, vom avea, pe Išngš accesul actual din
zona Ciric incš douš pe partea de nord

si

unul pe partea de sud. Evident acesta este

unul dintre subiectele pe care le-am discutat, nu face parte din discutia proiectului de
pe ordinea de zi, dar este unul care ne-a preocupat, evident o crestere a capacitštii de
procesare va atrage acolo trafic suplimentar.
Dl. Pre$edinte Costel Alexe: Multumesc mult! V5 rog, domnul Manolache.
DI. cons. Mircea Manolache: Domnule Vicepresedinte, imi cer scuze c5 intervin
din nou, dar nu aveti ce s5 spuneti cš nu face parte din acest proiect.
Dl. Vicepre;edinte Marius Sorin Dangš: La ordinea de zi.
Dl. cons. Mircea Manolache: Da, la ordinea de zi, dar in ansamblu acest proiect
pe sectiunea Aeroportului trebuia sš aibš in vedere preluarea clientilor

si

sectiunea

parcšrii.
Dl. Vicepre;edinte Marius Sorin Dangš: Nu face parte din proiect.
Dl. cons. Mircea Manolache: V5 dau un xemplu, la urm5toarea discutie pe care
probabil o s-o aveti cu cei de la municipiu legat de trenul metropolitan trebuie avut in
vedere ca proiectantul sš cuprind5 o parte, da, pentru preluarea

si

imbarcarea

si

debarcarea clientilor la trenului metropolitan, pentru c5 noi suntem cei care ar trebui
sš facem primul pas in proiectarea, da, ca trenul metropolitan, in conditiile in care va
avea o bretea pentru preluarea

si

imbarcarea clientilor, pentru c5 noi ne dorim

extinderea lui, este clar ca trebuie sš aibš iesirea la trenul metropolitan.
Dl. Vicepre;edinte Marius Sorin Dangš: Domnul Manolache, nu a facut parte
din tema de proiectare, nu putem solicita proiectantului sš fac5 o chestie pe care nu
i-am spus-o de la inceputul licitatiei c5 o va face. Este una dintre preocup5ri, evident
accesibilitatea, cš acolo vom avea Spitalul Regional de Urgente, Sala Polivalent5

si

asa

mai departe, evident c5 una dintre preocup5rile pe care le avem in comun cu Primšria,
de asta ne-am asociat

si

Consiliul Judetean cu UAT-urile din zonš in cadrul unui ADI

care s5 poat5 s5 vorbeascš in numele tuturor

si

s5 creeze un proiect integrat. Astšzi nu

avem aceast5 discutie, dar nu inseamn5 c5 ea nu exist5 ca subiect. Vom veni in plenul
Consiliului Judetean cu realizarea proiectului imediat ce avem trecute toate datele
pentru indicatori, probabil vom avea o extraordinar5.
131. cons. Mircea Manolache: Domnul Vicepresedinte, dar este un subiect pentru
c5 asa cum existš aceast5 asociere, dumneavoastr5 domnule Vicepresedinte ar fi
trebuit s5 puneti in discutie

si

acest lucru, pentru c5 mai toate aerog5rile din Europa

implica acces la calea ferat5.
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Dl. Vicepre;edinte Marius Sorin Dangš: Dumneavoastrš plecati de la prezumtia
c5 acest lucru nu existš ori este o prezumtie eronatš, v-am spus cš noile accese sunt
discutate, v-am spus cš inclusiv pe discutia pe care Presedintele a avut-o cu cei de la
CFR in preg5tirea etapelor pentru trenul metropolitan, s-a discutat chestiunea asta,
toate la timpul lor, adicš nu plecati de la prezumtia gresit5 cš nu s-a g5ndit nimeni la
chestiunea asta. Toate, fiecare lucru la momentul potrivit.
DI. Pre;edinte Costel Alexe: Multumesc mult! Acum cred ca ar mai trebui din
start s5 prevedem si ce alte facilitšti care s5 mai corespundš nevoilor societ5tii
rom5nesti peste ateva decenii. Ast5zi, stimati colegi, noi avem aceast5 piatrš de
incercare sš ne incadršm in decembrie 2023. Toate celelalte facilitSti care pot s5
asigure un numšr mai marte de pasageri sau fluidizarea traficului in zon5' sunt
binevenite. Eu v-as propune, stimati colegi lideri, domnul Vatr5, domnul Stanciu,
domnul Discš, la inceput de septembrie sš mai facem incš o datš, doar cu consilierii
judeteni si cu cei de la CONSITRANS si cei de la Aeroport si executivul Consiliul
Judetean lasi, inc5 o prezentare a proiectului, o facem in interiorul Consiliul Judetean,
astfel inc5t la toate intrebšrile rostite panš astšzi sau nerostite inc5 s5 se

si

ršspundš,

inclusiv in ceea ce inseamnš facilit5tile de racordare a Aeroportului cštre calea feratš
sau cštre viitoarea autostradš sau drumurile existente astSzi.
Perfect. Bun. Punctul 6. Vot.
Cine este "Pentru"? (Notes: 29 voturi "Pentru")

(Nota: DI. cons. lon Lorin Urcaciu, nu a participat la vot conform art. 228 din
OUG nr.57/2019).
"Alati neri"?
impotrivš"?
Vš multumesc!
Punctul nr. 7 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1 — Reparatii
curente din Programul de lucrari drumuri poduri al Directiei ludetene de

Administrare a Drumurilor Podurilor lasi pentru anul 2021.
Cine este "Pentru"? (Notti: 30 voturi "Pentru")
"Abtineri"?
"impotrivš"?
Vš multumesc!
Punctul nr. 8 Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul

public al judetului lasi, administrat de D.1.A.D.P. lasi in domeniul public al comunei
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Miroslava, administrat de Consiliul local al comunei Miroslava a imobilului "Pod din
beton armat" peste r6u1 Bahlui, situat pe DC 25:Uricani— DN 28.
Avizat favorabil in unanimitate la comisii. Cine este "Pentru"? (Nota: 30 voturi

"Pentrul
"Abtineri"?
"impotrive?
V5 multumesc!
Punctul nr. 9 Proiect de hot6r6re privind aprobarea Planului de restructurare al

centrului de recuperare ;i Reabilitare Neuropsihiatricš H6r16u.
Avizat favorabil unanimitate. Cine este "Pentru"? (Nota: 30 voturi "Pentru")
"Abtineri"?
"impotriv5"?
Va multumesc!
Punctul nr. 10 Proiect de hot6r6re privind aprobarea transmiterii, fthr6 plat6, din

proprietatea privat6 a UAT Judetul la5i - Consiliul Judetean la5i in proprietatea privat6
a Spitalului Clinic de Urgent6 "Prof Dr. Nicolae Oblu" la5i, a bunurilor mobile /
echipamentelor 5i dot6rilor achizitionate prin proiectul "Ambulatoriu Integrat al
Spitalului Clinic de Urgent6 Prof. Dr. Nicolae Oblu la5i" - cod SMIS18650".
Cine este "Pentru"? (Notd: 30 voturi "Pentru"). Avizat favorabil in unanimitate.

(Nott: Proiect de hot6rtire privind aprobarea incheierii

Punctul nr. 11

Protocolului de Asociere intre UAT Judetul la5i, UAT Municipiul lasi ;i Compania
National6 de C6i Ferate "CFR" SA in vederea realizarii obiectivului de investitii "Tren
Metropolitan la;i" - retras de pe ordinea de zi)
Punctul nr. 12

Proiect de hot6r6re pentru modificarea Hoteirtrii Consiliului

Judetean la5i nr. 309/25.11.2020 privind aprobarea Acordului de Parteneriat 5i a
cheltuielilor necesare realizarii proiectului "Cre5terea accesibilatii transfrontaliere prin
modernizarea infrastructurii de interes local din judetul la5i 5i Raionul Singerei" obiectivul "Modernizarea DJ 249A pe sectorul cuprins intre localit6tile Manz6te56
Ungheni, KM 12+139 - km 18+539", cu modific6rile 5i complet6rile ulterioare.
Avizat favorabil in unanimitate la comisii. Cine este "Pentru n

?

Notd: 30 voturi

(

"Pentru").
"Abtineri"?
impotriv5"?
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V5 multumesc!
Punctul nr. 13

Proiect de hotOrd re privind aprobarea realiz6rii proiectului

"Asistent6 tehnicš pentru preg6tirea proiectului "Modernizare S.M.I.D. in judetul la5i in
vederea tranzitiei spre economia circular6", a cofinantarii la valoarea total6 a
cheltuielilor eligibile a Listei de investitii prioritare.
Avizat favorabil cu mentiunea c5 domnul Alexa nu a participat la vot,

va"

supun

votului. Cine este "Pentru"?
(Notti: iese din sala dl. cons. Stanciu Cristian fi dl. cons. Flutur Sorin Georgel,
sunt prezenti 28 membri ai Cl la0 — alesi locali cu drept de vot).
(Not6: DI. cons. Alexa Petru Bogdan nu a participat la vot conform art. 228 din
OUG nr.57/2019).
(Not6: 27 voturi "Pentru").
"Abtineri"?
"impotriv5"?
Vš multumesc!
Punctul nr. 14 Proiect de hot6r6re privind atribuirea in folosint6 gratuit6 cbtre
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar6 EURONEST la0 a suprafetei de 100 mp teren,
proprietatea public6 a Judetului situat in B-dul Prim6verii nr.4, parte din
num6rul cadastral 17532/1/1.
Avizat favorabil in unanimitate la comisii. V5 supun votului.
Cine este "Pentru"?
(Notti: 28 voturi "Pentru").
"Abtineri"?
impotriv5"?
Vš multumesc!
Punctul nr. 15 Proiect de hot6r6re privind aprobarea emiterii acordului privind
amplasarea instalatiei de distributie a gozelor naturale in zona drumurilor publice DJ
281 Podu llothei-Lespezi, nu-i grwalš? Domnul Ciucan este? Tehnicul? Podul lloaiei
Lespezi (Km 33+700-35+000)p DJ 281D Ceplenita-Bulbucani (km 0+000-3+300).
Avizat favorabil in unanimitate. V5 supun votului. Cine este "Pentru"?
(Notb: intrti in sala dl. cons. Flutur Sorin Georgel, sunt prezenti 29 membri ai CJ
la;i — ale;i locali cu drept de vot).
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(Not 6: 29 voturi "Pentru").
"

Abtineri"?

,,-Impotriv5"?
V5 multumescr
Punctul nr. 16 Proiect de hot6r6re privind aprobarea trecerii din domeniul public

al judetului la5i 5i administrarea R.A.Aeroportul la5i in domeniul privat al judetului la5i
5i administrarea Consiliului Judetean la5i a cl6dirilor situate in Municipiul la5i, strada
Aeroportului, nr.46, identificate in cartea funciar6 168190, UAT lo5i, in vederea
demol6rit
Avizat favorabil in unanimitate. Domnul Urcaciu nu a participat la vot, presupun
c5 si la plen nu va participa.

Cine este Pentru"? (Notd: 28 voturi "Pentru").

DI. cons. lon Lorin Urcaciu nu a participat la vot conform art. 228 din
OUG nr.57/2019).
"Abtineri"?
"impotriv5"?
V5 multumesc!
Punctul nr. 17 Proiect de hotarcire privind aprobarea participarii ale5ilor locali

din cadrul Consiliului luderean la5i — mandat 2020-2024, la cursuri de pregatire,
formare 5i perfectionare profesional6, in anul 2021.
Avizat favorabil in unanimitate la comisii. V5 supun votului.
Cine este "Pentru"? (Notri: 29 voturi "Pentru").

"Abtineri"?
"Impotrivš"?
V5 multumescl
Punctul nr. 18

Proiect de hot6r6re privind aprobarea ader6rii ludetului la5i —

Consiliul ludetean la5i la Asociatio ICONIC Cluster.
Avizat favorabil in unanimitate la comisii. V5 supun votului la plen.
Cine este "Pentru"? (Notti: 29 voturi "Pentru").

"Abtineri"?
"impotriv5"?
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V5 multumesc!
Punctul nr. 19

Proiect de hotdrare pentru Modificarea Hotardrii Consiliului

Judetean la;i nr. 127/18.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare
desf6;urare a Programului de Intemship al Consiliului Judetean la;i.
Avizat favorabil cu trei amendamente:
1. Tnlocuirea termenului rezidenta din art. 13 alin. (1) lit. b) din Regulament
cu reedintš, urm5nd ca lit. b) sš alb5 urmštoarea formš, citez:
"domiciliul sau re;edinta in Romania"
2. Eliminarea sintagmei "cultur6 generalei ample din art. 13 alin. (1) lit. d)
din Regulament, urm5nd ca lit. d) s5 aibš urrnštoarea form5, citez :
"s6 se exprime corect ;i coerent in limba roman6".
3. Eliminarea conditiel B2 din art. 13 alin. (1) lit. f) din Regulament, urm5nd ca
lit. f) sš aibš urmštoarea formš, citez:
"cunosc la nivel minim 81 cel putin o limb6 strain6 de circulatie international6,
conform standardelor europene de evaluare a competentelore lingvistice".

Cu cele trei amendamente v5 supun votului.
Scuzati-mš domnul Vatr5. Vš rog!
Dl. cons. Romeo Vatrš: Cu acordul initiatorului

,

conform regulamentului

Consiliului Judetean, as dori s5 fac un amendament la articolul 13 alineatul 2,

Programul se adreseaz6 studentilor absolventilor cu v6rsta p6n6 in 35 de ani, adic5
adšug5m "siabsolventilor. Multumesc.
Dl. Pre$edinte Costel Alexe: Domnul avocat.
Dl. cons. Bogdan Mihail: Cu referire la amendamentul pe care 1-a propus domnul
Romeo Vatr5 consider5m cš ar trebui sš introducem

si

un criteriu privind num5rul de

ani, pentru absolventi.
Au existat

si

ieri discutii, consideršm un num5r de 3 ani de la obtinerea diplomei

de absolvire, un termen, o perioad5 rezonabilš.
Dl. Pre;edinte Costel Alexe: Domnul Vatr5?
DI. cons. Romeo Vatr5: in principiu e ok asa pentru c5, s5 nu fi terminat
facultatea la 24 de ani, 25 de ani Si s5 vinš la 34 de ani fiind absolvent de facultate,
adic5 ar trebui cumva definit5 o limit5 maximš de la terminarea facult5tii, de trei ani
de zile, este in regulš, in care sš poate sš aplice la Programul de Internship.
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Dl. cons. Bogdan Mihail: De asemenea, grupul consilierilor USR PLUS folosindune de aceastš ocazie dorim s5 reiterAm cererea care am avut-o si ieri in cadrul
discutiilor cu privire la asigurarea unui climat de transparent5 maximš, care
considerAm

ca

o s5 favorizeze in primul r5nd normarea Programului o s5 sporeascš

increderea tinerilor in Programul de Internship dezvoltat de Consiliul Judetean lasi.
Dl. Presedinte Costel Alexe: Ok.
D-na Secretar General Lšcršmioara Vernicš-Dšscšlescu: F5rš date cu caracter
personal.
Dl. cons. Bogdan Mihail: FAr5 date cu caracter personal desigur, corect, in
schimb, suntem de pkere cA' avem nevoie de aceast5 transparent5, in acest proces.
Multumesc!
DI. Presedinte Costel Alexe: Cu sigurant5 domnule avocat

si

stimati colegi, mai

ales c5, cred c5 ar trebui sš intArim increderea opiniei publice in institutiile statului

si

aici cred c5 este foarte bine venitš aceast5 observatie a dumneavoastrš.
Cu amendamentul, domnului Vatrš unde?
Dl. cons. Romeo Vatrš: Articolul 13 alin. (2).
Dl. Presedinte Costel Alexe: Ok. Atunci, Irina, cu amendamentul propus de
domnul Vatr5 evident in urma discutiel cu domnul Mihail, a; vrea s5 il prindem, il
verificati la final, da.
Stimati colegi, v5 supun votului, Cine este "Pentru"amendamente?
(Notd: intrd in sold

dL cons. Stanciu, sunt prezenti 30 alesi

(Notd: 30 voturi "Pentru").

Si

acum v5 supun votului, cine este "Pentru"punctul 19 in integralitatea sa?

(Notd: 30 voturi "Pentru").
Vš multumesc!
Punctul nr. 20 Proiect de hottir6re

privind completarea modificarea Hotardrii

Consiliului luderean la;i nr. 302/25.11.2020 privind aprobarea taxelor de participare la
cursurile organizate de ditre 5coala Popular6 de Arte "Titel Popovici" la;i, pentru anul
2021.
Doamna Lšcr5mioara Ursu nu a participat la vot la comisii. Avem
amendamentul? II citeste cine?
Dl. cons. Mircea Manolache: Vi 1-am prezentat. Nu cred cš il mai tin minte.
Dl. Presedinte Costel Alexe: Dac5 este posibil s5-I citim s5 r5m5n5 inregistrat.
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D-na Secretar General Lšcršmioara Vernicš — D5scšlescu:

II aveti scris.

Dl. cons. Mircea Manolache: Domnule Presedinte, da, nu-i nici o problemš. Noi
solicit5m prin amendamentul depus ast5zi ca s5 beneficieze de aceste cursuri gratuite,

si

;i copiii care fac parte din familii cu parte financiar5 redus5 ;i totodat5

de etnie

rom5.
D-na cons. Lšcršmioara Ursu: Minoritšti.
Dl. cons. Mircea Manolache: Minorit5ti, da.
DI. Preedinte Costel Alexe: Bun. Cititi amendamentul.
Dl. cons. Romeo Vatrš: E bun amendamentul, dar trebuie s5 tinem cont de
faptul c5 acest proiect a fost gandit initial pentru copiii defavorizati din cadrul
serviciilor sociale din DGASPC Iasi, de pe Išng5 Consiliul Judetean. De aceea pentru a
nu deturna,

sa

zicem nu neap5rat pentru a nu deturna, pentru a nu influienta intr-un

mod care s5 afecteze efectiv ideea originalš

si

conceptul acestui proiect, a; propune s5

existe un procent pe care intradev5r sa-I aloc5m pentru copii minorit5tilor proveniti
din medii defavorizate, un procent pe care 1-am
la PSD

si

si

discutat cu doamna

si

cu colegii de

care s5 fie de 20%, s5 fie un procent totusi orientativ, dac5 mai sunt locuri

libere s5 poatš fi alocate ;i chiar peste acest procent, dar totusi un procent orientativ
cred c5 este absolut necesar pentru a pšstra scopul initial al acestui proiect.
D-na Secretar General Lšcršmioara Vernicš — Dšscšlescu: Domnule Manolache
aveti amendamentul formulat?
Dl. cons. Mircea Manolache: Da, deci, propunerea a venit din partea domnului
Director Vlad Baba, care este prezent in sal5 iar noi practic am extins acest

"precum si a copfilor proveniri din medii defavorizate, inclusiv
minoritetWor din juderul lasi cu inclinarfi deosebite in domeniile care fac obiectul
amendament:

cursuritor Populare de Arte "Titel Popovici" si atestarea printr-o adeverinr6 sau
printr-o recomandare de cdtre scoala la care acestia urmeard o forma de invdrdmiint".
Fiecare copil care are o adeverint5 sau o recomandare din partea grupului scolar
din care face parte sš poat5 beneficia de aceste cursuri, atšt pe partea de inscriere
gratuit5 cšt de cursul respectiv.
Dl. Prewdinte Costel Alexe: Dac5 mai sunt alte interventii? Dac5 nu

si

este

consens v5 supun votului amendamentul asa cum a fost formulat. Romeo! Cu
mentiunea c5, domnul Baba, dacš pentru anul viitor sau pentru anii ce vor urma sunt
din ce in ce mai multe solicit5ri cred cš ar trebui sš avem in vedere extinderea
num5rului astfel incšt, fie c5 sunt de etnie rom5, fie cš sunt defavorizaij, cred c5 e o
foarte bunš form5 de incluziune
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decšt s5 ne trezim c5 societatea iesean5 sau rom5neascš are dup5 aia alte probleme
de tratat cu ei. E ok?
Dl. Vicepre$edinte Marius Sorin Dangš:

Eu v5 propun s5 nu facem trimitere la

etnie, e suficient sš spunem c5 sunt defavorizati, cAt din principiu....
Dl. Presedinte Costel Alexe: Nu putem vorbi despre incluziune socialš
DI. Vicepresedinte Marius Sorin Dangš:

Pentru c5 am zis alte minorit5ti o s5

vin5 cineva din minoritatea ucrainean5 care o duce foarte bine, dar tin5nd cont cš noi
am zis alte minoritati.
Dl. Pre$edinte Costel Alexe: Atunci scoatem minorit5ti, trecem doar defavorizati,
urm5nd ca....
Dl. Cons. Constantin Serban: Copii defavorizati.
131. Cons. Costicš Pintea: inclusiv minorit5tile.
Dl. Vicepresedinte Marius Sorin Dangš:

Dar de ce un copil din minoritatea

italian5 care o duce foarte bine ar trebui noi s5-1 acord5m acea facilitate.
D-na cons. Lšcršmioara Ursu: Dac5 sunt copii defavorizati.
DI. Vicepre$edinte Marius Sorin Dangš: De ce s5 facem trimitere la minoritate?
N u inteleg.
Dl. Presedinte Costel Alexe: Sun5 mai bine doamna Ursu?
Dl. Vicepre$edinte Marius Sorin Dangš: D5 mai bine in comunitate, sau ce?
Dl. Pre$edinte Costel Alexe: Ok. Virgulš, inclusiv minorit5tilor nationale. Bun.
Cine este "Pentru"? (Not'd: 29 voturi "Pentru")
(Notš: D-na cons. Lšcršmioara Ursu nu a participat la vot conform art. 228 din
OUG nr.57/2019).
Dar vezi c5 ai conditionalit5tile acolo. A r5mas procentul 20%, da? Cu procentul
de 20%. Bun.
Dl. Vicepresedinte Sorin Alexandru Afloarei: Ati supus numai amendamentul.
Dl. Pre$edinte Costel Alexe:

Da, scuzati, am votat amendamentul, acum

supunem la vot in integralitate, cine este "Pentru"? (Not'd: 29 voturi "Pentru")
(Notd: D-na cons. Leicreimioara Ursu nu a participat la vot conform art. 228 din OUG
nr.57/2019).
"Abtineri"?
"impotrivš"?
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V5 multumescl
Punctul nr. 21 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al
pe anul 2021.
ludetului la5i - Consiliul Judetean
Avizat favorabil in unanimitate, dac5 nu sunt interventii v5 supun votului. Cine
este "Pentru"?(Not6: 30 voturi "Pentru")
"Abtineri"?
Impotriv5"?
Va multumescl

privind aprobarea modificarli arondarii actuale
a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Targu Frumos prin
infiintarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Butea.
Punctul nr. 22 Proiect de hotarare

Avizat favorabil in unanimitate. Cine este "Pentru"?

(Notd: iese din sala dl. cons. Stanciu, sunt prezenti 29 de membri ai Gonsiliului
Judefran lasi - alesi locali cu drept de vot).
(Notd: 29 voturi "Pentru")
"Abtineri"?
Igrnpotriv5"?
V5 multumescl
m5 adresez liderilor, sper ca in perioada
Stimati colegi, consilieri judeteni
imediat urm5toare, dupš ce va putea s5 reintre din nou in atributii doamna Director de
la Evidenta Populatiei, as vrea s5 aveti o discutie dac5 reusim ca num5rul SPCLEP-urilor
sš-1 crestem la nivelul judetului lasi, gšnditi o arondare pentru c5 au venit mai multe

si de la colegi primari, dar mai ales de la cei care lucreaz5 in sistem
pentru ca inteleg c5 si copiii in perioada urmštoare vor trebui s5 le emit5 SPCLEP-ul
documente si cred ca ar trebui sa avem o discutie la inceput de drum s5 nu ne trezim
solicitšri in acest an

c5 in fiecare sedint5 mai scoatem o comun5, mai arondšm alte comune anumitor
centre $i a; vrea s5 facem discutia asta, nu stiu daca reusim in septembrie, dar fie
octombrie, fie c5-i noiembrie sau pšn5 la finalul anului s5 stim cum vom lucra in acesti
patru ani. Ok.
V5 multumesc!
Acum decizia Dlsi D2, s-a luat act la comisie, da.
Stimati colegi dac5 dintre dumneavoastr5 aveti puncte de vedere, intreb5ri,
interpelšri sau 1u5ri de cuvšnt. Domnu' consilier, v5 rog.
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DI. cons. Ršzvan Vladimir Socolov: Buna ziva! As vrea s5 rog executivul, sš creem
o periodicitate lunarš in informarea situatiel centrelor de vaccinare numšrul de
vaccin5ri
tehnic

si

si

a functionšrii lor. Am inaintat o adresš din partea mea cštre aparatul

as dori dac5 puteti sš tineti cont de aceasta.

Dl. Presedinte Costel Alexe: Bun. Atunci, multumesc mult domnule consilier!
Doamna Secretar General am sš vš rog pe dumneavoastr5 inainte de fiecare
sedintš a comisiilor s5 parvinš aceast5 informare cštre toti consilierii judeteni si cu
ocazia aceasta ca sš nu mai fim nevoiti sš avem interpret5ri sau mai ales
neclarit5ti in ceea ce inseamn5 buna desfšsurare a acestor centre

si

sa

avem

evident a

numšrului de vaccinati prin Consiliul Judetean lasi. Dacš este posibil, am sš v5 rog
doamna Secretar sš vorbiti si cu Prefectul Judetului lasi, astfel ibc5t, lunar sau ori de
ate ori avem ocazia s5 transmitem stadiul campaniei de vaccinare la nivelul judetului
lasi cštre colegii nostri consilieri judeteni. Ok. Bun. Alte interventii?
Dac5 nu, stimati colegi v5 doresc o zi frumoasš

si

numai realizšri!

Sedinta s-a incheiat drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal.
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