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Primii 2 ani 
de mandat
în Consiliul Local al Municipiului Iași

Răzvan Timofciuc
Consilier Local Municipiul Iași



Dragi ieșeni,

Sunt doi ani de când vă reprezint în Consiliul Local. Încrederea pe care ne-ați acordat-o la alegerile din 2022 ne-au 
motivat pe mine și colegii mei să promovăm în Consiliul Local programul de guvernare asumat în fața 
dumneavoastră, dar și de a fi avertizorii de integritate, de a lupta împotriva corupției, risipei și abuzurilor.

Din opoziție am reușit să promovez în Consiliul Local teme majore care ne afectează pe toți într-un mod negativ: 
modul disfuncținal de dezvoltare a noilor cartiere de locuințe, fără infrastructură sau servicii educaționale și
 sociale (creșe, grădințe, școli, parcuri etc.), infrastructura educațională deficitară, mai ales la școlile de cartier, lipsa 
parcurilor și a spațiilor de relaxare în multe dintre cartierele Iașului, traficul din ce în ce mai dificil și lipsa
infrastructurii pentru  mobilitatea alternativă sau probleme ce țin de aprobarea unor proiecte urbanistice care 
distrugeau spații verzi și densificau excesiv zone ale orașului.

Cred că putem trăi într-un oraș bun cu oamenii lui, care pune pe primul loc nevoile cetățenilor, nu mașinile și 
betoanele. Acest echilibru între dezvoltare și starea de bine a locuitorilor cred că este soluția pentru o comunitate 
fericită și prosperă. 

Iașul înseamnă mai mult decât Bulevardul Ștefan cel Mare, Palas sau Bulevardul Carol din Copou. Energia care 
alimentează transformarea orașului vine de la oamenii care locuiesc și lucrează în cartiere. De aceea, 
m-am preocupat constant de problemele vieții de zi cu zi din cartierele Iașului. Am discutat în departamentele din 
Primărie probleme ce țineau de asfaltarea unor străzi și alei, reabilitarea de trotuare sau securizarea de alei 
pietonale, curățenia în locuri de joacă și spații verzi și am reușit să obțin rezolvarea acestor deficiențe aparent 
minore, dar cu impact imediat în viața cetățenilor.

În ședințele de Consiliu, am ridicat subiecte controversate pentru administrația locală, precum: execuția bugetară 
deficitară, construcțiile ilegale, salariile nesimțite ale șefilor din companiile subordonate Consiliului Local și am 
contribuit la transparentizarea modului de lucru și a deciziilor Primăriei.

Am fost constant, împreună cu colegii mei, prezenți pe străzile orașului, am organizat vizite pe teren, întâlniri de 
cartier și discuții cu cetățenii și am folosit pârghiile de care dispunem pentru a duce problemele lor în atenția administrației.

Și nu în ultimul rând, am inițiat proiecte de hotărâri de consiliu local pentru a pune presiune pe Primărie să 
accelereze implementarea unor proiecte mult așteptate de ieșeni.

Cu respect,
Răzvan Timofciuc



Mandatul de consilier local în cifre

23 proiecte
și amendamente
depuse

47 interpelări
scrise

54 interpelări
verbale

19 declarații
politice

81 sezizări
cu privire la
probleme locale

9 sesizări
cu privire la
instituții de control
(DNA, ANI,CC, etc.)

100% prezență
la ședințele de Consiliu Local 
ordinare și extraordinare

100% prezență
la ședințele
Comisiilor de 
Specialitate

25 de acțiuni
stradale cu
cetățenii

73 audiențe 
cu cetățenii
fizic și online



Membru în comisiile de specialitate sau 
alte comisii constituit la nivelul consiliului local:
Comisia de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Comisia Social-Culturală, Învățământ, Culte și ONG

Comisia Juridică și de Disciplină

Comisia pentru aprobarea vânzării spațiilor cu destinația de locuință,

în conformitate cu legea112/1995

Comisia pentru repartizarea spațiilor pentru ONG, asociații și partide politice

Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale în conformitate cu legea 550/2002

Membru în consiliile de administrație a următoarelor instituții de învățământ:

Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță”

Școala Gimnazială ”D.A. Sturdza”

Școala Gimnazială ”Veronica Micle”

Grădinița PP ”Surorile Providenței”

Școala Primară FEG

Rolurile îndeplinite



Construirea de Săli de Sport la școlile gimnaziale ”Alexandru Vlahuță”, ”Nicolae Iorga” și ”George Coșbuc”

Acces gratuit pe terenurile de sport din curtea școlilor după terminarea orelor de curs și în vacanță.

3.7 milioane lei pentru achiziția de materiale didactice în creșe, grădinițe și școli. Dinexperiența personală, 
am observat că în școlile din Municipiu, mai ales cele din cartiere, există o penurie de materiale didactice necesare 
unui act educațional plăcut și atractiv.

Stimularea constituirii de consorții școlare la nivelul Municipiului Iași.

Premirea cadrelor didactice cu rezultate remarcabile.

Premierea elevilor care au obținut performanțe deosebite la Evaluarea Națională,
examenul de Bacalaureat, Olimpiadele naționale și internaționale și a șefilor de
promoție de la liceele din Municipiul Iași în anul școlar 2020-2021, 2021-2022.

EDUCAȚIE
Proiecte și amendamente depuse



Comisie de anchetă pentru a verifica modul cum a fost înstrăinat patrimoniul public.

Transparentizarea activității Primăriei și a instituțiilor din subordine (anunțurilor de achiziție
și a contractelor de achiziții sau contractelor cadru, angajări, autorizații de construire etc.).

Aprobarea incheierii Protocolului de colaboare intre unitatea administrativ teritoriala
Primăria Municipiul Iași si Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in vederea punerii la
dispozitia Primăriei Municipiului Iași, cu titlu gratuit, de catre Agentia Nationala a
Functionarilor Publici, a modulului de extragere a subiectelor de catre comisia de concurs
pentru ocuparea functiilor publice

Realizarea unui audit extern pentru toate PUZ-urile, autorizațiile de construire și procesele-
verbale de recepție din ultimii din ani la Primăria Iași.

TRANSPARENȚĂ
Proiecte și amendamente depuse



Întâi strada, utilitățile, apoi blocul. Prin acest regulament se impun condiţii și constrângeri ce
vizează infrastructura rutieră, educaţională, de transport sau de agrement.

Reparații capitale la Pasajul subteran Frumoasa (care face legătura cartierului Frumoasa cu
cartierul Nicolina)

Realizarea unei „baze de date urbane” – un hub online de mobilitate și management care
poate duce la o eficientizare a activității din urbanismul local.

URBANISM ȘI MOBILITATE
Proiecte și amendamente depuse



Parc capăt CUG, lângă Lac CUG 2. Am propus realizarea unui parc prin amenajarea spațiilor verzi degradate, 
plantarea de arbori, mobilier urban, pergole și realizarea de alei pietonale

Includerea unui membru din societatea civilă în Comisia de Ordonare a Vegetației Lemnoase

Stabilirea suprafeţelor minimale de spaţii verzi pentru lucrările de construcţii şi amenajări
autorizate pe raza municipiul Iaşi

Aprobarea demarării procedurii de achiziție in vederea cumpărării terenurilor din cartierul Bucium, zona Plopii Fără Soț, 
în vederea construirii unei mini-păduri urbane și terenuri de sport

Aprobarea demarării procedurii de achiziție in vederea cumpărării terenurilor din CUG, zona Rond Vechi, 
în vederea amenajării unei parcări și a unei păduri-parc

Aprobarea demarării procedurii de achiziție in vederea cumpărării terenurilor din CUG, în
suprafață de cca. 6000mp, situate pe Șos. Nicolina între Biserica Înălțarea Domnului și
primul bloc turn (blocul 1005), în vederea construirii unui Parc public și a unei parcări
subterane.

Demararea procedurilor necesare în vederea achiziționării proprietății imobiliare scoasă la
vanzare a aparținând RADEF RomaniaFilm, situată în Iași, Aleea Cimitirul Evreiesc nr. 2,
compusă din: 4.996 mp suprafata teren si 833 mp suprafata construita.

Plantarea de copaci în parcările de la nivelul solului în municipiul la Iași.

Proiect privind demararea procedurilor necesare în vederea achiziționării proprietății
imobiliare scoasă la vanzare a aparținând RADEF RomaniaFilm, denumită generic “Sediul
fostului Oficiu de difuzare si programare a filmelor Iasi”, situată în Iași, Aleea Cimitirul
Evreiesc nr. 2, compusă din: 4.996 mp suprafata teren si 833 mp suprafata construita, înscrisa
in Cartea Funciara 173344 a Mun. Iași, în vederea amenajării unui parc public

MEDIU
Proiecte și amendamente depuse



Regulament pentru închirierea temporară a domeniului public de către agenții economici.
Scopul acestui regulament este de a oferi pentru toți antreprenorii șanse egale atunci când vor
să închirieze domeniul public la Primărie.

2.5 milioane lei pentru constituirea unui fond de investiții local pentru sprijinirea firmelor de
tip start-up din domeniul IT.

MEDIUL DE AFACERI
Proiecte și amendamente depuse



Construirea de Săli de Sport la școlile gimnaziale 
”Alexandru Vlahuță”, ”Nicolae Iorga” și ”George Coșbuc”

Parc capăt CUG, lângă Lac CUG 2. Am propus realizarea unui parc prin amenajarea spațiilor
verzi degradate, plantarea de arbori, mobilier urban, pergole și realizarea de alei pietonale

Reparații capitale la Pasajul subteran Frumoasa (care face legătura cartierului Frumoasa cu
cartierul Nicolina)

Proiecte adoptate 
Hotărâri de Consiliu Local votate și adoptate în Consiliul Local



Primăria a solicitat Ministerului Transporturilor transmiterea Pasajului din zona Gării
Internaționale și a Gării Internaționale în administrarea autorității locale pentru modernizare

Primii pași pentru mutarea vămii din capăt CUG: Biroul de Frontieră Vamal a realizat nota conceptuală 
în vederea realizării unui nou sediu pentru vamă pe 5000 mp puși la dispoziție de Primăria Miroslava

Prefectul, în urma unei sesizări, a atacat în instanță autorizația de construire de pe Șoseaua
Națională nr. 180 unde se intenționa construirea unui bloc de locuințe și a unor spații
comerciale cu înălțimea de 36 de metri (12 etaje), la 10 metri de blocul de 4 etaje în care
locuiesc aproximativ 45 de familii. În acest moment, autorizația este anulată de instanță.

În urma unor demersuri întreprinse la nivelul Primăriei, s-a inițiat un schimb de terenuri cu proprietarul de pe 
str. Strămoșilor nr. 49A, în vederea blocării unui PUZ aprobat între blocuri, pe spațiul verde.

Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” are un gard nou după mai multe demersuri pe care le-am făcut la Primărie.

Reabilitarea spațiului verde pe de stradela Cetatuia nr. 9

Regenerarea urbană a spațiului din Șoseaua Nicolina 43, peste drum de Selgros, la bl.966A/B
(bănci, coșuri de gunoi, toaletare spațiu verde etc.)

Primăria a urgentat asfaltarea mai multor străzi din Iași - Dr. Vicol (Copou), George Coșbuc
(Copou) Alexandru Vlahuță (Copou), Simion Bărnuțiu (zona Sărărie) și stradela Sofia Nădeje
(zona Cicoarei), str. Lupiţei, Varianta şoseaua Rediu, Albineţ şi Hotin – în urma presiunilor
publice pe care le-am făcut după vizite pe teren.

Modernizarea parcului de joacă din Țuțora

Lucrările la extinderea rețelei de termoficare în Bucium din vara lui 2021 au fost urgentate și
pentru alte lucrări publice din Bucium am obținut termen de 3 luni, în loc de 12

Transparentizarea activității Comisiei Municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor

Măsuri implementate în urma discuțiilor cu departamentele Primăriei 
sau a altor instituții locale sau naționale:



23 noiembrie 2020 – Am solicitat un audit extern pentru toate PUZ-urile, autorizațiile
de construire și procesele-verbale de recepție din ultimii din ani la Primăria Iași.

3 decembrie 2020 - Am atras atenția în Consiliul Local asupra salariilor nesimțite de
la societățile subordonate Primăriei!

23 decembrie 2020 - Am solicitat CTATU (Comisiei Tehnice de la nivelul Primăriei
care avizează proiecte urbanistice) respectarea regulamentului de organizare și
funcționare al acestei comisii in sensul transparentizarii activității.

12 ianuarie 2021 - Mai mult spațiu verde pentru Ieșeni! În Comisia de Urbanism a CL
am discutat despre petiția locuitorilor din capăt CUG care solicită amenajarea unui
parc.

29 ianuarie 2021 - Am solicitat finalizarea PUG!

19 februarie 2021 - Am solicitat alocarea de fonduri pentru realizarea unui studiu în
vederea construirii unei parcări la IRO.

27 februarie 2021 - Am solicitat ca aplicația City Report să fie disponibilă pentru toți
ieșenii!

Sinteză activitate în 
ședintele de Consiliu Local

31 martie 2021 - Am anunțat faptul că în cadrul Comisiei de Urbanism a CL am
agreat organizarea unei dezbateri despre Planul de Urbanism General (PUG) al
Municipiului Iași. Am solicitat lămuriri în privința terenului din str. Răzoarelor, colț
cu Șos Nicolina. Am în Consiliul Local constituirea unei Comisii de anchetă in
privinta modului cum a fost înstrăinat domeniul public în ultimii ani.

27 aprilie 2021 - Nu putem lăsa 1,2 miliarde lei, bugetul Iașului, pe mâna inculpatului
Chirica. Am solicitat transparentizarea tuturor cheltuielilor de la nivelul Primăriei.

22 mai 2021 – Am transmis că terenurile de sport de la școli trebuie deschise pe
durata vacanțelor și după orele de curs.

5 iunie 2021 – Am făcut demersuri pentru realizarea unui parc de 20.000 mp în capăt
CUG, lângă lac!

24 iulie 2021 – În urma unui proiect pe care l-am depus în Consiliul Local, pasajul
Frumoasa va fi modernizat.

17 august 2021 - Am impus termene mult mai reduse la lucrările din Bucium și Dancu
în urma unor intervenții în CL la lucrări de investiții.

24 august 2021 - Am solicitat ca în Comisia de Ordonare a Vegetației Lemnoase de la
nivelul Primăriei Iași să fie incluși și doi reprezentați ai societății civile.



Sinteză activitate în 
ședintele de Consiliu Local

31 august 2021 - Biroul Vamal din zona CUG TREBUIE mutat! Am făcut interpelare
pe acest subiect în Consiliul Local.

16 octombrie 2021 – Am obținut 7,8 milioane lei pentru proiectarea şi execuţia a trei
săli de sport la şcolile gimnaziale George Coşbuc, Alexandru Vlahuţă şi NicolaeIorga.

15 noiembrie 2021 - În Comisia de Urbanism am discutat oportunitatea construirii
unei parcări subterane, însoțită de un parc verde la suprafață în zona Rond Vechi (CUG).

24 noiembrie 2021 - În Comisia de Urbanism am votat împotriva extinderii
Penitenciarului în Copou și am argumentat de ce nu este oportună această investiție.

25 noiembrie 2021 - Am avut ședința Comisiei de Urbanism care a durat aproape 4
ore unde am luat decizii importante, printre care și respingerea extinderii
Penitenciarului în Copou.

26 noiembrie 2021 - Am reușit o victorie importantă in Consilul Local pentru ieșeni:
Penitenciarul NU va fi extins pe actualul amplasament, așa cum primarul Chirica a
susținut în ședința de CL.

28 ianuarie 2022 - În ședința CL am avut 5 interpelări privind stadiul Planului
Urbanistic General, prelungirea traseelor de autobuz până la Rond Agronomie, stadiul
licitației pentru reabilitarea șoselei Bucium, realizarea unei rute alternative de-a
lungul pâraului Vămășoaia

28 februarie 2022 - În ședința CL am avut interpelări privind centrele de ajutor pentru
ucrainieni, precum și puncte informare refugiați.

31 martie 2022 – Am adus în atenția CL modul prin care se închiriază suprafețe de pe
domeniul public persoanelor fizice și juridice și cum putem transparentiza aceste închirieri

28 aprilie 2022 – Am solicitat în CL Constituirea unei comisii de analiză și verificare
a modului în care Primăria municipiului Iași a înstrăinat patrimoniul public în ultimii
4 ani și am atras atenția că proiectele consilierilor locali USR PLUS nu sunt puse pe
ordinea de zi

30 mai 2022 – Am adus în discuție problema aglomerației de la punctul de vămuire
din incinta Tehnopolis, din capăt CUG.

27 iunie 2022 – Am avut o ședință cu mai multe interpelări: mutarea cantinei sociale
și alocarea de fonduri pentru un proiect 40.000 EUR la Colegiul Economic ”Virgil
Madgearu”, solicitări de informații privind stadiu documentație bazin olimpic, am
semnalat faptul că terenurile de sport trebuie și am adus în discuție starea deplorabilă
în care se află Casa Buicliu – monument istoric

31 august 2022 - Am avut 5 interpelări: una despre bazinul de înot de la Grădinari, a
2-a despre trenul metropolitan, a 3-a despre parcările de tip park&amp;ride prevăzute în
Planul de mobilitate urbană, a 4-a despre proiectul Oază de verdeață în cartierul tău si
a 5-a despre parcul pentru persoanele cu nevoi speciale din Parcul Expoziției.

28 septembrie 2022 – Am avut interpelări cu privire la: valorificare teren str.
Strămoșilor, cumpărare teren str. Răzoarelor și transformare în parc.



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

6 noiembrie 2020
Șos. Națională nr.180, Bl. A3. Am făcut 
presiuni împreună cu ai mei colegi 
consilieri USR PLUS pentru ca lucrările de 
amenajare a spațiului pe care urma a se 
construi un bloc de 12 niveluri să fie sistate 

17 noiembrie 2020
Am fost într-o audiență ”pe teren” și am discutat cu 
cetățenii din cartierul Cantemir, strada Decebal nr. 
22, unde a fost aprobat un Plan Urbanistic Zonal 
pentru construirea unui spațiu comercial cu un 
nivel, pe o suprafață de doar 304 metri pătrați, fără 
căi de acces corespunzătoare.

1 noiembrie 2020
Am avut o întâlnire cu cetățeni din zona Cantemir, 
direct afectați de un „bloc-plombă” care a fost 
autorizat în spatele grădiniței nr. 18, pe un teren cu o 
suprafață de doar 481 mp. Am atacat la Prefect 
autorizația!



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

24 noiembrie 2020 
Am participat la dezbaterea organizată de 
către APTA cu privire la oportunitatea 
Pasajelor supraterane din Podu Roș. 
Astfel am putut să prezint concluziile in CL 
și să iau cea mai bună decizie pentru oraș.

19 februarie 2021 
Am mers la Institutul Regional de Oncologie (IRO) 
pentru a studia si a identifica rezolvarea problemei 
privind lipsa locurilor de parcare pentru cei ce vin 
să se trateze aici. În apropierea spitalului este un 
teren aflat in proprietatea acestuia, pe care se 
poate realiza o parcare subterană.

18 noiembrie 2020 
La prima ședință de CL i-am invitat și pe 
reprezentanții locuitorilor din cartierul Dacia, str. 
Strămoșilor, pentru a-și spune nemulțumirea. Acolo 
a fost aprobată construcția unui bloc pe 660 mp 
spațiu verde, între blocurile existente, într-o zonă și 
așa aglomerată. În 2019, ca urmare a protestelor față 
de situația creată, Mihai Chirica le-a trimis o scrisoare 
în care le promitea că inițiază un schimb de terenuri. 
Nu s-a ținut de cuvânt. Am făcut demersuri pentru a 
contesta autorizația la toate instituțiile de control, 
inclusiv la Prefect.



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

28 aprilie 2021 
În zona Hlincea (lângă școala gimnazială 
“Nicolae Iorga”) m-am întâlnit cu cetățenii 
și am discutat despre un proiect imobiliar 
aprobat pe spațiul verde, parc și parcare. 
Am făcut demersuri la Primărie pentru 
stoparea acestuia, afectate fiind calitatea 
vieții a sute de ieșeni și distrugerea unui 
spațiul verde de peste 2000 mp.

17 aprilie 2021
Conferință de presă prin care am prezentat 
condițiile impuse pentru votul pe bugetul anului 2021.

27 aprilie 2021 
Conferință de presă pe tema corupției din Primăria Iași.

26 martie 2021 
Am fost alături de artiștii independenți (adică cei 
care nu au siguranța finanțării și infrastructurii) ce au 
organizat o acțiune de conștientizare a situației 
dramatice în care se găsește, la un an de pandemie, 
sectorul cultural independent. Punctual, în calitate 
de consilier local, împreună cu colegii din Alianța 
USR PLUS Iași, am susține alocarea de la bugetul 
anului 2021 a unui procent de 1% pentru sectorul 
cultural independent și crearea unui mecanism 
transparent prin care artiștii și ONG-urile care 
activează în acest sector să poată utiliza sălile de 
spectacol și spațiile Primăriei care, în cea mare parte 
a timpului, zac goale.



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

20 mai 2021 
În Registrul Spațiilor Verzi apare o 
suprafațe de 6761 mp spațiu verde pe Bd. 
Nicolae Iorga, dar nu știm dacă este vorba 
de același teren. Doar că pentru acest 
teren, în luna ianuarie, s-a eliberat 
Certificat de Urbanism pentru PUZ -  
construire birouri. Am fost pe teren pentru 
a semnala această ilegalitate.

12 iunie 2021 
Întâlnire cu cetățenii din Nicolina 76B ce ne-au 
contactat (din nou) in privința blocului-plombă 
autorizat de Primărie care transformă toată zona într-o 
junglă urbanistică. Aceștia au inițiat și o petiție care a 
fost semnată de toți locatarii blocurilor vecine dar 
eforturile lor nu au fost luate în seamă de administrația 
Chirica și nici de Poliția Locală și Garda de Mediu.

7 iunie 2021
Participare la emisiune la B1TV despre 
situația din Consiliul Local. 

16 iunie 2021 
Mai bine de 15 ani de 
când Primăria se chinuie 
să rezolve problema 
”blocului fantomă” din 
Cantemir. Am fost în 
zonă și am discutat cu 
cetățenii.

17 mai 2021 
 În Păcurari, într-o zonă de case (P+1), se dorește 
construirea a două imobile principale cu regim de 
înălțime P+7 și P+4: unul propus în imediata 
apropiere a Casei Buicliu (pe locul fostei parcări), iar 
celălalt în partea de jos a stradelei Florilor. 
Cetățenii din zonă direct afectați au aflat din presă 
de acest proiect și m-au contactat să le ofer sprijin și 
sa particip la etapa de informate de la Primărie.



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

2 august 2021 
Conferintă de presă cu 
privire la terenurile de sport 
din curtea școlilor care au 
fost deschise pe perioada 
verii în urma unui proiect pe 
care l-am depus în Consiliul 
Local Iași.

20 august 2021 
De la Teatrul Luceafărul, 
în sfârșit, poți vedea 
Palatul Culturii. Strădania 
consilierilor locali 
USRPLUS și a societății 
civile au făcut posibilă 
această zi!

23 august 2021 
Am fost în cartierul Bucium pentru a trage un semnal de 
alarmă că trebuie ca Primăria trebuie să reverseze sensurile 
după necesitățile de trafic.

24 iulie 2021 
Locuitorii din cartierele 
Frumoasa și Nicolina care 
folosesc pasajul subteran din 
dreptul Mănăstirii Frumoasa 
vor circula in condiții 
moderne în perioada 
următoare.



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

27 septembrie 2021 
 În capăt CUG, pe marginea lacului, am organizat o 
întâlnire cu rezidenții din zonă pentru a asculta 
punctul lor de vedere cu privire la un proiect 
imobiliar de amploare: ansamblu de blocuri cu 6 și 8 
etaje, pe un teren cu o suprafață de peste 40.000 
metri pătrați. Există o preocupare legitimă cu privire 
la capacitatea infrastructurii de străzi de a prelua 
traficul ce urmează a fi generat, densificarea 
excesivă care va afecta calitatea vieții celor deja 
locuiesc aici, lipsa infrastructurii educaționale 
(creșe, grădinițe) care ar trebui să vină la pachet cu o 
astfel de dezvoltare imobiliară. Concluziile acestei 
întâlniri se regăsesc în propuneri punctuale pe care 
le-am făcut pentru a îmbunătăți proiectul, astfel 
încât interesul legitim al dezvoltatorului să fie în 
armonie cu interesul comunității de a avea parte de 
o dezvoltare urbanistică armonioasă.

3 noiembrie 2021
Am participat la o dezbatere publică cu 
privire la un proiect imobiliar ce se 
propune în Bucium. Conform Planului 
Urbanistic Zonal (PUZ), pe un teren de 
2692 mp, urmează să se construiască 5 
blocuri de locuințe colective cu regimul 
maxim de înălțime S+P+2E+3retras, dar și 
alte locuințe, cu regim mai mic. Am 
ascultat punctele de vedere ale vecinilor 
direct afectați și a proiectantului.
 

13 noiembrie 2021
Am luat la pas zona din cartierul Nicolina 2, str. Izvor, pentru 
a vedea cele semnalate de locuitori cu privire la toaletarea, 
tăierea copacilor sănătoși și a pericolelor întâmpinate la 
trecerile de pietoni din apropiere. Am depus interpelare pe 
acest subiect.

12 noiembrie 2021
Am donat sânge împreună 
cu colegii de la USR în cadrul 
acțiunii Donăm sânge 
împreună! 



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

20 noiembrie 2021 
Am fost la granița dintre Municipiul Iasi si Miroslava, 
unde este in dezbatere in PUZ de mari dimensiuni 
care ii afectează direct pe locuitorii de la case de pe 
UAT Miroslava.

15 noiembrie 2021
Vizită la terenul din Rond Vechi (CUG), unde am 
discutat cu cetățenii despre oportunitatea 
construirii unei parcări subterane, însoțită de un 
parc verde la suprafață în zona Rond Vechi 
(CUG).

16 noiembrie 2021
Vizită pe terenul din CUG, Șos. Nicolina 116, 
pentru a avea o intalnire cu cetățenii care au 
realizat o petiție în vederea amenajării unui 
parc. 

19 noiembrie 2021
Am participat la acțiunea USR Tineret Iași 
organizată cu ocazia zilei naționale 
anti-tutun: “O țigară în schimbul unui măr”. 

13 noiembrie 2021
Vizită la școala gimnazială ”Aleco Russo” 
(Nicolina) pentru a trage un semnal de alarmă că 
terenurile de sport din curtea școlilor sunt închise



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat
1 decembrie 2021
Am participat la ceremonia dedicată Zilei 
Naționale a României, împreună cu colegii 
din USR Iași.

15 decembrie 2021
Am participat la Zilele Colegiului Pedagogic 
“Vasile Lupu”, unde am aflat situația 
investițiilor desfășurate și blocajele apărute 
in implementarea acestora. Am făcut 
demersurile necesare pentru a mă asigura ca 
investițiile în această unitate de învățământ 
continuă si sunt chiar sporite.

18 decembrie 2021
M-am întâlnit cu cetățenii din Dacia, de pe str. 
Amurgului, pentru a vedea cu ce probleme se 
confruntă aceștia și a găsi soluții pentru rezolvarea 
lor, pe care le-am înaintat la Primărie 

18 decembrie 2021
Am fost să vizionez 
competitia sportivă
organizată de A C S P N Box 
Next Level, ocazie cu care 
am putut să promovez 
imaginea acestui sport 
practicat de ieșeni ce aduc 
performanțe la nivel 
național și international.

26 noiembrie 2021
Am avut o întâlnire cu câțiva producători locali, 
împreuna cu Vasile Moraru și Ciobanu Marius, ce a 
ajutat mult sa formulăm o serie de propuneri 
concrete pentru a îmbunătăți condițiile din piețele 
ieșeni și pentru a-i sprijini pe producătorii locali.



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

4 ianuarie 2022 
Vizită la Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” pentru a 
discuta cu conducerea școlii despre nevoile de 
investiții ale unității școlare.

6 februarie 2022
Am mers la invitația lui Raul Nenestean să iau contact 
direct cu nevoile de investiții ale Liceului Tehnologic 
de Transporturi și Constructii (fost liceu CFR). Una 
dintre problemele care trebuie rezolvate cu urgentă 
este înființarea unei treceri de pietoni, limitatoare de 
viteza și montarea de stâlpișori de protecție în zona str. 
Iarmaroc, pe porțiunea de trecere dintre liceu și 
cantină, atelier și sală de sport. Zilnic, sute de elevi 
traversează această stradă, iar pentru a preveni riscul 
unor accidente, am transmis deja către Comisia de 
Circulație din Consiliul Local această solicitare. 21 ianuarie 2022

Conferință de presă cu privire la bugetul anului pe 
2022.

6 ianuarie 2022 
Acțiune de protest în 
fața Primăriei pentru a 
trage un semnal de 
alarmă că primarul 
Chirica trebuie să 
demisioneze în urma 
dosarelor sale penale.

23 decembrie 2021
Am mers în Canta pentru a veni în ajutorul 
locuitorilor din zona BJATM. Aceștia mi-au semnalat 
faptul că “sunt uitați de autorități” și mi-au arătat 
lucrurile care îi nemulțumesc. 



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

10 februarie 2022 
Conferință de presă în care am prezentat 
amendamentele USR Iași la proiectul de 
buget.

20 aprilie 2022 
Împreună cu colegii din 
USR, am denunțat la DNA 
minciunile Salubris în urma 
cărora Primaria a fost 
amendată cu 6 milioane lei!

27 martie 2022
Am participat la ședința asociației cartierului Bucium Confort 
de pe strada Trei Fântâni. Aceștia se plâng că dezvoltatorul 
nu și-a dus promisiunile la bun sfârșit, legate de ieșirea din 
complex, calitatea lucrărilor la trotuare și lipsa punctului de 
colectare a gunoiului. Le oferim tot sprijinul cetățenilor 
pentru a avea acces la documentele urbanistice care au fost 
avizate la nivelul Primăriei și expertiză pentru a ca drepturile 
să fie respectate! 

18 februarie 2022
Am participat astăzi la dezbaterea publică de la 
Primărie cu privire la un proiect urbanistic de lângă 
clădirea SRI. În planșa urbanistică, a fost introdusă și o 
prevedere din PUZ de zona centrală din 1997 care 
prevede construirea unei clădiri de 14 etaje in Parcul 
Elena Doamna. Aprobarea proiectului din spatele SRI 
nu are efect juridic asupra unei eventuale construcții 
in parcul Elena Doamna. A fost inserată in planșă 
urbanistica reglementată, dar nu este inclusă in 
PUZ-ul aflat in dezbatere. Ca membru in Comisia de 
Urbanism din CL voi milita ca terenul pe care se afla in 
present Parcul Elena Doamna să fie valorificat ca 
spatiu verde.
 



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

17 mai 2022
Locuitorii din zona cantinei Titu 
Maiorescu din Copou mi-au semnalat că 
copacii sănătoși sunt tăiați cu drujba de 
cei de la Servicii Publice. Am semnalat 
Garda de Mediu, iar inspectorii au spus că 
nu au ce face, acolo urmând a se  construi 
un campus. Terenul este intabulat pe 
Primăria Iași cu drept de folosință UAIC! 
Am solicitat în mai multe rânduri 
introducerea în componența acestei 
comisii a doi specialiști din societatea 
civilă și să avem acces la Registrul spațiilor 
verzi.

17 mai 2022 
În locul Depoului CTP de la 
Gară, am propus realizarea 
unei parcări subteran și a unei 
parcări la suprafață. 
Iașul trebuie să își crească 
suprafața de spațiu verde!

30 aprilie 2022
Am plantat salcâmi la Aroneanu cu colegii mei de la 
USR Iași. Avem cea mai la îndemână soluție 
împotriva poluării: copacul. Un copac matur 
produce de-a lungul unui anotimp o cantitate de 
oxigen care echivalează cu cea inspirată de 10 
oameni de-a lungul unui an.

5 mai 2022 
În cadrul Comisiei de 
Urbanism, am avut o ședință 
dedicată dezvoltării 
urbanistice din cartierul 
Dacia, str. Tabacului.

28 mai 2022 
Am fost în cartierul CUG 
unde am strâns 
semnături pentru 
mutarea Vămii din 
capăt CUG.



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

9 iunie 2022
Discuție la Liceul Teoretic "Miron 
Costin" Iași, cu peste 30 de elevi 
veniți din Spania, Olanda și 
Germania despre “Ecologie și 
dezvoltare durabilă”.

10 iunie 2022
Dimineața am petrecut-o printre 30 
de elevi de la Colegiul Economic 
”Virgil Madgearu” Iași - ECO2 de 
16-17 ani cu care am discutat în Sala 
Mare a Primăriei despre cum 
funcționează Primăria și Consiliul 
Local și de ce este important să fie 
cetățeni implicați și activi. M-a 
bucurat entuziasmul lor și 
curiozitatea de a afla cât mai multe 
despre cum se pot implica în viața 
comunității pentru a putea aduce 
schimbarea!

4 iunie 2022
Am atras atenția asupra dimensiunii ireale a 
drumului de acces, ce nu are nici 5 metri 
lățime, spre un proiect imobiliar de mari 
dimensiuni în Bucium, la circa 1.5 km de Plopii 
fără Soț, ce va duce spre 200 de case aprobate 
printr-un PUZ în Consiliul Local. De aceea, am 
propus ca printr-o hotărâre de CL să 
introducem principiul “Întâi strada, trotuarul și 
utilitățile, apoi blocurile sau cartierul de case!” 

21 mai 2022 
Întâlnire la Liga Aleșilor Locali cu 
Dominic Fritz, Primarul Timișoarei.

3 iunie 2022 
Prezentare în Comisia 
de Urbanism a proiectului 
”Întâi strada, apoi blocurile”



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

6 iulie 2022
Am mers să mă întâlnesc cu locuitorii din 
zona Gării, din imediata apropiere a 
depoului de tramvaie. Toți își doresc un 
parc, cu parcare subterană, în locul 
depoului care urmează sa fie mutat. Un 
plămân verde care să fie o oază de 
relaxare și petrecere a timpului liber. 
Strada Petru Cujbă trebuie neapărat 
asfaltată, arată nedemn pentru un oraș de 
talia Iașului. La fel, zona din spatele 
blocurilor trebuie igienizată și copacii 
toaletați. Am făcut demersuri pentru 
remedierea problemele punctuale 
semnalate de cetățeni. 

8 iulie 2022 
M-am întâlnit cu cetățenii din 
Cartierul Tătărași Sud (strada 
Vasile Lupu, zona unde e 
școala ”Ionel Teodoreanu”), 
un cartier care are un potențial 
mare, dar e uitat de Primărie.

10 iulie 2022 
Intalnire cu locuitorii din zona Țutora care își doresc ca 
administrația locala să fie mai prezenta în viața lor.

1 iulie 2022 
Participare la SuperCupa României la 
minifotbal, eveniment finanțat de 
Consiliul Local Iași.

15 iulie 2022 - Am participat la activitățile de vară realizate de profesorii 
Gimnazială "Alexandru Vlahuţă"-Iaşi pentru elevi. 



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

17 iulie 2022 
Întâlnire cu cetațenii din cartierul 
Clopotari.

15 iulie 2022 
Am participat la activitățile de vară realizate 
de profesorii școlii Şcoala Gimnazială 
"Alexandru Vlahuţă"- Iaşi pentru elevi.

16 iulie 2022 
Participare la Festivalul Sporturilor 2022

18 iulie 2022
Am vizitat Centrul de Asistență Umanitară și Socială pentru 
Refugiați CTR Nicolina. Sunt trei luni de solidaritate cu refugiații 
din Ucraina în Iași. În prezent sunt 112 persoane cazate, iar peste 
1000 au primit găzduire, hrană, consiliere psihologică, sprijin 
medical și tot ce au avut nevoie de la deschiderea centrului. Mi-a 
plăcut că în acest centru nu se discută despre ”beneficiari”, ci 
oameni care au nevoie să își recapete demnitatea și să își 
găsească locul într-o lume distrusă de obuzele și rachetele 
rusești. Împreună cu colegii mei din USR Iași, susținem din 
Consiliul Local acest efort umanitar și ne bucurăm că la Iași este 
un model de bună practică în privința gestionării crizei 
refugiaților.

vară realizate de profesorii școlii Şcoala 



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

29 iulie 2022
Am mers în cartierul Păcurari să vorbesc cu  locuitorii și 
să aflu de problemele lor. La blocul 549, între Sos. 
Păcurari și Canta, este un spațiu de câteva sute de 
metri pătrați care poate fi reamenajat și dotat cu 
panouri fotoabsorbante. Esplanada Mimoza este 
abandonată de Primărie și bălăriile au devenit refugiu 
pentru șobolani. Am făcut demersuri ca problemele 
semnalate de cetățeni să fie rezolvate.

19 iulie 2022
Vizită în Clopotari, pe str. Ovidiu, un spațiu de 
joacă a fost desființat pentru noi locuri de 
parcare.

22 iulie 2022
Împreună cu colegii mei am fost în Piața 
Voievozilor din cartierul Alexandru cel Bun. Am 
discutat cu cetățenii despre ce e bine, ce ar putea 
fi îmbunătățit și ce ar trebui schimbat radical în 
zonă. Cele aflate le-am transmis Executivului 
Primăriei spre rezolvare.

23 iulie 2022
Am ajuns si in cartierul Dacia,blocul Z2, 
pentru a vedea nevoile locuitorilor. Un oraș 
bun cu oamenii lui pune pe primul loc 
pietonii și siguranța lor, nu mașinile! 
Supărarea acestor cetățeni a fost transmisă în 
Consiliul Local.



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

11 august 2022
Împreună cu colegi din USR Iași, am avut o întâlnire cu 
Costi Andriescu, reprezentant al Iași Orașul Bicicletelor. 
Ne dorim ca Iașul să fie un oraș care investește în 
infrastructura de biciclete și oferă SIGURANȚĂ celor 
care utilizează mijloacele alternative de transport. Voi 
vota în Consiliul Local aprobarea PMUD în varianta 
actualizată, vom negocia pentru ca investițiile pentru 
piste de biciclete să fie prioritare.

8 august 2022
Vizită pe străzile Dr. Vicol (Copou), George Coșbuc 
(Copou) Alexandru Vlahuță (Copou), Simion 
Bărnuțiu (zona Sărărie) și stradela Sofia Nădeje 
(zona Cicoarei), Dumitraș Cantacuzino (zona rond 
Agronomie).

30 iulie 2022
Am participat la IAȘI - Turul Benzinăriilor pe Biciclete, 
o acțiune reușită a celor de la Iași Orașul Bicicletelor, 
care a organizat acțiunea pentru a promova mersul 
pe bicicleta, mai ales in contextul scumpirii 
carburanților. Un oraș bun cu oamenii lui pune pe 
primul loc pietonii, transportul public, transportul 
alternativ (biciclete, trotinete) și în ordinea 
priorităților, transportul cu mașina personală.



20 aprilie 2022 
Împreună cu colegii din 
USR, am denunțat la DNA 
minciunile Salubris în urma 
cărora Primaria a fost 
amendată cu 6 milioane lei!

Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

12 august 2022 
Vizită pe toate cele 5 terenuri din cele 4 
cartiere (Bularga, Nicolina, Dacia, 
Cantemir) care trebuiau reamenajate în 
cadrul proiectului european “Oază de 
verdeață în cartierul tău”.

25 august 2022
Participare la conferința organizată de World Youth 
Alliance cu privire la sistemul de educație alternativ 
unde am susținut o prelegere în limba engleză. A fost 
o plăcere să le vorbesc participanților din Franța, 
Croația, Spania, Austria despre cum putem avea 
programe vocaționale mai adaptate la realitățile 
pieței și economiei.

18 august 2022 
Vizită pe străzile din Țicău (Str. Albineț, 
str. Hotin) unde cetățenii mi-au 
reclamat că lucrările sunt mult 
întârziate. După presiunea pe 
administrație, constructorul a venit pe 
teren cu utilaje și muncitori.



5 mai 2022 
În cadrul Comisiei de 
Urbanism, am avut o ședință 
dedicată dezvoltării 
urbanistice din cartierul 
Dacia, str. Tabacului.

Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

28 august 2022
Am avut onoarea de a participa la Sala Polivalentă și 
de a înmâna premiul finaliștilor de la categoria 81 kg. 
Iașul are nevoie de o sală polivalentă modernă, este 
rușinos că organizam competiții internaționale într-o 
sală construită acum 50 ani, total depășită.

1 septembrie 2022 
Vizită în parcul Ciurchi din cartierul Tătărași 
pentru care am susținut în Consiliul Local 
alocarea de fonduri în vederea modernizării.

29 august 2022
Am participat la dezbaterea publică privind un proiect 
imobiliar anunțat pe strada Lascăr Catargi nr. 29B care a trezit 
nemulțumirea vecinilor. Pe o suprafață de 353 de metri pătrați 
este propusă construirea unei clădiri cu regimul de înălțime 
S+P+1E+2E retras. Mai mulți locuitori din zonă mi-au scris și 
mi-au solicitat să îi ascult în privința acestui proiect imobiliar 
care le afectează proprietățile și consideră ei, nu respectă mai 
multe prevederi legale. Dezvoltarea urbanistică a Iașului 
trebuie să se facă într-un mod armonios, sustenabil, fără a 
distruge țesătura socială a orașului prin implanturi 
urbanistice care afectează negativ calitatea vieții locuitorilor 
învecinați.



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

4 septembrie 2022
Vizită în cartierul Alexandru cel Bun, str. 
Bistrița, pe terenul care va fi refăcut prin 
amenajarea de spații verzi, mobilier urban, 
parc și alei pietonale, în cadrul proiectului 
”Iașul de după blocuri este orașul nostru”.

4 septembrie 2022
Vizită la școala gimnazială 
”Nicolae Iorga” unde va fi 
construită o sală de sport în urma 
demersurilor pe care le-am făcut 
în Consiliul Local Iași.

5 septembrie 2022
Participare la deschiderea anului școlar la Școala 
Gimnazială ”Nicolae Iorga”

14 septembrie 2022
Am avut o întâlnire cu conducerea Colegiului Tehnic 
”Gheorghe Asachi”. Școala are nevoie de finalizarea 
lucrărilor pentru modernizarea clădirilor de ateliere 
și a cantinei școlare. O altă nevoie a școlii este 
construirea unei săli de sport pe terenul de lângă 
corpul principal, unde va fi construit și un teren de 
sport în perioada următoare. Mă voi implica activ 
pentru ca aceste investiții atît de necesare pentru 
școală să devină realitate.
 



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

15 septembrie 2022
După 6 luni de la demolarea Hanului 
Trei Sarmale, nu a venit nicio 
informare oficială cu privire la modul 
în care instituțiile statului au aplicat 
legea. Am fost pe teren, în Bucium.

16 septembrie 2022
Am susținut constant relocarea vămii 
din capăt CUG în afara orașului, cu 
deschidere la E583. În urma 
demersurilor realizate de către mine si 
colegii mei, Biroul Vamal a obținut de 
la Primăria Miroslava o suprafaţă de 
5.000 mp pentru un nou sediu vamal. 
împreună cu parlamentarii USR de 
Iași vom face tot posibilul ca în 
bugetul naţional pe 2023 să fie 
incluse fondurile pentru realizarea 
acestui proiect.

14 septembrie 2022 
Participare la primul meci 
oficial într-o competiție 
națională între două echipe 
ieșene: Poli - Știința Miroslava.

14 septembrie 2022
Am mers în Țuțora într-o audiență în cartiere. Mai mulți 
cetățeni mi-au arătat starea deplorabilă a parcului de 
joacă. Am făcut demersuri pentru modernizare și mă 
bucur că au început lucrările și lucrurile se mișcă.



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

29 septembrie 2022 
Vizită în Rond Vechi, pe str. Răzoarelor, 
pentru a vedea situația proprietății private 
pentru care militez să fie achiziționată de 
Primărie în vederea realizării unui parc.

28 septembrie 2022 
Am fost la terenul din Bucium, de pe 
Fundac Păun, unde urmează, în Consiliul 
Local, să se (re)voteze un PUZ care 
prevede construirea a 18 blocuri și 32 de 
vile pe un teren de 11 ha. Am discutat cu 
mai mulți locuitori din zonă și am întâlnit 
oameni foarte rezonabili care nu au primit 
răspuns la întrebări lor asupra problemelor 
semnalate la acest proiect. 

21 septembrie 2022
Întâlnire cu cetățenii din 
Dacia, Str. Strămoșilor, care 
mi-au adus la cunoștință că 
pe terenul de 666 mp din fata 
blocului lor a venit firma de 
construcții sa înceapă 
lucrările la un proiect 
imobiliar.

25 septembrie 2022 
Participare la proiectul de 
regenerare prin artă a Pasarelei 
„Pictor Octav Băncilă” prin 
lucrările a zeci de artiști din Iași și 
din țară.



Activitate în teren, dezbateri și voluntariat

11 octombrie 2022 
Vizită în cartierul CUG (Rond Vechi), la 
invitația unor cetățeni care mi-au atras 
atenția asupra risipei de bani publici.

15 octombrie 2022 
Vizită la Baza Tineretului din Tătărași (Stadionul Abatorul) pentru 
a atrage atenția în privința nevoii de investiții și modernizări.



Contactează-mă!

Mulțumesc!

Sunt aici să fiu vocea ta din Consiliul Local

0725 009 988

razvan@timofciuc.ro

timofciuc.ro


