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PROIECT DE HOTikRXRE
privind aprobarea procesului —verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Iasi
din data de 14 septembrie 2021

Consiliul Judetean Iasi,
Avand in vedere referatul de aprobare al Pre§edintelui Consiliului Judetean Ia§i prezentat in
09 . 2021;
din
calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr. Wit
din IG et? t 2021 intocmit de
Avdnd in vedere raportul de specialitate nr. 3184- 0
Biroul CSSPUATSCOF,
Avdnd in vedere prevederile art. 182 alin. (1), (4) §i ale art. 138 alin (15) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificArile §i completirile ulterioare;
in temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modifickile si completšrile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobš procesul-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Iasi din
data de 14 septembrie 2021.
Art. 2. Prezenta HotArdre va fi comunicatA in copie Institutiei Prefectului Judetului Ia§i.
Art. 3. Aducerea la cunostinta publicA a prevederilor prezentei hotArdri va fi asiguratš de
cštre compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului JudeteanIa.si cu atributii in acest sens.
Datš astšzi,

2021

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Licrimio Vernicš-Dšscšlescu

Sustine proiectul de hotšrfire,
Secretar General al Judetului Iasi
Licrimioara Vernicš-Discilescu
Intocmit,
Birou C.S.S.P.U.A.T.S.C.O.F.
Consilier, Mihaela Dumitriu
imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea intoctntrii acestui inscris oficial
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotfirfire privind aprobarea procesului-verbal al edintei
din data de 14 septembrie 2021
extraordinare a Consiliului Judetean

Avfind in vedere procesul-verbal al §edintei extraordinare a Consiliului
Judetean Iasi din data de 14 septembrie 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 completšrile
ulterioare;
Propunem aprobarea procesului-verbal mentionat mai sus.
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Intocmit,
Birou C.S.S.P.U.A.T.S.C.O.F.
Consilier, Mihaela Dumitriu
asum responsabilitatea pentru fundameraarea, corectitudinea,
legalitatea intocmirii acestui inscris oficial
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REFERAT DE APROBARE,

Avand in vedere procesul-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului
Judetean din data de 14 septembrie 2021, precum si prevederile art. 182 alin
(1), (4) si ale art. 138 alin (15) din O U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificarile completdrile ulterioare, propun spre aprobare procesul-verbal
mentionat anterior.
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PROCES- VERBAL
incheiat astizi, 14 septembrie 2021 in cadrul sedintei extraordi are a Consiliului
Judetean lasi

Consiliul Judetean lasi a fost convocat prin Dispozitia nr. 508/10.09.2021 a Presedintelui
Consiliului Judetean lasi in sedintš extraordinarš in data de 14.09.2021, ora 16.00 in Sala
Virgil Sšhleanu din cadrul Institutiel Prefectului Judetului lasi, conform prevederilor art.
178 alin. (2) si art. 179 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de Urgentš a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile si completšrile ulterioare.
Proiectul ordinii de zi, proiectele de hotšrSri, precum si materialele suport la acestea au
fost postate pe site-ul Consiliului Judetean lasi in Sectiunea Transparentš Deciziona15$edinte — 14.09.2021 si transmise electronic tuturor consilierilor judeteni.
5edinta are loc in Sala „Virgil Sšhleanu" din cadrul Institutiei Prefectului Judetului lasi,
incepSnd cu ora 16.00 se desfšsoarš in contextul situatiel epidemiologice generate de
virusul SARS COV-2, avSnd in vedere mšsurile speciale care se impun a fi luate pentru
limitarea r5spAndirii COVID-19.
Lucršrile sedintel extraordinare sunt conduse de cštre domnul Costel ALEXE, Presedintele
Consiliului Judetean lasi.
Sedinta este legal constituitš, fiind prezenti in salš 30 de consilieri judeteni din 36 de
consilieri judeteni in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean lasi, dl. Costel Alexe,
in total 31 de membri in functie cu drept de vot care compun Consiliului Judetean lasi,
fiind indeplinite prevederile legale pentru buna desfšsurare a lucršrilor sedintei.

p-v sed extraordinara 14.09.2021
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Absenteazš urmštorii consilieri judeteni : d-na Citea Petronela, dl. Cštur Constantin
Cštšlin, dl. Lupu Constantin-Codrin , dl. Stanciu Cristian si dl. Urcaciu lon-Lorin.
(NOTA: dl. Vatr6 Gheorghe Romeo 5i-a dat demisia din functia de consilier judetean,
inregistrat6 sub nr. 30880/08.09.2021).
La sedinta Consiliului Judetean lasi participš de drept, d-na Lšcršmioara VernicšD5scšlescu, Secretarul General al Judetului lasi.
Pentru sustinerea proiectelor de hotšrSri de pe ordinea de zi, participš la sedintš in
calitate de invitati: Dl. Gheorghe Romeo Vatrš, director general provizoriu R.A
Aeroportul lasi, dl. Cosmin Pricop, director tehnic R.A. Aeroportul lasi si d-na Elena
Arvinte director executiv, Directia Economicš din cadrul aparatului de specialitate al
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. 508/10.09.2021, respectiv:
DISPOZITIA nr. 508
privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedintš extraordinarš, pentru data de
14 septembrie 2021, incepšnd cu ora le, la Sala Virgil Sghleanu din cadrul Institutiei
Prefectului Judetului lasi

Presedintele Consiliului Judetean lasi;

AvSnd in vedere prevederile art. 178 alin. (2) si art. 179 alin. (1), si (2) lit.b) si alin.
(4) 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;
AvSnd in vedere Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean
lasi, aprobat prin Hotš r5rea Consiliul Judetean lasi nr. 75/31.03.2021;
in temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgentš a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile si completšrile ulterioare:

DISPUNE:
Art.1 Se convoacš Consiliul Judetean lasi in sedintš extraordinarš, pentru data de
14 septembrie 2021, incepind cu ora 16®, la Sala Virgil Sšhleanu din cadrul Institutiei

Prefectului Judetului lasi, cu urmštorul proiect al ORDINII DE ZI:

p v sed extraordinara 14.09.2021
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1. Proiect de hot5r5re privind constatarea incethrii de drept, ca urnnare a demisiei, a
mandatului de consilier judetean al domnului Vatr5 Gheorghe-Romeo si declararea
vacant a locului acestuia.
Initiator: Pre5edintele Consiliului Judetean la5i — DL Costel ALEXE
( sustine- Secretarul General al Judefului — D-na Lacreimioara VERNICA-DASCALESCU)
2. Proiect de hot5r5re privind aprobarea realiz5rii proiectului de investitii cu titlul:
Dezvoltarea Aeroportului International lasi — Extinderea terminalelor de pasageri si a
facilitštilor de parcare la Aeroportul International lasi- Extras din SF — Modului 1, a valorii
totale a proiectului, din care valoarea totalš eligibilš, valoarea total5 neeligibilš,
contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii
proiectului.
Initiator Pre5edintele Consiliului Judetean la5i — DL Costel ALEXE
(sustine- Director General Provizoriu R.A. Aeroportul la5i — DL Gheorghe Romeo
VATRA
- Director Tehnic R.A. Aeroportul la5i- Dl. Cosmin PRICOP)
3.

Proiect de hot5r5re privind modularea realizšrii SF-ului si schimbarea denumirii

obiectivului de investitii „DEZVOLTAREA AEROPORTULUI INTERNATIONAL IASI", aprobat
prin Hot5r5rea Consiliului Judetean lasi nr. 96/24.04.2019
Initiator: Pre5edintele Consiliului Judetean la5i — DL Costel ALEXE
(sustine- Director General Provizoriu R.A. Aeroportul la5i — DL Gheorghe Romeo
VATRA
- Director Tehnic R.A. Aeroportul la5i- DL Cosmin PRICOP)
4.

Proiect de hot5r5re privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "DEZVOLTAREA
AEROPORTULUI INTERNATIONAL IASI — EXTINDEREA TERMINALELOR DE PASAGERI $1 A
FACILITATILOR DE PARCARE LA AEROPORTUL INTERNATIONAL IASI"
Initiator: Pre5edintele Consiliului Judetean la5i — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Director General Provizoriu R.A. Aeroportul la5i — DL Gheorghe Romeo
VATRA
- Director Tehnic R.A. Aeroportul la5i- DL Cosmin PRICOP)
5.

Proiect de hot5r5re privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „DEZVOLTAREA
AEROPORTULUI INTERNATIONAL 1A$1 — EXTINDEREA TERMINALELOR DE PASAGERI $1 A
FACILITATILOR DE PARCARE LA AEROPORTUL INTERNATIONAL IASI — EXTRAS DIN SF —
MODULUL 1"
Initiator Pre5edintele Consiliului Judetean la5i — DL Costel ALEXE
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(sustine- Director General Provizoriu R.A. Aeroportul la5i — DL Gheorghe Romeo
VATRA
- Director Tehnic R.A. Aeroportul la5i- Dl. Cosmin PRICOP)
6.

Proiect de hotšrSre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei

Autonome Aeroportul lasi, pentru anul 2021 si estimšri 2022-2023.
Initiator Pre5edintele Consiliului Judetean la5i — DL Costel ALEXE
(sustine- Director General Provizoriu R.A. Aeroportul la5i — DL Gheorghe Romeo
VATRA
- Director Tehnic R.A. Aeroportul la5i- Dl. Cosmin PRICOP)
7.

Proiect de hot5r5re privind desemnarea unui numšr de patru consilieri judeteni ai
Consiliului Judetean lasi in vederea deplasšrii in Valencia, Spania pentru a participa
la prezentarea Instalatiei de tratare mecanico-biologic5 a deseurilor - MBT plant in
perioada 06 -10 octombrie 2021 si aprobarea cheltuielilor aferente deplas5rii.
Initiator Pre5edintele Consiliului Judetean la5i — DL Costel ALEXE

(sustine- Secretarul General al Judetului la5i — D-na Lactioara VERNICA DASCALESCU)
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.
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
modific5rile si completšrile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare
al Consiliului Judetean lasi aprobat prin Hotšr5rea Consiliului Judetean lasi
nr. 75/31.03.2021.
Art. 4.(1) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhivš si
Secretariat ATOP va inainta copie dupš prezenta Dispozitie cštre:
a) Institutia Prefectului Judetului lasi,
b) Secretarul General al Judetului lasi.
(2) Aducerea la cunostintš publicš a prevederilor prezentei Dispozitii va fi
asiguratš de cštre Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhivš si
Secretariat ATOP.
Datš ast5zi:

PRE$ED1NTE,
Costel Alexe
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SECRETAR GENERAL AL JUDETULU1,
Lšcršmioara Vernici — Dšscilescu
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(NOTA: Domnul Costel ALEXE, Pre5edintele Consiliului Judetean la5i deschide lucrarile
5edintei extraordinare a Consiliului Judetean la5i din data de 14 septembrie 2021, ora
16.00)
Dl. Prwdinte Costel Alexe: Bunš ziva stimati colegi,
Dati-mi voie sš vš multumesc pentru cš ati dat curs acestei convocgri Prin dispozitia
numšrul 508 privind convocarea Consiliului Judetean la$i in $edintš extraordinarš pentru
astšzi 14 septembrie ora 16:00.
As vrea sš salut $i sš multumesc domnului deputat Alexandru Moraru cš este astšzi
prezent la aceastš $edintš extraordinarš a Consiliului Judetean lasi $i cu permisiunea
dumneavoastrš dacš nu sunt interventii, as vrea sš vš supun atentiei proiectul ordinii de
zi.

Dacš sunteti Pentru? (Notš: 31 de voturi Pentru).
Abtineri?
impotrivš?
Vš multumesc.

(NOTA:) Ordinea de zi s-a aprobat in unanimitate cu 31 de voturi "Pentru" cu
Amendamentul de la sedinta comisiilor de specialitate reunite din 13.09.2021, in sensul ca
proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi sti fie dezb6tut dup6 proiectul nr. 1 de pe ordinea de

Stimati colegi, primul punct pe ordinea de zi.

Proiect de hot6r6re privind constatarea incetarii de drept, ca urmare a demisiei, a
mandatului de consilier judetean al domnului Vatr6 Gheorghe-Romeo declararea
vacant a locului acestuia.
Multumindu-i domnului consilier judetean Romeo Vatrš pentru tot sprijinul $i contributia
adusš in ceea ce prive$te legislativul Consiliului Judetean la$i, vreau ca din partea
executivului s5-1 doresc mult succes, intelepciune $i putere de muncš in ceea ce
inseamnš toatš aceastš curs5 contra cronometru a judetului nostru pentru realizarea
obiectivului Modernizarea Aeroportului International la$1, domniei sale $i intregii echipe
de la Aeroport.
Avizat ieri favorabil in unanimitate, trebuie supus votului.

Cine este Pentru? (Notd: 31 de voturi Pentru).
Abrineri?

linpotrivei?

p-v sed extraordinara 14.09.2021
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Multumim

si succes Romeo!

Proiect de hot6 reire privind modularea realizeirii SF-ului 5i schimbarea denumirii
obiectivului de investitii „DEZVOLTAREA AEROPORTULUI INTERNATIONAL IA51", aprobat
prin Hotardrea Consiliului Judetean Ia5i nr. 96/24.04.2019.
Avizat ieri favorabil in unanimitate la comisi. Dacš sunt interventii astšzi ?
Vš rog domnule Dangš.
Dl. vicepresedinte Marius Sorin Dang5: Vreau sš fac o scurtš interventie si o prezentare
-

generalš a operatiunilor pe care le facem astšzi, sš trec in revistš faptul cš, Consiliul
Judetean a aprobat la un moment dat realizarea unui Master Plan, a unui studiu prin
care o firmš sš ne spunš care sunt toate obiectivele de investitii de realizat astfel inc5t sš
putem spune cš am obtinut dezvoltarea Aeroportului International lasi.

Tn urma acelui
Master Plan am primit o listš de investitii si mai departe in baza obligatillor pe care si
le-au asumat prin contract s-a propus o etapizare a acestora pentru a putea fructifica si
oportunitštile de finantare pentru cš alfel, am fi ršmas asa cum a ršmas din 2007, dacš
tineti minte, renumitul S.F. al Aeroportului International lasi, deci, practic, in fata noastrš
avem astšzi urmštoarele operatiuni, operatiunea denumirii investitiel din Dezvoltarea
Aeroportului International lasi in Dezvoltarea Aeroportul International lasi cu cele douš
faze de extindere. S5 fim de acord cu aceastš modulare a dezvoltšrii, sš aprobšm
indicatorii si S.F.-ul pentru primul modul cel care ne intereseazš pentru care avem
finantare care presupune terminalul si parcarea si de asemenea din acest modul 1 sš
aprobšm S.F-ul si indicatorii pentru un extras al acestuia care presupune tot terminalul si
partial din parcare pentru cš parcarea este neeligibilš din fonduri europene sš facem
intr-o primš fazš parcarea la sol urmAnd ca ulterior sš identificšm solutia pentru restul
din septembrie pentru parcarea supraetajatš pe mšsurš ce creste traficul si necesitatea
noului terminal o va cere.
Astea sunt pe scurt operatiunile pe care vš rugšm sš fiti de acord prin cele nu mai putin
de cinci proiecte pe care le aveti pe ordinea de zi si inclusiv din toate operatiunile astea,
evident capštš o modificare a bugetului de venituri si cheltuieli a Aeroportului lasi
aprobat de Consiliul de Administratie si evident ca el sš poatš sš fie operationalizat si sš
ajungš si cštre noi sš fim de acord cu el. Pentru cš era intrebare cum va cofinanta
Aeroportul mai departe aceastš investitie, in bugetul de investitii si cheltuieli avem
inclusiv partea de credit si putem discuta aici de un Acord prealabil pe care il dšm
Aeroportului lasi pentru ca acesta sš meargš mai departe cu negocierea cu bšncile,
negocierea bancarš pe care o deruleazš astfel indt sš putem sš punem pe masa
finantatorului un pachet complet, un proiect complet care s5 ne ajute sš fructificšm
aceastš ultimš oportunitate din fonduri europene. Multumesc.
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DI. pre$edinte Costel Alexe: Multumesc domnule vicepresedinte Dangš.
Stimati colegi, dacš sunt interventii din partea dumneavoastrš.
Domnule consilier Etienne Ignat, vš rog.
Dl. cons. Ignat Etienne: Bunš ziva vš zic si eu.
Am solicitat ieri in cadrul sedintelor de comisii sš ne punš la dispozitie un plan de afaceri.
Ne-a pus domnul director la dispozitie analiza cost beneficiu si studiul de fezabilitate,
dar am solicitat s5 ni se punš la dispozitie tuturor consilierilor judeteni si Raportul
intermediar fšcut de Geaspšrs. Pe acesta nu 1-am primit asa cš noi consilierii de la USR
PLUS ne dorim aceastš investitie foarte mult, sustinem aceastš investitie credem cš
este foarte oportunš pentru judetul lasi doar cš am vrea sš stim in acest raport care au
fost principalele probleme care sunt solutiile gšsite pentru cš este foarte important ca
sš stim in ce termeni ne ducem cu acest proiect sš nu aparš anumite situatii pe care noi
sš nu le putem rezolva mai ales in contextul pe care 1-a spus domnul vicepresedinte
Dangš urmeazš sš aprobšm si un credit, s-a aprobat si un credit si am vrea sš fiu sigur cš
toate veniturile pe care le face Aeroportul lasi vor putea fi sustinute pentru a rambursa
acest credit. Deci, pe scurt, as vrea sš stiu din acest raport care sunt principalele
probleme si cum a gšsit rezolvarea la problemele din raport. Multumesc
DI. pre$edinte Costel Alexe: Domnul consilier Sorin Trandafirescu, vš rog.
cons. Sorin Trandafirescu: Bun5 ziva stimati colegi,
Dragul meu coleg Etienne Ignat as vrea sš iti spun cš pe tot parcursul achizitiilor
sistemelor fšcute de cštre Compania Nationalš de Cši Ferate si in spetš sucursala
regionalš lasi noi avem obligatia s5 trimitem aceste proiecte si S.F.-uri la Jasper. Nu am
všzut niciodatš un raport. Jeaspšr dš numai recomandšri. Porti o discutie cu
reprezentantii Jaspers, cu reprezentatii care sunt desemnati pentru Rom5nia, ei fac
numai recomandšri, nu am všzut niciodatš o h5rtie scris5 de la ei. intr-adevšr,
recomandšrile pe care le fac in decursul intAlnirilor prezintš modificšri de proiecte sau de
S.F.-uri, dar un raport efectiv sau o h5rtie care sš o dea Jeaspars nu am všzut. Asta ca sš
stim cum este cutuma si cum merg lucrurile. Pe de altš parte, dacš ati studiat analiza
cost beneficiu sau planul de afaceri, nu trebuie luat adliteram asa cum apar in analiza
cost beneficiu pentru cš sunt obiective care nu vor fi niciodatš pe profit.
De exemplu la calea feratš dacš se face investitie pentru reabilitarea unui pod acela va

fi

pe profit, dar necesitš un obiectiv clar care nu aduce niciodatš profit adicš pentru
siguranta cšIštorilor si pentru siguranta circulatiel , asta vreti sš stiti da?
DI. pre$edinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule Trandafirescu. Da domnule
consilier Etienne Ignat.
Di. cons. Etienne ignat: Atunci, ca sš fie si mai clar, care sunt recomandšrile fšcute de
Jaspers si care sunt solutille?
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DI. presedinte Costel Alexe: Domnule Manolache, vš rog.
Di. cons. Mircea Manolache: Bunš ziva in primul rAnd,
Mš bucur cš astšzi vš všd aici atSt pe dumneavoastrš c5t si intregul executiv.
Sš inteleg cš de la ultima prezentare a proiectului in baza studiului pe care 1-ati realizat,
suntem la Modul 1, practic, parcarea subteranš, deci parcarea existentš.
Spre exemplu, gšsesc in referatul depus reconfigurarea retelei de drumuri pe aceste
spatii de parcare. Adicš vreau sš dezvoltati un pic aceastš propozitie pentru cš dacš
vorbim de reconfigurare, despre ce drumuri vorbim? Tn interiorul incintei nu? Domnul
manager, domnul director Vatrš poate ne dš nine explicatii cu privire la acest aspect.
Deci sš inteleg cš in aceastš finantare nu va intra si aceastš parcare despre care tot am
vorbit da? Pentru cš vorbeam de dezvoltarea Aeroportului International lasi.
DI. vicepresedinte Marius Dangš: Locul de parcare il realizšm la un nivel, urm5nd ca
ulterior sš extindem spatiul de parcare in functie de trafic, de nevoi cu bani existenti.
Di. cons. Mircea Manolache: Este vorba de aproape 99 de milioane euro. Eu cred cš
erau bani suficienti si pentru aceastš parcare care este destul de necesarš zic eu.
DI. vicepresedinte Marius Dangš: Eu cred cš nu v-ati uitat pe cifre.
DI. cons. Mircea Manolache: Eu am všzut aceste cifre, dar domnule Dangš, totusi am
avut in vedere exact la prima mea interventie cu privire la dezvoltarea Aeroportului
International lasi sš avem in vedere aceste cši de acces. Acum existš o amenajare a
parcšrii existente cu 20 de locuri pentru autobuze,

19 pentru microbuze si asa mai

departe dar asta nu este suficient. G5nditi-vš dumneavoastrš cš noi vorbim aici de 950
de persoane asa vš exprimati dumneavoastr5 in nota de fundamentare pe orš si acest
lucru este imposibil. G5nditi-vš la terminalul 2 sš zicem in decursul a doi sau trei ani
pentru cš aeroportul o sš ia amploare din punct de vedere economic nu? Si atunci ce
facem ? Noi avem o singurš intrare, o singurš cale de acces pe Aeroportul lasi.
Di. presedinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule consilier Manolache.
Este suficient domnule vicepresedinte Dangš.
Stimati colegi, dincolo de orice recomandare, inconvenient sau lipsš de care poate sš o
ailaš astšzi proiectul, noi suntem in situatia in care, practic, discutšm despre a face acest
terminal sau a nu-I face. Avem astšzi sincope in ceea ce priveste creditarea, asigurarea
garantiei, dar cu toate astea trebuie sš intelegem cu totii cš este mai important sš il
facem dec5t cel mai frumos sš spunem cš este suficient poate ceea ce avem si sš
fluidizšm poate mai bine traficul acolo. Nu contestš absolut nimeni din executivul sau
din legislativul Consiliul Judetean astšzi cš avem nevoie de noi cši de rulare in ceea ce
priveste infrastructura rutierš dinspre si spre Aeroportul International lasi, cunn astšzi,
fac eforturi colegii nostri de la Aeroport sš asigure cofinantarea sau sursele financiare sš
putem implementa acest proiect. Toate celelalte intrebšri, este si directorul Tehnic si
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directorul Economic adusi de domnul Vatr5 ast5zi, sunt convins dac5 sunt intreb5ri
suplimentare pot s5 v5 edifice astfel inat in urma sugestiilor fšcute de dumneavoastr5
s5 avem un proiect cht se poate de bun. Acestea fiind spuse, stimati colegi, v5 supun
votului.
Cine este pentru? (Notš: 31 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
unanimitate, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotentire privind aprobarea realiz6rii proiectului de investitii cu titluk
Dezvoltarea Aeroportului Intemational la5i — Extinderea terminalelor de pasageri 5i a
facilit6tilor de parcare la Aeroportul Intemational la5i- Extras din SF — Modului I, a valorii
totale a proiectului, din care valoarea total6 eligibil6, valoarea total6 neeligibil6,
contributia proprie a regiei, precum defalcarea pe surse de finantare a valorii
proiectului.
Avizat favorabil in unanimitate la comisii. Dad nu sunt discutii ast5zi, vš' supun votului.
Cine este Pentru? (Notš: 31 de voturi).
Abtineri?
impotrivš?
in urtanimitate. V5 multumesc.
Proiectul nr. 4. Proiect de hot6r6re privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABIL1TATE 5i a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "DEZVOLTAREA
AEROPORTULU1 INTERNATIONAL IA51 — EXTINDEREA TERMINALELOR DE PASAGERI 51 A
FACILITATILOR DE PARCARE LA AEROPORTUL INTERNATIONAL IA51".
Avizat favorabil in unanimitate la comisii. V5 supun votului la plen.
Cine este pentru? (Noti: 31 de voturi Pentru).
Abtineri ?
Impotrivš?

in unanimitate, Proiectul a fost adoptat.
Proiectul nr. 5. Proiect de hot6r6re privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE 5i a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „DEZVOLTAREA
AEROPORTULUI INTERNATIONAL IA51 — EXTINDEREA TERMINALELOR DE PASAGERI 51 A
FAOLITATILOR DE PARCARE LA AEROPORTUL INTERNATIONAL IA51 — EXTRAS DIN SF —
MODULUL 1".
Avizat la comisii.
Cine este Pentru? (Notš: 31 de voturi Pentru).
Abtineri ?
impotrivš?
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Avizat in unanimitate si la plen .
Proiectul nr. 6. Proiect de hot6r6re privind rectificarea Bugetului de venituri 5i cheltuieli al

Regiei Autonome Aeroportul la5i, pentru anul 2021 5i estimari 2022-2023.
Avizat favorabil in unanimitate la comisii. V5 supun votuluisi la pren.
Cine este pentru? (Notš: 31 de voturi Pentru).
Abtineri?
impotrivš?

Aprobat in unanimitate.
Stinnati colegi, proiectul nr. 7. Proiect de hot6r6re privind desemnarea unui num6r de
patru consilieri judeteni ai Consiliului Judetean la5i in vederea deplas6rii in Valencia,
Spania pentru a participa la prezentarea Instalatiei de tratare mecanico-biologic6 a
de5eurilor - MBT plant perioada 06 -10 octombrie 2021 5i aprobarea cheltuielilor
aferente deplas6rit
A fost avizat favorabil cu dou5 amendamente: desemnarea unui numšr de patru
consilieri judeteni in sedinta extraordinar5 de astšzi din 14. 09 .2021 si al doilea
amendament: se modific5 articolul 2 litera d) si e) ale acestuia astfel citez: „Art. 2. Se
aprobti cheituielile aferente deplasdril persoanelor nominalizate la art I Valenica,

Spania pentru a participa la prezentarea Instalafiei de tratare biologicti mecanica a
depurilor — MBT plant, in perioada 06-10 octombrie 2021, cuantum de 4500 Euro
440 lei, dupd cum urmeazd: d) Diuma cat 35 Euro/persoan d' — 4x35=140 Euro/zix 5
zile= 700 Euro; e) Cazare, catl, pref estimativ 150 Euro/zi/camera single — 4x150 = 600
Eurolzix4 nopfi = 2400 Euro" .
Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.
Dl. cons. Romeo Olteanu: Domnnule Presedinte, zborul este pe data de 5 octombrie. Pe
data de 6 nu este zbor. Este 5-9 perioada nu 6-10 .
D-na Titica Holicov: Da, este 5-9 perioada.
Dl. cons. Romeo Olteanu: Ultati c5 asa spune si doamna Holicov, perioada 5-9.
Dl. prepdinte Costel Alexe: Bun. Cu mentiunea 05-09.10 2021, si as vrea s5 fie
consemnat doamna Hovirneanu in procesul verbal al sedintei.

As vrea sš facem nominalizšrile. Domnule Disc5.
Dl. cons. Daniel Discš: Bunš ziva. Din partea USR PLUS, domnul Etienne Ignat.
DI.cons. Mircea Manolache: Domnul Romeo Vatr5 din partea grupului PSD.

imi cer scuze, domnul Romeo Vatrš am crezut c5 vrea s5 meargš si dinsul tocmai de
aceea i-am pronuntat numele. Domnui Olteanu Romeo din partea grupului PSD.
Dl. cons. Adrian Acostoaiei: Din partea PMP, domnul Marian Uscatu.
Dl. Pre;edinte Costel Alexe: Din partea PMP domnul lider Uscatu Marian.
Dl. cons. Dolachi Pelin Constantin: Bun5 ziva stimati colegi.
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Multumesc colegilor care mi-au acordat increderea de a fi lider de grup de la PNL. Vreau
s5 vš asigur pe toti ceilalti cš o sš incerc sš mš descurc cSt de mult posibil, sš-mi dau
toatš silinta pe toti si speršm sš avem o colaborare fructuoasš mai ales cu domnul
Manolache care sunt sigur cš vom avea.
Dl. pre;edinte Costel Alexe: Intervin eu aici. Eu sincer, stimati colegi, atunci and am
discutat despre aceast5 deplasare cu liderii de grup mi se p5rea firesc sš o facem cu liderii
de grup si evident acelasi lucru vom face si pentru celelalte deplasšri, m5 refer la discutii,
chestiunile interne le veti face fiecare dintre dumneavoastrš.
M-am gAndit c5 Partidul Social Democrat prin vocea liderului Cristi Stanciu

va

nominaliza pe domnul Manolache pentru cš atunci eu am spus odatš cu plecarea
domnutui Vatrš la Aeroport cand vom desemna pe domnul Dolachi sš meargš la
Valencia, ocazie cu, care, sunt convins cš ar fi invštat si ce Thseamnš opozitia si ce
inseamnš puterea in cadrul Consiliul Judetean lasi, dar sunt convins cš domnul Dolachi
va avea ce invšta si de la domnul Romeo Olteanu.
Dl. ccms. Dolachi Petin Constantin: Dacš imi perrniteti damnule presedinte, sunt sigur
cš de la domnul Olteanu am ce invšta.
Dl. prepdinte Costel Alexe: Stimati colegi, cu mentiunea ca domnul Dolachi, domnul
Romeo Olteanu, domnul Etienne Ignat si domnul lider Uscatu sš facš parte din delegatie,
v5 supun votului procedura de vot prin ridicare de man5.
Cine este Pentru aceastš procedurš de vot? (Notš: 31de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivi?
Vš multumesc.
V5 supun votului lista cu cei patru colegi . Cine este Pentru? (Notš: 31 de voturi Pentru).
Abtineri?
Impotrivš?
Vš multumesc. Proiectul a fost adoptat domnule Olteanu.
Dl. cons. Romeo Olteanu: Cei patru care au fost nominalizati , dacš nu au vaccinul au o
problemš mare de intrare in Spania. Vš spun eu. Care au mai fost plecati, s-au intors, nu
au vrut s5-i cazeze nicšieri , nu i-a primit nici in restaurant, nicšieri.
Dl. prepdinte Costel Alexe: Stimati colegi, v5 supun votului proiectul in integralitatea sa.
Cine este pentru? (Notš: 31 de voturi Pentru).
Abtineri?

Im pot r ivš ?
Vš multumesc.
Dac5 sunt interventii din partea dumneavoastrš?
Domnule lider Uscatu, vš rog.
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Dl. cons. Marian Uscatu: Domnilor colegi, doar o interventie scurtš.
Pentru cš am ascultat interventiile colegilor mei la punctele de pe ordinea de zi voiam sš
spun tuturor cš noi grupul PMP sustinem in totalitate 5i neconditionat dezvoltarea
Aeroportului International. Domnule Manolache, dacš vš mai aduceti aminte in mandatul
trecut and erati la guvernare localš, fosta conducere a propus pentru dezvoltarea
Aeroportului, am spus eu la vremea respectivš un pridvor, o extindere a terminalului de
pasageri care 5i acum se lucreazš la el. Am fost sšptšm5na trecutš prin Aeroportul la5i 5i
am všzut cš nici acum nu este finalizat 5i am acuzat in mandatul trecut cš este o lips5 de
viziune in ceea ce prive5te Aeroportul. A5a cum a spus 5i domnul presedinte, face toate
demersurile pe care le are la momentul acesta. Avem nevoie 5i vom sustinem noi, grupul
PMP si poate 5i ceilalti colegi neconditionat dezvoltarea Aeroportului si acest proiect.
Multumesc.
Dl. prepdinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule lider Uscatu pentru aceastš
interventie.
Domnnul Manolache 5i apoi domnul lider Discš. Vš rog domnule Manolache.
DI. cons. Mircea Manolache: Vš multumesc tare mult. Domnule pre5edinte, eu vreau sš il
felicit pe domnul director Dolachi. Ce se intAmplš? Omul se vede dupš mers, in schimb,
pot sš spun cš in acest mandat am participat 5i eu la multe lucruri bune la foarte multe
proiecte pe care dumneavoastrš le-ati promovat 5i grupul PNL dar dintre toate cred cš
acest proiect de astšzi pe care noi 1-am votat. Nu am vrut sš-I votez in primš fazš pentru
cš domnul Vatrš ar fi putut sš ršm5n5 in mijlocul nostru, in Consiliul Judetean, dar dacš
5i-a gšsit un loc de muncš este bine, eu mš bucur atunci c5nd un omi5i gšse5te un loc de
muncš are ce face 5i sper cš la sumele pe care dumneavoastrš vš chinuiti sš le aduceti
pentru dezvoltarea Aeroportului sš aibš grijš pentru cš d5nsul a inceput sš isi punš aerul
conditionat, a inceput cu o tabletš, mai nou am inteles cš are 5i doamna avocat pe care
probabil o sš o promoveze, dar asta o vom vedea. O sutš de mii de lei pentru ce s-a
stabilit e cam mult. Domnul avocat ne poate spune. Orice onorariu in orice Instantš din
Rom5nia este atestat. Orice proces civil in momentul in care il c55tigi sau il pierzi trebuie
plštit onorariu c5tre avocatul advers iar instanta, de regulš, ramburseaz5 cam la 5000
de lei. Vš dati seama cam c5te procese ar trebui sš ducem in spate noi de acum incolo la
suma de 100.000 lei. Sunt multi bani. Domnul Vatrš va pleca, dar nu e nicio problemš,
sunt cu ochii pe el. imi este drag, tocmai de aceea ii doresc succes si totodatš as vrea ca
domnul inginer Uscatu s5 aibš dreptate prin numirea domnului Vatrš ca director al
Aeroportului la5i, sš avem acea posibilitate pe care dumneavoastrš o vedeti 5i a5teptšm.
Multumesc domnule pre5edinte.
Dl. prewdinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule consilier Manolache.
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Abia astept sš se intoarcš domnul Stanciu, dincolo de faptul cš este colegul nostru , m-a
rugat foarte mult dacš este posibil ca in perioada imediat urmštoare sš vš gšsiti si
dumneavoastrš un loc de muncš. Acum, eu stiam cš aveti, dar sš nu fie si la domnul
Stanciu la fel ca si la mine, sš vrea sš vš promoveze.
Dl. cons. Mircea Manolache: Domnule presedinte, din 1992 am terminat scoala, in 1989
liceul, dupš aceea, am fost repartizat si un sef de-al meu a vrut mult sš scape de mine si
la o discutie asa intre patru ochi mi-a spus: „Te avansez. Pentru mine, aceasta avansare

inseamn6 mult. Tin mult la tine". La care un coleg, mai mare dec5t mine a spus urmštorul
lucru: "un 5ut in fund, un pasin fat6".
Dl. presedinte Costel Alexe: Tl asteptšm pe domnul Stanciu.
Domnule consilier Discš, vš rog.
Dl. cons. Daniel Discš: in primul r5nd vreau sš multumesc domnului Vatr5 pentru timpul
in care ne-a fost coleg si s5-iurez mult succes in noul sšu loc de muncš, sš-i urez succes si
domnului lider Dolachi pentru cš stie cš domnul Vatrš a ridicat stacheta destul de sus si o
sš-i fie greu sš se ridice la asteptšrile dumnealui...
in ceea ce priveste dezvoltarea Aeroportului, USR PLUS isi doreste la fel ca Aeroportul sš
se dezvolte, dar asta nu neconditionat. Ne dorim sš stim dacš la Aeroport sunt probleme
si care sunt aceste problenne si sš putem interveni de fiecare datš sš rezolvšm aceste
probleme si sš venim cu cele mai bune solutii. Multumesc.
Dl. presedinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule lider Discš. Dacš mai sunt alte
interventii?
Dl. cons. Mircea Manoalche: Trebuie sš-i gšsiti un job.
Dl. presedinte Costel Alexe: Cui?
Dl. cons. Mircea Manolache: Celui care vorbeste frumos.
Dl. presedinte Costel Alexe: Domnule Dolachi, vš rog.
Dl. cons. Constantin Dolachi: Domnule Manolache, eu stiam cš oamenii se cunosc dupš
fapte nu neapšrat dupš mers, dar o sš incerc sš imi mai schimb si mersul dacš este cazul,
iar in ceea ce priveste colegul meu Romeo, eu ii urez un mandat c5t mai lung si cu c5t mai
multe realizšri si sper sš reusesc sš ajung si eu mšcar la nivelul care a fost el. Dacš o fi
altfel mai vedem. Multumesc tare mult.
Dl. cons. Mircea Manolache: Domnule Manolache, sunteti un om inteligent,...
Dl. presedinte Costel Alexe: Domnule lider, stimati colegi din coalitie, as vrea sš nu vš
luati de fiecare datš in fiecare sedintš de colegul nostru si prieten dealtfel Mircea
Manolache.
Domnule deputat Muraru, vš rog.
Dl. cons. Mircea Manolache: Dupš alegerile interne mai discutšm.
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Dl. deputat lulian Alexandru Muraru:
-

Multumesc domnule presedinte, domnilor

vicepresedinti, doa mna Secretar, doamnelor si domnilor consilieri judeteni,
Multumesc pentru cš mi-ati dat cuv5ntul profit de aceastš ocazie sš felicit executivul
plenul Consiliului Judetean pentru deciziile pe care le-ati luat astšzi. Eu cred cš este o
sedintš istoricš a Consiliului Judetean. Noi avem in fatš cel mai mare proiect de
dezvoltare si de mobilitate pe care are judetul in fatš. Trebuie sš remarc si nn-as fi
bucurat ca si ceilalti membri ai Parlamentului din cei 17 parlamentari pe care are lasul
sš fie astšzi aici nu ca sš bifeze lušrile de cuvant ci ca un semnal de sustinere a
proiectelor judetului. A existat o anumitš maturitate si atunci and toti liberalii au
dezvoltat Aeroportul in mandatul 2012-2016 nu stiu, parcš asa este istoria, tot noi sš
fim la guvernare localš, dar asta inseamnš si o responsabilitate foarte mare.
Trebuie sš remarc aici si o sš mai vin cu voia dumneavoastrš si la alte sedinte pentru cš
atmosfera este mai prietenoasš chiar si dec5t in Parlament si cred eu cš lušrile astea de
pozitii usor necontondente nu fac decAt sš vš aproprie si nu sš vš despartš.
Mult succes tuturor

si felicitšri domnule presedinte si tuturor!

Dl. pre§edinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule deputat Muraru. Eu am speranta
cš intreg esicherul politic pe care astšzi lasul are in Parlamentul Rom5niei, indiferent de
culoarea politicš vor sprijini proiectele noastre de dezvoltare si m-as bucura foarte mult
dacš la nivelul parlamentului proiectele lasului ar avea aceeasi sustinere pentru care
vreau sš le multumesc colegilor si PNL si PMP, PSD USR PLUS pentru proiectele de
dezvoltare ale judetului nostru pentru cš in ceea ce priveste astšzi Consiliul Judetean lasi
mš bucur foarte mult cš tot ceea ce inseamnš dezvoltarea judetului nostru este sprijinit5
de cštre toate formatiunile prezente in cadrul Consiliului Judetean as vrea ca la finalul
implementšrii acestor proiecte tot impreunš va trebui sš le receptionšm si evident, sš ne
bucuršm de ele pentru cš am reusit sš le facem pentru ieseni.
Stimati colegi, vš multumesc foarte mult. Vš urez o zi plšcutš in continuare!
Sedinta s-a incheiat, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal.
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