MUNICIPIUL IAI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
şedinţei ordinare din data de 13.05.2011 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată,
prin Dispoziţia Primarului nr. 939/06.05.2011, completată cu Dispoziţia Primarului nr.
953/11.05.2011, cu respectarea întocmai a prevederilor legale.
La şedinţă au fost prezenţi 25 de consilieri din numărul total de 27 de consilieri,
în funcţie, după cum urmează:

1. Agrigoroaei Ionel
2. Anghel Ficu
3. Balaniscu Bogdan
4. Balanovici Elena Laura
5. Bîrhală Constantin
6. Botez Radu
7. Carp Petra
8. Chiruţă Ciprian
9. Ciobotaru Florentin Traian
10. Ciucă Valentin
11. Cristian Cătălin
12. Gavrilă Camelia
13. Grădinariu Gică
14. Grigoraş Laurenţiu
15. Harabagiu Gabriel Vasile
16. Iacoban Sorin Avram
17. Munteanu Vasile
18. Neculau Constantin
19. Negrescu Radu-Florentin
20. Ostaficiuc Marius
21. Poroch Vladimir
22. Talpalaru Seryl
23. Turliuc Cătălin
24. Toma Cătălin
Participă la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi : domnul
Gheorghe Nichita – primarul Municipiului Iaşi, domnul Romeo Olteanu - viceprimarul
Municipiului Iaşi, doamna Denisa Liliana Ionaşcu - secretarul Municipiului Iaşi, directorii
şi şefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, presa locală.
Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Talpalaru Seryl.
edinţa a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 21 de proiecte de hotărâre,
respectiv:
1.
Proiect de hotărâre privind alegerea in functia vacanta de viceprimar al
Municipiului Iaşi;
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. CET
Iaşi S.A. pe anul 2011;
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3.
Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.10 a Hotararii Consiliului Local
nr. 177/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si altor sume care se fac venit
al bugetului local pentru anul 2011, cuprinzand tarifele pentru Strandul municipal si Plaja
Nicolina;
4.
Proiect de hotărâre privind modificarea termenului contractului de inchirirere nr.
733/01.02.2008 încheiat cu Fundaţia Humanitaria pentru spaţiul cu altă destinaţie decât
locuinţă situate în Iaşi, Str. Elena Doamna nr. 37;
5.
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 60/10.05.2007
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. Alvec & Tag Company S.R.L. ;
6.
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 38/12.04.2007
incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. Stalmi Impex S.R.L.;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA
7.
BUCIUM,T164, parcela cu numar cadastral 16500/2/7/1 întocmit in vederea extinderii
intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte,anexe si imprejmuire teren
proprietate privata persoana fizica ;
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
SEMANATORULUI NR.3 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren
proprietate privata persoana fizica ;
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOS.
PACURARI NR. 142 (S.C.34, numar cadastral 4243-4247/2) întocmit in vederea
construirii unui imobil de birouri, servicii, comert si sediu de firma pe teren proprietate
privata persoana juridica ;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA
BUCIUM,T176,parcela cu numar cadastral 13382 întocmit in vederea extinderii
intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata
persoane fizice ;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA
BUCIUM,T176,parcela cu numar cadastral 4711/2/15 întocmit in vederea construirii unei
locuinte cu parter comercial pe teren proprietate privata persoane fizice;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
NISIPARI NR.13,T14,P390/1 întocmit in vederea intrării în legalitate a unei locuinţe pe
teren proprietate privată persoane fizice;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
CODRESCU NR. 6, întocmit în vederea reabilitării, modernizării şi extinderii Căminului
de pensionari "Sf. Parascheva";
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului
“Reabilitarea,
modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva”,
aprobarea Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici şi bugetul proiectului
;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de
atestare a edificării/extinderii constructiilor de pe raza administrativ teritoriala a
Municipiului Iaşi;
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Iaşi nr. 425 din 07.12.2010 pentru aprobarea realizării proiectului
“Sistem de
Management de trafic în Municipiul Iaşi”, aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor
tehnico-economici şi bugetul proiectului;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr.
232/2007 (privind utilizarea gratuită a Stadionului „Emil Alexandrescu” şi a Bazei
Sportive din Dumbrava Roşie nr.1-3 de către elevii Liceului cu Program Sportiv Iaşi şi
sportivii acreditaţi la Clubul Politehnica Iaşi);
18. Proiect de hotărâre privind cofinanţarea proiectului “Formare şi evaluare
profesională pentru o carieră de succes”;
19. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 77/2010, pentru desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele
municipiului Iasi in cadrul adunarilor generale ale actionarilor si consiliilor de
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administratie ale societatilor comerciale si regiilor autonome la care municipiul este unic
actionar ;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi, Strada
Fortus nr. 12 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata
persoane fizice;(intrare în legalitate)
21. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţa;
Ordinea de zi mai sus – menţionată a fost completată cu următorul proiect de
hotărâre, după cum urmează:
1.
Proiect de hotarare privind prelungirea perioadei de folosinta gratuita a
spatiului din Iasi, oseaua Nicolina 57 Bl. 978 A, parter, de către Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Iaşi, Sectia a VI-a;
Punctul 2 de pe ordinea de zi mai sus-menţionată a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate
următoarele hotărâri:
H.C.L. nr. 156 din 13 mai 2011, privind alegerea in functia vacanta de viceprimar
al Municipiului Iaşi;
- 17 voturi pentru,
- 8 împotrivă.
H.C.L. nr. 157 din 13 mai 2011, privind modificarea Anexei nr.10 a Hotararii
Consiliului Local nr. 177/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si altor sume
care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011, cuprinzand tarifele pentru Strandul
municipal si Plaja Nicolina;
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 158 din 13 mai 2011, privind modificarea termenului contractului de
inchirirere nr. 733/01.02.2008 încheiat cu Fundaţia Humanitaria pentru spaţiul cu altă
destinaţie decât locuinţă situate în Iaşi, Str. Elena Doamna nr. 37;
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 159 din 13 mai 2011, privind prelungirea contractului de asociere nr.
60/10.05.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. Alvec & Tag
Company S.R.L. ;
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 160 din 13 mai 2011, privind prelungirea contractului de asociere nr.
38/12.04.2007 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. Stalmi Impex
S.R.L.;
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 161 din 13 mai 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,
ZONA BUCIUM,T164, parcela cu numar cadastral 16500/2/7/1 întocmit in vederea
extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte,anexe si imprejmuire
teren proprietate privata persoana fizica ;
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 162 din 13 mai 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,
STRADA SEMANATORULUI NR.3 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren
proprietate privata persoana fizica ;
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 163 din 13 mai 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,
SOS. PACURARI NR. 142 (S.C.34, numar cadastral 4243-4247/2) întocmit in vederea
construirii unui imobil de birouri, servicii, comert si sediu de firma pe teren proprietate
privata persoana juridica ;
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- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 164 din 13 mai 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,
ZONA BUCIUM,T176,parcela cu numar cadastral 13382 întocmit in vederea extinderii
intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata
persoane fizice ;
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 165 din 13 mai 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,
ZONA BUCIUM,T176, parcela cu numar cadastral 4711/2/15 întocmit in vederea
construirii unei locuinte cu parter comercial pe teren proprietate privata persoane fizice;
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 166 din 13 mai 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,
STRADA NISIPARI NR.13,T14,P390/1 întocmit in vederea intrării în legalitate a unei
locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice;
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 167 din 13 mai 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,
STRADA CODRESCU NR. 6, întocmit în vederea reabilitării, modernizării şi extinderii
Căminului de pensionari "Sf. Parascheva";
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 168 din 13 mai 2011, privind aprobarea realizării proiectului
“Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă
Parascheva”, aprobarea Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici şi
bugetul proiectului ;
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 169 din 13 mai 2011, privind aprobarea procedurii de eliberare a
certificatelor de atestare a edificării/extinderii constructiilor de pe raza administrativ
teritoriala a Municipiului Iaşi;
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 170 din 13 mai 2011, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Iaşi nr. 425 din 07.12.2010 pentru aprobarea realizării proiectului “Sistem
de Management de trafic în Municipiul Iaşi”, aprobarea studiului de fezabilitate,
indicatorilor tehnico-economici şi bugetul proiectului;
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 171 din 13 mai 2011, privind privind cofinanţarea proiectului “Formare şi
evaluare profesională pentru o carieră de succes”;
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 172 din 13 mai 2011, hotărâre privind modificarea si completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2010, pentru desemnarea persoanelor imputernicite sa
reprezinte interesele municipiului Iasi in cadrul adunarilor generale ale actionarilor si
consiliilor de administratie ale societatilor comerciale si regiilor autonome la care
municipiul este unic actionar ;
- 18 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 173 din 13 mai 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
Iaşi, Strada Fortus nr. 12 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate
privata persoane fizice;(intrare în legalitate);
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 174 din 13 mai 2011, privind prelungirea perioadei de folosinta gratuita
a spatiului din Iasi, oseaua Nicolina 57 Bl. 978 A, parter, de către Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Iaşi, Sectia a VI-a;
- 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 175 din 13 mai 2011, privind alegerea Preşedintelui de şedinţa;
- 16 voturi pentru,
- 5 abţineri,
- 4 împotrivă.
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H.C.L. nr. 176 din 13 mai 2011, aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local
nr. 232/2007 (privind utilizarea gratuită a Stadionului „Emil Alexandrescu” şi a Bazei
Sportive din Dumbrava Roşie nr.1-3 de către elevii Liceului cu Program Sportiv Iaşi şi
sportivii acreditaţi la Clubul Politehnica Iaşi);
- 17 voturi pentru
- 8 abţineri.
edinţa se încheie la ora 11.14.
În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa
decizională în administraţia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului
Iaşi şi pe site-ul propriu.

SECRETAR
DENISA LILIANA IONASCU
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