MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
şedinţei ordinare din data de 26.07.2012 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai susmenţionată, prin Dispoziţia Primarului nr. 740/20.07.2012, completată prin Dispoziţia
Primarului nr. 744 din 23.07.2012cu respectarea întocmai a prevederilor legale.
La şedinţă au fost prezenţi 24 de consilieri din numărul total de 26 de consilieri, în
funcţie după cum urmează:
1. ANGHEL FICU
2. ANTIPA GABRIELA
3. AUR MARIUS CATALIN
4. BEJAN VICTOR
5. BOCA ADRIAN FLORIN
6. BOGDANICI CAMELIA MARGARETA
7. BOISTEANU PAUL CORNELIU
8. BULGARIU CATALIN
9. BURAGA SANDU
10. GAVRILA CAMELIA
11. GHIBU CRISTIAN
12. GRIGORE GABRIEL
13. HARABAGIU GABRIEL
14. IACOBAN SORIN AVRAM
15. LEONTE CONSTANTIN
16. NAVODARU LAURENTIU
17. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
18. PREDA ANCA
19. RUDNIC ERICA
20. SANDU VASILE
21. SCRIPCARU CALIN
22. VRÂNCEANU SIMONA ELENA
Participă la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi: domnul
Gheorghe Nichita – primarul Municipiului Iaşi, domnul Mihai Chirica - viceprimarul
Municipiului Iaşi, domnul Marius Dangă - 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 Sorin Avram Iacoban.
Lipsesc motivat domnii consilieri Grigoraş Gheorghe şi Mătăsaru Petru Daniel.
Şedinţa a început la ora 12,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Pe ordinea de zi principală a şedinţei au fost înscrise 21 proiecte de hotărâri şi 9
proiecte pe ordinea de zi completatoare, respectiv:
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1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la
proiectul european „RE-Block – Model eficient şi multiplicabil de sisteme inovative”
finanţat prin Programului de Cooperare URBACT II;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 1
la H.C.L. nr. 54/2011 ;
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a H.C.L. nr. 35/2012 ;
3.
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
aferenti studiului de fezabilitate pentru proiectul „ Modernizarea si reabilitarea Parcului
Public al Teatrului National Vasile Alecsandri ”
5.
Proiect de hotărâre privind necesitatea aprobării lucrărilor suplimentare
aferente contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02-Reabilitarea si
dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia-Iaşi”, conform
Certificatului Interimar de Plată la terminarea lucrărilor nr. 11, inaintat de firma de
consultanţă S.C. Eptisa Romania S.R.L.;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
aferenţi studiului de fezabilitate pentru proiectul Retina-Revitalization of traditional
industrial areas in south-east Europe;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de
cult din Municipiul Iaşi;
8.
Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi
inregistrat la 31 decembrie 2011 ;
9.
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune prin
încredinţarea directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi nr.
90979/05.12.2007 ;
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de
iluminat public si a caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Municipiul
Iaşi;
11.
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a
spaţiului din Iaşi, Str. I.C. Bratianu nr. 22 utilizat de catre Fundaţia Culturala Cronica Iasi
pe baza unui contract de comodat;
12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către Colegiul
Naţional Iaşi a 280 mp (23,00 mc) piatră cubică (pavele) scoasă din uz;
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1.2 a H.C.L. nr. 72/2011
13.
de însuşire a inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat ;
14.
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a
suprafetei de teren de 150 mp situată în Iasi,Trecatoarea Trei Ierarhi nr. 12, aflată în
domeniul public al Municipiului Iaşi ;
15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, B-dul
Nicolae Iorga nr. 40 în suprafaţă de 56,60 mp ;
16.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, B-dul
Poitiers nr. 43 în suprafaţă de 1637 mp;
17.
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 495/23.12.2009 ;
18.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Iaşi în
Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apa
Canal Iaşi ;
19.
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de
învăţământ particular acreditate din Municipiul Iasi pentru anul şcolar 2012 –2013 ;
20.
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr
86/29.02.2012 privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru 2012—2013 ;
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21.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,
STRADA NICORITA NR.15 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren
proprietate privata persoana fizica;
Completare:
1.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi 2012;
2.
Proiect de hotărâre aprobarea unor cheltuieli aferente obiectivului de
investiţii “ CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI ”;
3.
Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi
inregistrat la 31 decembrie 2012;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al
Municipiului Iasi la data de 30 iunie 2012;
5.
Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului domeniului privat al
Municipiului Iaşi, reactualizat;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui spaţiu cu altă destinaţie
decat locuinţă din domeniul privat al statului, conform Legii 550/2002;
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă
7.
gratuită a unor spaţii situate în imobilul din Str. Vasile Alecsandri nr. 8, către Direcţia
Locală de Evidenţă a Persoanelor;
8.
Proiect de hotârâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a două module tip
locuinţe de necesitate către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi, în
vederea utilizării acestora de echipajele SMURD;
9.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 8 (Unităţi de Învăţământ)
a HCL 72/2011 de însuşire a inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi,
reactualizat, precum si darea în administrare a terenurilor si clădirilor în care işi
desfăşoară activitatea unităţile de invaţământ preuniversitar de stat către Consiliile de
Administraţie ale acestora;
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate
următoarele hotărâri:
H.C.L. nr. 143 din 26 iulie 2012, privind aprobarea participării Municipalităţii
ieşene la proiectul european „RE-Block – Model eficient şi multiplicabil de sisteme
inovative” finanţat prin Programului de Cooperare URBACT II;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 144 din 26 iulie 2012, privind aprobarea modificării şi

completării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 54/2011 ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
- 1 abţinere.
H.C.L. nr. 145 din 26 iulie 2012, privind modificarea Anexei 1 a H.C.L.

nr. 35/2012 ;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
- 3 împotrivă.
H.C.L. nr. 146 din 26 iulie 2012, privind necesitatea aprobării lucrărilor
suplimentare aferente contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02Reabilitarea si dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea GoliaIaşi”, conform Certificatului Interimar de Plată la terminarea lucrărilor nr. 11, inaintat de
firma de consultanţă S.C. Eptisa Romania S.R.L.;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
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H.C.L. nr. 147 din 26 iulie 2012, privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi studiului de fezabilitate pentru proiectul Retina-Revitalization of
traditional industrial areas in south-east Europe;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 148 din 26 iulie 2012, privind aprobarea sprijinului financiar pentru
unităţile de cult din Municipiul Iaşi;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
- 3 abţinere.
H.C.L. nr. 149 din 26 iulie 2012, privind repartizarea excedentului
Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2011 ;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
- 3 abţinere.
H.C.L. nr. 150 din 26 iulie 2012, privind prelungirea Contractului de concesiune
prin încredinţarea directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi nr.
90979/05.12.2007 ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 151 din 26 iulie 2012, privind aprobarea Regulamentului serviciului
de iluminat public si a caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din
Municipiul Iaşi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 152 din 26 iulie 2012, privind prelungirea perioadei de folosinţă
gratuită a spaţiului din Iaşi, Str. I.C. Bratianu nr. 22 utilizat de catre Fundaţia Culturala
Cronica Iasi pe baza unui contract de comodat;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 153 din 26 iulie 2012, privind aprobarea transmiterii fără plată către
Colegiul Naţional Iaşi a 280 mp (23,00 mc) piatră cubică (pavele) scoasă din uz;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 154 din 26 iulie 2012, privind completarea Anexei nr. 1.2 a H.C.L.
nr. 72/2011 de însuşire a inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi,
reactualizat ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 155 din 26 iulie 2012, privind aprobarea concesionarii prin licitaţie
publică a suprafetei de teren de 150 mp situată în Iasi,Trecatoarea Trei Ierarhi nr. 12, aflată
în domeniul public al Municipiului Iaşi ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 156 din 26 iulie 2012, privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, Bdul Nicolae Iorga nr. 40 în suprafaţă de 56,60 mp ;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
- 3 voturi împotrivă.
H.C.L. nr. 157 din 26 iulie 2012, privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, Bdul Poitiers nr. 43 în suprafaţă de 1637 mp;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 158 din 26 iulie 2012, privind modificarea H.C.L. nr.
495/23.12.2009 ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 159 din 26 iulie 2012, privind desemnarea reprezentantului
Municipiului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul Asociaţiei Regionale a
Serviciilor de Apa Canal Iaşi ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
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H.C.L. nr. 160 din 26 iulie 2012, privind aprobarea atribuirii de noi denumiri
unităţilor de învăţământ particular acreditate din Municipiul Iasi pentru anul şcolar 2012
–2013 ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 161 din 26 iulie 2012, privind completarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr
86/29.02.2012 privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru 2012—2013 ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 162 din 26 iulie 2012, privind aprobarea Planului Urbanistic de
Detaliu IASI, STRADA NICORITA NR.15 întocmit in vederea construirii unei locuinte
pe teren proprietate privata persoana fizica;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 163 din 26 iulie 2012, privind repartizarea excedentului Municipiului
Iasi inregistrat la 31 decembrie 2012;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru.
- 6 abţineri.
H.C.L. nr. 164 din 26 iulie 2012, privind aprobarea execuţiei bugetului general
al Municipiului Iasi la data de 30 iunie 2012;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru.
- 6 abţineri.
H.C.L. nr. 165 din 26 iulie 2012, privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi
2012;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru.
- 6 abţineri
H.C.L. nr. 166 din 26 iulie 2012, privind aprobarea unor cheltuieli aferente
obiectivului de investiţii “ CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI ”;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru.
- 2 abţineri
H.C.L. nr. 167 din 26 iulie 2012, privind însuşirea inventarului domeniului
privat al Municipiului Iaşi, reactualizat;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 168 din 26 iulie 2012, privind aprobarea vânzării unui spaţiu cu altă
destinaţie decat locuinţă din domeniul privat al statului, conform Legii 550/2002;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 169 din 26 iulie 2012, privind prelungirea perioadei de atribuire în
folosinţă gratuită a unor spaţii situate în imobilul din Str. Vasile Alecsandri nr. 8, către
Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 170 din 26 iulie 2012, privind atribuirea în folosinţă gratuită a două
module tip locuinţe de necesitate către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Sf. Spiridon
Iaşi, în vederea utilizării acestora de echipajele SMURD;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 171 din 26 iulie 2012, privind modificarea Anexei nr. 8 (Unităţi de
Învăţământ) a HCL 72/2011 de însuşire a inventarului domeniului public al Municipiului
Iaşi, reactualizat, precum si darea în administrare a terenurilor si clădirilor în care işi
desfăşoară activitatea unităţile de invaţământ preuniversitar de stat către Consiliile de
Administraţie ale acestora;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
Şedinţa se încheie la ora 13.00.
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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 Ionaşcu
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