MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
şedinţei extraordinare din data de 30.09.2011 a Consiliului Local al
Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia
Primarului nr. 1481/26.09.2011, completată prin Dispoziţia nr. 1500/29.09.2011, cu respectarea întocmai a
prevederilor legale.
La şedinţă au fost prezenţi 23 de consilieri din numărul total de 27 de consilieri, în funcţie, după
cum urmează:
1.
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Anghel Ficu
Agrigoroaei Ionel
Balaniscu Bogdan
Balanovici Elena Laura
Botez Radu
Carp Petra
Chiruta Ciprian
Ciobotaru Florentin Traian
Ciuca Valentin
Cristian Catalin
Gavrila Camelia
Gradinariu Gică
Grigoraş Laurenţiu
Harabagiu Gabriel Vasile
Iacoban Sorin Avram
Neculau Constantin
Ostaficiuc Marius
Poroch Vladimir
Surdu Mihai-Gabriel
Talpalaru Seryl
Toma Catalin

Lipsesc motivat domnii consilieri Bârhală Constantin, Ionescu Ioan Sorin, Negrescu Radu Florin
şi Turliuc Cătălin.
Participă la şedinţa extraordinară 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 şedinţei sunt conduse de către domnul consilier Talpalaru Seryl.
Şedinţa a început la ora 11,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 6 (şase) proiecte de hotărâre, respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2011;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. 172/2011;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de locaţiune a bunurilor aflate in
patrimoniul S.C.CET Iaşi S.A. afectate activităţilor de producere, transport, distributie şi furnizare a
energiei termice produsă în sistem centralizat în municipiul Iaşi până la încheierea noului contract de
concesiune şi intrarea în efectivitatea acestuia;

1

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în inventarul domeniului privat al municipiului Iaşi
a unor bunuri imobile în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor H.C.L. nr. 274/11.08.2011,
modificată prin H.C.L. nr. 319/15.09.2011;
C1.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 266/29.07.2011 ( „
Consolidare Primărie Municipiului Iaşi ”) ;
C2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea infiintării pietelor volante pe raza Municipiului Iaşi;
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele
hotărâri:
HCL nr. 327/30.09.2011, privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2011;
- 23 voturi pentru;
HCL nr. 328/30.09.2011, privind modificarea şi completarea H.C.L. 172/2011;
- 23 voturi pentru;
HCL nr. 329/30.09.2011, privind aprobarea încheierii contractului de locaţiune a bunurilor aflate in
patrimoniul S.C.CET Iaşi S.A. afectate activităţilor de producere, transport, distributie şi furnizare a energiei
termice produsă în sistem centralizat în municipiul Iaşi până la încheierea noului contract de concesiune şi
intrarea în efectivitatea acestuia;
- 23 voturi pentru;
HCL nr. 330/30.09.2011, aprobarea includerii în inventarul domeniului privat al municipiului Iaşi a
unor bunuri imobile în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor H.C.L. nr. 274/11.08.2011, modificată
prin H.C.L. nr. 319/15.09.2011;
- 23 voturi pentru;
HCL nr. 331/30.09.2011, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 266/29.07.2011 („
Consolidare Primărie Municipiului Iaşi”) ;
- 23 voturi pentru;
HCL nr. 332/30.09.2011, privind aprobarea infiintării pieţelor volante pe raza Municipiului Iaşi;
- 23 voturi pentru.
Şedinţa se încheie la ora 11.07.
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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