MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
şedinŃei ordinare din data de 14.06.2011 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinŃă ordinară la data mai sus-menŃionată, prin DispoziŃia
Primarului nr. 1075/09.06.2011, completată cu DispoziŃia Primarului nr. 1084/10.06.2011, cu
respectarea întocmai a prevederilor legale.
La şedinŃă au fost prezenŃi 24 de consilieri din numărul total de 27 de consilieri, în funcŃie, după
cum urmează:
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Agrigoroaei Ionel
Anghel Ficu
Bîrhală Constantin
Botez Radu
Carp Petra
ChiruŃă Ciprian
Ciobotaru Florentin Traian
Ciucă Valentin
Cristian Cătălin
Gavrilă Camelia
Grădinariu Gică
Grigoraş LaurenŃiu
Harabagiu Gabriel Vasile
Iacoban Sorin Avram
Ionescu Ioan Sorin
Munteanu Vasile
Neculau Constantin
Negrescu Radu-Florentin
Ostaficiuc Marius
Poroch Vladimir
Surdu Mihai-Gabriel
Talpalaru Seryl
Turliuc Cătălin

Participă la şedinŃa 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 şedinŃei sunt conduse de către domnul consilier Talpalaru Seryl.
ŞedinŃa a început la ora 14:00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 38 de proiecte de hotărâre, respectiv:
1.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2011;
2.
Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi pe anul 2011;
3.
Proiect de hotarare privind completarea Anexei 10 a Hotarârii Consiliului Local nr.
177/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al
bugetului local pentru anul 2011;
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4.
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se
fac venit al bugetului local pentru anul 2012;
5.
Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pe anul 2011 pentru activitatile
desfasurate la cimitirile publice ale Municipiului Iaşi de catre S.C.SERVICII PUBLICE Iaşi ” S.A.;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului Start în cariera ta, Scoala
Postliceala Sanitara Grigore Ghica Voda Iaşi;
7.
Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului local prin crearea obiectivului de
investiŃii Amenajarea spatiu de parcaj str. Roman Voda, bl. B1-b2 în Municipiul Iaşi;
8.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “
Extindere gradinita program normal nr. 16 ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
9.
investitii ”Rest de executat, consolidare, reabilitare şi modernizare Corp B - Colegiul National
Iaşi”.
10.
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de folosinta gratuită a spaŃiului din Iaşi,
Str.Elena Doamna nr.37, Corp A, parter, de către Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor
Veteranilor-Filiala JudeŃeană Iaşi;
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de folosinŃă gratuită a spaŃiului din Iaşi,
11.
Str. I. C. Bratianu nr. 22, utilizat de către FundaŃia Culturală Cronica Iaşi pe baza unui contract
de comodat ;
12.
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 61/27.06.2007
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi StaŃiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru
Viticultură şi VinificaŃie-Iaşi;
13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a 30 de echipamente GPL
montate pe autobuze ale RATP ;
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarilor de la Contractul de delegare a
14.
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare catre S.C.APAVITAL S.A Iasi;
15.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COPOU,
Aleea M.Sadoveanu, sector cadastral 26 întocmit in vederea construirii de locuinte pe teren
proprietate privata persoane fizice ;
16.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL
ZORILOR,F.N., T31, numar cadastral 3979 întocmit in vederea construirii a doua locuinte pe
teren proprietate privata persoane fizice;
17.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ALEEA
MIHAIL SADOVEANU, numar cadastral 14666 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe
teren proprietate privata persoane fizice ;
18.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, strada CIURCHI
nr.30 si strada CIURCHI nr.15 întocmit in vederea modificarii Planului Urbanistic de Detaliu
aprobat cu H.C.L.nr.179/2006,schimbare de destinatie din pensiune studenteasca in hotel si
amenajare parcare pe teren proprietate privata persoana juridica (intrare in legalitate) ;
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
19.
HANCIUC NR.36 întocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate
privata persoana fizica ;
20.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COPOU,
Aleea Mihail Sadoveanu,numar cadastral 18424/2 întocmit in vederea extinderii intravilanului
municipiului Iasi si construirii unei biserici si unei case parohiale pe teren proprietate privata
persoana juridica ;
21.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM
T134, numere cadastrale 13487, 13488, 13489, 13490 întocmit in vederea construirii de
locuinte individuale si dotari aferente pe teren proprietate privata persoana juridica ;
22.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.
425/2010 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 170/2011 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor
tehnico economici si a bugetului aferent proiectului Sistem de management de trafic in
Municipiul Iasi ;
23.
Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren
situata in piata agroalimentara Pacurari catre Asociatia Umanitara si Ecologista “Omenirea”;
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24.
Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului Municipiului Iaşi de a reprezenta în
justiŃie Consiliul Local municipal Iaşi;
25.
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinŃe construite prin AgenŃia NaŃională
pentru LocuinŃe destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 de ani;
26.
Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri
imobile;
27.
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială
de Analiza a Solicitarilor Locative constituită în condiŃiile Legii 114/1996, în şedinŃa din data de
07.06.2011;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a
28.
suprafetei de teren de 1145 mp din din Sos. Nicolina f.n.(Anexa A) si aprobarea schimbului de
terenuri dintre aceasta (Anexa C) cu echivalentul terenurilor din proprietatea unor persoane
fizice;
29.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA
NICOLINA,STRADA SALCIILOR,SECTOR CADASTRAL 22 întocmit in vederea construirii de
spatii comerciale,hypermarket,birouri,hotel,centru de afaceri,clinica medicala pe teren
proprietate privata persoane fizice ;
Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi Str.
30.
Roman Vodă nr. 18 Bl. A6 Ap.2 de pe S.C. ELEVAS MARION S.R.L. pe numele PÎSLĂ VASILE
FLORIN;
31.
Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii situate în Municipiul Iaşi Str. Otilia
Cazimir nr. 10 de pe S.C. TURISM MOLDOVA S.A. pe UNIVERSITATEA PETRE ANDREI din
Iaşi;
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 269/2008 si a H.C.L. 275/2008 prin
32.
care se aproba Comisiile specifice activităŃii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si
Privat;
33.
Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul
Iasi si Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi - UPU SMURD pentru implementarea unui
Program de asistenta a cardiacilor;
34.
Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul
Iasi si Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi - UPU SMURD pentru Organizarea si
derularea unor actiuni antidrog;
35.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Elena Doamna nr.
63, în suprafată de 442,1 mp;
36.
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 122/19.06.1998 şi a
HCL nr. 315/30.06.2003 ;
37.
Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iaşi –
str. Silvestru nr. 3-5 în suprafaŃă de 50 mp, de pe S.C. MC COMP S.R.L. pe numele APOSTOL
SILVIU ;
Proiect de hotărâre privind schimbul terenului localizat in Bld.Nicolae Iorga nr.1 (Bazar)
38.
in suprafata de 2193 mp (Anexa A) cu echivalentul terenului situat in Str.Prof. Sesan f.n.
proprietatea municipalității (Anexa B);
Ordinea de zi mai sus – menŃionată a fost completată cu următorul proiect de hotărâre, după
cum urmează:
1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.172/13.05.2011;
Punctul 38 de pe ordinea de zi mai sus - menŃionată a fost amânat cu unanimitate de
voturi.
În urma analizării şi discuŃiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele
hotărâri:
H.C.L. nr. 177 din 14 iunie 2011, privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2011;
- 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 178 din 14 iunie 2011, privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi pe anul
2011;
- 23 voturi pentru,
- 1 (una) abŃinere.
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H.C.L. nr. 179 din 14 iunie 2011, privind completarea Anexei 10 a Hotarârii Consiliului Local nr.
177/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al
bugetului local pentru anul 2011;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 180 din 14 iunie 2011, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume
care se fac venit al bugetului local pentru anul 2012;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 181 din 14 iunie 2011, privind actualizarea tarifelor pe anul 2011 pentru activitatile
desfasurate la cimitirile publice ale Municipiului Iaşi de catre S.C.SERVICII PUBLICE Iaşi ” S.A.;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 182 din 14 iunie 2011, privind aprobarea şi derularea proiectului Start în cariera ta,
Scoala Postliceala Sanitara Grigore Ghica Voda Iaşi;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 183 din 14 iunie 2011, privind suplimentarea bugetului local prin crearea obiectivului
de investiŃii Amenajarea spatiu de parcaj str. Roman Voda, bl. B1-b2 în Municipiul Iaşi;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 184 din 14 iunie 2011, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul “ Extindere gradinita program normal nr. 16 ;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 185 din 14 iunie 2011, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ”Rest de executat, consolidare, reabilitare şi modernizare Corp B Colegiul National Iaşi”.
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 186 din 14 iunie 2011, privind prelungirea perioadei de folosinta gratuită a spaŃiului
din Iaşi, Str.Elena Doamna nr.37, Corp A, parter, de către Uniunea Veteranilor de Război şi a
Urmaşelor Veteranilor-Filiala JudeŃeană Iaşi;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 187 din 14 iunie 2011, privind prelungirea perioadei de folosinŃă gratuită a spaŃiului
din Iaşi, Str. I. C. Bratianu nr. 22, utilizat de către FundaŃia Culturală Cronica Iaşi pe baza unui
contract de comodat ;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 188 din 14 iunie 2011, privind prelungirea contractului de asociere nr. 61/27.06.2007
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi StaŃiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru
Viticultură şi VinificaŃie-Iaşi;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 189 din 14 iunie 2011, privind aprobarea dării în administrare a 30 de echipamente
GPL montate pe autobuze ale RATP ;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 190 din 14 iunie 2011, privind aprobarea modificarilor de la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare catre S.C.APAVITAL S.A Iasi;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 191 din 14 iunie 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA
COPOU, Aleea M.Sadoveanu, sector cadastral 26 întocmit in vederea construirii de locuinte pe
teren proprietate privata persoane fizice ;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 192 din 14 iunie 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
DEALUL ZORILOR,F.N., T31, numar cadastral 3979 întocmit in vederea construirii a doua
locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 193 din 14 iunie 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ALEEA
MIHAIL SADOVEANU, numar cadastral 14666 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe
teren proprietate privata persoane fizice ;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 194 din 14 iunie 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, strada
CIURCHI nr.30 si strada CIURCHI nr.15 întocmit in vederea modificarii Planului Urbanistic de
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Detaliu aprobat cu H.C.L.nr.179/2006,schimbare de destinatie din pensiune studenteasca in
hotel si amenajare parcare pe teren proprietate privata persoana juridica (intrare in legalitate);
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 195 din 14 iunie 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
HANCIUC NR.36 întocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate
privata persoana fizica ;
- 21 voturi pentru,
- 3 abŃineri.
H.C.L. nr. 196 din 14 iunie 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA
COPOU, Aleea Mihail Sadoveanu,numar cadastral 18424/2 întocmit in vederea extinderii
intravilanului municipiului Iasi si construirii unei biserici si unei case parohiale pe teren
proprietate privata persoana juridica ;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 197 din 14 iunie 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA
BUCIUM T134, numere cadastrale 13487, 13488, 13489, 13490 întocmit in vederea construirii
de locuinte individuale si dotari aferente pe teren proprietate privata persoana juridica ;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 198 din 14 iunie 2011, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Iaşi nr. 425/2010 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 170/2011 pentru aprobarea noii valori a
indicatorilor tehnico economici si a bugetului aferent proiectului Sistem de management de trafic
in Municipiul Iasi ;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 199 din 14 iunie 2011, privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de
teren situata in piata agroalimentara Pacurari catre Asociatia Umanitara si Ecologista
“Omenirea”;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 200 din 14 iunie 2011, privind mandatarea Primarului Municipiului Iaşi de a
reprezenta în justiŃie Consiliul Local municipal Iaşi;
- 22 voturi pentru,
- 2 voturi împotrivă.
H.C.L. nr. 201 din 14 iunie 2011, privind atribuirea unor locuinŃe construite prin AgenŃia
NaŃională pentru LocuinŃe destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 de ani;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 202 din 14 iunie 2011, privind modificarea elementelor de identificare ale unor
bunuri imobile;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 203 din 14 iunie 2011, privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia
Socială de Analiza a Solicitarilor Locative constituită în condiŃiile Legii 114/1996, în şedinŃa din
data de 07.06.2011;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 204 din 14 iunie 2011, atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a
suprafetei de teren de 1145 mp din din Sos. Nicolina f.n.(Anexa A) si aprobarea schimbului de
terenuri dintre aceasta (Anexa C) cu echivalentul terenurilor din proprietatea unor persoane
fizice;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 205 din 14 iunie 2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA
NICOLINA,STRADA SALCIILOR,SECTOR CADASTRAL 22 întocmit in vederea construirii de
spatii comerciale,hypermarket,birouri,hotel,centru de afaceri,clinica medicala pe teren
proprietate privata persoane fizice ;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 206 din 14 iunie 2011, privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul
Iaşi Str. Roman Vodă nr. 18 Bl. A6 Ap.2 de pe S.C. ELEVAS MARION S.R.L. pe numele PÎSLĂ
VASILE FLORIN;
- 24 voturi pentru.
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H.C.L. nr. 207 din 14 iunie 2011, privind transmiterea concesiunii situate în Municipiul Iaşi Str.
Otilia Cazimir nr. 10 de pe S.C. TURISM MOLDOVA S.A. pe UNIVERSITATEA PETRE
ANDREI din Iaşi;
- 23 voturi pentru.
- 1 (una) abŃinere.
H.C.L. nr. 208 din 14 iunie 2011, privind modificarea H.C.L. nr. 269/2008 si a H.C.L. 275/2008
prin care se aproba Comisiile specifice activităŃii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public
si Privat;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 209 din 14 iunie 2011, privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre
Municipiul Iasi si Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi - UPU SMURD pentru
implementarea unui Program de asistenta a cardiacilor;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 210 din 14 iunie 2011, privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre
Municipiul Iasi si Spitalul Clinic de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi - UPU SMURD pentru
Organizarea si derularea unor actiuni antidrog;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 211 din 14 iunie 2011, privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Elena
Doamna nr. 63, în suprafată de 442,1 mp;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 212 din 14 iunie 2011, privind modificarea şi completarea HCL nr. 122/19.06.1998
şi a HCL nr. 315/30.06.2003;
- 23 voturi pentru,
- 1 (una) abŃinere.
H.C.L. nr. 213 din 14 iunie 2011, privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul
Iaşi – str. Silvestru nr. 3-5 în suprafaŃă de 50 mp, de pe S.C. MC COMP S.R.L. pe numele
APOSTOL SILVIU;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 214 din 14 iunie 2011, privind modificarea HCL nr.172/13.05.2011;
- 24 voturi pentru.
ŞedinŃa se încheie la ora 15:02.
În conformitate cu dispoziŃiile art. 10 din Legea nr. 52/2003, privind transparenŃa decizională în
administraŃia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Iaşi şi pe site-ul
propriu.
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