
Lista amendamentelor aprobate de Consiliul Local la bugetul Iașului pe anul 

2022 

Amendamentele depuse de alianța PNL-PMP, cea care deține puterea în CL: 

• Digitalizarea serviciilor publice – 600.000 lei 

• Reabilitare termică școli în Municipiul Iași – 200.000 lei 

• Revizuire proiecte consolidare corp școală și cantină Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” – 

300.000 lei 

• Studii privind identificarea locațiilor loisir în Municipiul Iași – 60.000 lei 

• Concurs soluții Piața Agroindustrială Hala Centrală – 60.000 lei 

• Actualizare Registru spații verzi – 70.000 lei 

• Park&Ride capăt CUG – 150.000 lei 

• Proiectare strada Aeroportului – 50.000 lei 

• Studiu rețea de parcări în Municipiul Iași – 150.000 lei 

• Parcare strada Mușatini – 300.000 lei. 

Amendamentele depuse de USR, cel de-al doilea grup politic din CL, după 

numărul de reprezentanți: 

• Crearea fondului de decontare a serviciilor pentru victimele violenței – 100.000 lei 

• Ziua Cercetării Ieșene (19 noiembrie – Ziua proiectantului și cercetătorului) – 30.000 lei 

• Bugetare participativă – 2.000.000 lei 

• Creșterea capitolului bugetar pentru sport – 2.000.000 lei (de la 10 la 12 milioane lei) 

• Proiectare/modernizare străzi – completarea listei cu străzile Gloria și Basarabi, precum 

și trecătoarea Vișan 

• Suplimentarea sumei pentru proiectul „Iașul de după blocuri este orașul nostru” – 

100.000 lei (de la 69.000 la 169.000 lei) 

• Fondare și finanțare anul I a Centrului de Cultură Urbană la Iași – 50.000 lei 

• Montare semafor intersecția strada Fermei cu strada Vișan – 10.000 lei 

• Dotări Liceul Teoretic „Miron Costin” (trei table inteligente) – 20.000 lei 

• Sistem de supraveghere video Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” – 30.000 lei 

• Finanțare (linie bugetară) pentru actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) – 1.000 

lei 

• Regulament parcare Asociația pentru Promovarea Transportului Alternativ (APTA) – 

5.000 lei 

Amendamentele depuse de PSD, cel de-al treilea grup politic din CL, după 

numărul de reprezentanți: 

• Reparaţii capitale clădire centrală termică, consolidare şi reabilitare coş de fum centrală 

termică = Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” – 300.000 lei 

• Reparaţii, curăţare calorifere colmatate aferente clădirii corpului central – Colegiul 

Naţional „Costache Negruzzi” – 200.000 lei 

• Continuarea lucrărilor de pictură la Biserica „Sfântul Arhidiacon Ştefan” – 50.000 lei 



• Continuare a lucrărilor de restaurare la Biserica „Sfinţii Atanasie şi Chiril” – 100.000 lei 

• Întocmire proiect tehnic pentru lucrări de reabilitare la Grădiniţa PN2 -•corpul D – 

50.000 lei 

• Dotare cu mobilier la Grădiniţa PN2 – 24.000 lei 

• Achiziţionare echipamente şi execuţie lucrări aferente necesare obţinerii avizelor ISU – 

Şcoala „B. P. Haşdeu” (corp A) – 50.000 lei 

• Achiziție bust și soclu Iuliu Maniu (suplimentare listă de achiziții Ateneul Național din 

Iași) – 100.000 lei 

• Elaborare studiu de soluții privind traficul din intersecția din zona Granit (șoseaua 

Bucium – bulevardul Socola) – 30.000 lei 

• Renovare Capelă Ortodoxă și Capelă catolică din Cimitirul „Buna Vestire” – 25.000 lei 

• Program de promovare a istoriei și patrimoniului cultural al Municipiului Iaşi (Ghidul 

practic pentru elevi – O istorie a Iaşului) – 100.000 lei 

• Respect pentru seniorii urbei (premii pentru profesorii din învăţământul universitar și 

preuniversitar care își încheie activitatea în anul şcolar 2021- 2022) – 50.000 lei 

• Actualizare studii tehnice Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” – 200.000 lei 

• Sfatul înțelepților cetății – Program de promovare a voluntariatului în rândul persoanelor 

cu experienţă/expertiză în diverse domenii (inclusiv pensionari) şi dispuse să se implice 

în problemele comunităţii 

• Finanțare echipă de handbal feminin – 200.000 lei (prin transferul sumei de pe linia 

bugetară privind finanțarea sportului către pe linia bugetară aferentă CSM Iași 2020) 

• Completarea listei evenimentelor pentru anul 2022 cu un concurs internațional de box 

 


