MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
şedinŃei extraordinare din data de 15.07.2011 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinŃă ordinară la data mai sus-menŃionată, prin
DispoziŃia Primarului nr. 1173/12.07.2011, completată cu DispoziŃiile Primarului nr. 1177/13.07.2011 şi
nr. 1179/14.07.2011, 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:

1. Agrigoroaei Ionel

14. Harabagiu Gabriel Vasile

2. Anghel Ficu

15. Iacoban Sorin Avram

3. Balaniscu Bogdan

16. Neculau Constantin

4. Balanovici Elena Laura

17. Negrescu Radu-Florentin

5. Bîrhală Constantin

18. Ostaficiuc Marius

6. Botez Radu

19. Poroch Vladimir

7. Carp Petra

20. Surdu Mihai - Gabriel

8. Ciobotaru Florentin Traian

21. Talpalaru Seryl

9. Ciucă Valentin

22. Turliuc Cătălin

10. Cristian Cătălin
11. Gavrilă Camelia
12. Grigoraş LaurenŃiu
13. Gradinaru Gică
Participă la şedinŃa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi : domnul Gheorghe Nichita – primarul
Municipiului Iaşi, domnul Romeo Olteanu - viceprimarul Municipiului Iaşi, domnul Vasile Munteanu – 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 Ostaficiuc Marius.
ŞedinŃa a început la ora 09:00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise 26 de proiecte de hotărâre, respectiv:
Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi pe anul 2011;
1.
2.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2011;
3.
Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate;
4.
Proiect de hotarare privind angajamentul de sustinere a parcurgerii etapelor pentru Obiectivul 1 Aria de
concentrare 4 “ ImbunatăŃirea mediului inconjurator” din cadrul Programului de Cooperare ElveŃiano-Român
vizând reducerea disparităŃilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;
5.
Proiect de hotarare privind alocarea resurselor financiare pentru consultanŃi si pentru proiectele pentru
care se solicită finanŃare, sub rezerva selectarii candidaturii, Obiectivul 1 Aria de concentrare 4
“
ImbunătăŃirea mediului inconjurator” din cadrul Programului de Cooperare ElveŃiano-Român vizând reducerea
disparităŃilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse,
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6.
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin
Hotărârea Consiliului Local 547/2009 cu terenurile aferente drumurilor de acces DE 1822, DE 1804, DE 1847, în
vederea implementarii proiectului “ Zona de agrement Ciric”;
7.
Proiect de hotarare privind aprobarea depozitării deşeurilor colectate selectiv din judeŃul Iaşi la Depozitul
ecologic łuŃora, în vederea obŃinerii acordului de mediu pentru proiectul “Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeŃul Iaşi cu efectivitate de la data deschiderii liniei de finanŃare, aferente Axei 2 POS Mediu;
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinŃe construite prin AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe
8.
destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani;
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, strada Tudor Vladimirescu, nr. 42-44, în
suprafaŃă de 150 mp;
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului
în suprafaŃă de 36,43 mp, situat în Iaşi , str. Petre łuŃea nr. 19, bl. 915, tr. 3, precum şi concesionarea directă a
acestuia către S.C. KARMA LINE S.R.L.;
11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaŃa de
19,94 mp, situat în Iaşi , Şos. Păcurari nr. 79, bl. 476, sc. B, precum şi concesionarea directă a acestuia către
NASTASE GHEORGHE.;
12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului
în suprafaŃă de 99,04 mp, situat în Iaşi, Şos. Păcurari nr. 71, bl. 478, precum şi concesionarea directă a acestuia
către S.C. TOP CONSULT S.R.L.;
13. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventarul domeniului privat al
Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaŃă de 33,32 mp, situat în Iaşi, Bld. N. Iorga, nr. 55B, bl. R2, sc. A - B,
precum şi concesionarea directă a acestui teren către ARAMA ADRIAN, în vederea extinderii spaŃiului existent.;
14. Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iaşi – Str. Minervei nr. 9,
de pe S.C. YOKER BLAK S.R.L. pe S.C. A-PROPOS S.R.L.;
15. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventariul domeniului privat al
Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaŃă de 14,80 mp, situat în Iaşi, strada Străpungere Silvestru, nr. 7, bl. 15,
scara B, precum şi concesionarea directă a acestui teren către MITOCARU FLORIN în vederea extinderii
spaŃiului existent;
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 126/1997;
17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în
suprafaŃă de 1162 mp, situat în Str. Zmeu nr. 3 în vederea punerii în aplicare a proiectului “ Consolidare şi
restaurare imobil în vederea înfiinŃării Muzeului Municipal Iaşi” ;
18. Proiect de hotărăre privind darea în administrarea Ateneului Tătăraşi a parcării publice amenajate în
suprafată de 288 mp situată în Str. Pictorului nr. 14;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul “ Reabilitare sală
gimnastică Colegiul Costache Negruzzi;
20. Proiect de hotarare privind aprobarea co-finanŃării pentru proiectul SoluŃie informatică eSănătate pentru
Spital Clinic de Recuperare Iaşi Str. Pantelimon Halipa nr. 14;
21. Proiect de hotarare privind inregistrarea Primăriei Municipiului Iaşi în sistemul naŃional electronic privind
plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar;
22. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre asociatii non-profit a unor
suprafete din incinta punctelor termice modernizate;
23. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea hotărârii consiliului local nr. 77/2010 pentru
desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele Munipiului Iaşi în cadrul adunărilor generale ale
actionarilor si consiliilor de administratie ale societatilor comerciale si regiilor autonome la care Municipiul este
unic actionar;
Ordinea de zi mai sus – menŃionată a fost completată cu următoarele proiecte de hotărâre, după cum
urmează:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 168 din 13 mai 2011 pentru realizarea
proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva";
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Strada THEODOR PALLADY nr. 4,
întocmit în vederea extinderii şi supraetajării unei construcŃii existente pe teren proprietate privată persoana
juridică;
3.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.71/20.03.2006 “Consolidare Primărie
municipiul Iaşi ”;
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Punctele 11 şi 12 de pe ordinea de zi mai sus - menŃionată au fost respinse cu unanimitate de voturi.
În urma analizării şi discuŃiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:
H.C.L. nr. 215 din 15 iulie 2011, privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi pe anul 2011;
- 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 216 din 15 iulie 2011, privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2011;
- 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 217 din 15 iulie 2011, privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate;
- 17 voturi pentru,
- 7 abŃineri.
H.C.L. nr. 218 din 15 iulie 2011, privind angajamentul de sustinere a parcurgerii etapelor pentru Obiectivul 1
Aria de concentrare 4 “ ImbunatăŃirea mediului inconjurator” din cadrul Programului de Cooperare ElveŃianoRomân vizând reducerea disparităŃilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 219 din 15 iulie 2011, privind alocarea resurselor financiare pentru consultanŃi si pentru proiectele
pentru care se solicită finanŃare, sub rezerva selectarii candidaturii, Obiectivul 1 Aria de concentrare 4 “
ImbunătăŃirea mediului inconjurator” din cadrul Programului de Cooperare ElveŃiano-Român vizând reducerea
disparităŃilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 220 din 15 iulie 2011, privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit
prin Hotărârea Consiliului Local 547/2009 cu terenurile aferente drumurilor de acces DE 1822, DE 1804, DE
1847, în vederea implementarii proiectului “ Zona de agrement Ciric”;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 221 din 15 iulie 2011, privind aprobarea depozitării deşeurilor colectate selectiv din judeŃul Iaşi la
Depozitul ecologic łuŃora, în vederea obŃinerii acordului de mediu pentru proiectul “Sistem de management
integrat al deşeurilor în judeŃul Iaşi cu efectivitate de la data deschiderii liniei de finanŃare, aferente Axei 2 POS
Mediu;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 222 din 15 iulie 2011, privind atribuirea unor locuinŃe construite prin AgenŃia NaŃională pentru
LocuinŃe destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 223 din 15 iulie 2011, privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, strada Tudor Vladimirescu, nr. 4244, în suprafaŃă de 150 mp;
- 23 voturi pentru,
- 1 abŃinere.
H.C.L. nr. 224 din 15 iulie 2011, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a
terenului în suprafaŃă de 36,43 mp, situat în Iaşi , str. Petre łuŃea nr. 19, bl. 915, tr. 3, precum şi concesionarea
directă a acestuia către S.C. KARMA LINE S.R.L.;
- 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 225 din 15 iulie 2011, privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventarul domeniului privat
al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaŃă de 33,32 mp, situat în Iaşi, Bld. N. Iorga, nr. 55B, bl. R2, sc. A - B,
precum şi concesionarea directă a acestui teren către ARAMA ADRIAN, în vederea extinderii spaŃiului existent;
- 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 226 din 15 iulie 2011, privind privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iaşi – Str.
Minervei nr. 9, de pe S.C. YOKER BLAK S.R.L. pe S.C. A-PROPOS S.R.L.;
- 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 227 din 15 iulie 2011, privind completarea HCL nr. 547/2009, cuprinzând inventariul domeniului
privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaŃă de 14,80 mp, situat în Iaşi, strada Străpungere Silvestru, nr. 7,
bl. 15, scara B, precum şi concesionarea directă a acestui teren către MITOCARU FLORIN în vederea extinderii
spaŃiului existent;
- 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 228 din 15 iulie 2011, privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 126/1997;
- 24 voturi pentru.
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H.C.L. nr. 229 din 15 iulie 2011, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a
terenului în suprafaŃă de 1162 mp, situat în Str. Zmeu nr. 3 în vederea punerii în aplicare a proiectului “
Consolidare şi restaurare imobil în vederea înfiinŃării Muzeului Municipal Iaşi” ;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 230 din 15 iulie 2011, privind darea în administrarea Ateneului Tătăraşi a parcării publice amenajate
în suprafată de 288 mp situată în Str. Pictorului nr. 14;
- 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 231 din 15 iulie 2011, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul “ Reabilitare
sală gimnastică Colegiul Costache Negruzzi;
- 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 232 din 15 iulie 2011, privind aprobarea co-finanŃării pentru proiectul SoluŃie informatică eSănătate
pentru Spital Clinic de Recuperare Iaşi Str. Pantelimon Halipa nr. 14;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 233 din 15 iulie 2011, privind inregistrarea Primăriei Municipiului Iaşi în sistemul naŃional electronic
privind plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 234 din 15 iulie 2011, privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre asociatii non-profit a
unor suprafete din incinta punctelor termice modernizate;
- Anexa 1 pct. 6 - 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 235 din 15 iulie 2011, privind privind modificarea si completarea hotărârii consiliului local nr. 77/2010
pentru desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele Munipiului Iaşi în cadrul adunărilor
generale ale actionarilor si consiliilor de administratie ale societatilor comerciale si regiilor autonome la care
Municipiul este unic actionar;
- 20 voturi pentru,
- 4 abŃineri.
H.C.L. nr. 236 din 15 iulie 2011, privind aprobarea modificării HCL nr. 168 din 13 mai 2011 pentru realizarea
proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva";
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 237 din 15 iulie 2011, privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Strada THEODOR
PALLADY nr. 4, întocmit în vederea extinderii şi supraetajării unei construcŃii existente pe teren proprietate
privată persoana juridică;
- 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 238 din 15 iulie 2011, privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.71/20.03.2006
“Consolidare Primărie municipiul Iaşi ”;
- 24 voturi pentru.
ŞedinŃa se încheie la ora 09.35.
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.

SECRETAR
DENISA LILIANA IONAŞCU
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