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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 52534 / 06.06.2013

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 30.05.2013
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

FM.14.CIC.01/27.07.2009

MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
şedinţei ordinare din data de 30 mai 2013 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia Primarului
nr. 487/24.05.2013, completată prin Dispoziţia Primarului nr. 496 din 27.05.2013,cu respectarea
întocmai a prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
1. ANGHEL FICU
2. ANTIPA GABRILA
3. AUR MARIUS CATALIN
4. AXINIA CONSTANTIN
5. BEJAN VICTOR
6. BIRHALA CONSTANTIN
7. BOISTEANU PAUL CORNELIU
8. BULGARIU CATALIN
9. CHIRICA MIHAI
10.
DANGĂ MARIUS SORIN
11.
GAVRILA CAMELIA
12.
GRIGORE GABRIEL
13.
HARABAGIU GABRIEL
14.
LEONTE CONSTANTIN
15.
MATASARU PETRE DANIEL
16.
MELENCIUC GEORGIANA
17.
NAVODARU LAURENTIU
18.
NEDELCU VLAD NICOLAE
19.
PREDA ANCA
20.
RUDNIC ERICA
21.
SANDU VASILE
22.
SCRIPCARU CALIN
23.
VRÂNCEANU SIMONA ELENA
Participă la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi: domnul Gheorghe Nichita – primarul
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 Boişteanu Paul Corneliu.
Şedinţa a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Lipseşte motivat domnul consilier Boca Adrian Florin, Ostaficiuc Marius Eugen, Trandafirescu Sorin
Alexandru.
La punctul 14 de pe Ordinea de zi, doamna consilier Camelia Gavrilă părăseşte sala.
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare au fost înscrise următoarele proiecte de hotărâri, respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier supleant din partea Partidului Democrat
Liberal in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2013;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al
bugetului local pentru anul 2014 ;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru exploatarea Bazei de agrement Ciric;
5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 43/28.02.2013
pentru achiziţionarea unor servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare ;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare
juridică la Spitalul Clinic Dr. I. C. Parhon Iasi, B-dul Carol I nr. 50 Iaşi;
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi;
8. Proiect de hotărâre privind plata redeventei de catre S.C APAVITAL S.A. pentru bunurile de retur
concesionate;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.7 la Actul Constitutiv şi a Actului Aditional nr.8
la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi;
10.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a H.C.L. 18/2013 privind completarea
inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin HCL 167/2012;
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în
11.
domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de
învăţământ;
12.
Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe neamortizate integral
aflate in administrarea SC DALKIA TERMO IASI S.A., trecerea acestora din domeniul public în domeniul
privat al Municipiului Iaşi si ulterior valorificarea acestora prin procedura de vânzare în integralitate sau
casarea acestora şi valorificarea lor ca materiale recuperabile;
13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al
Municipiului a construcţiei anexă (cu destinaţie de grupuri sanitare) alipită de clădirea Şcolii Primare Carol
I, unitatea de învăţământ cuprinsă în structura organizatorică a Colegiului Costache Negruzzi Iaşi, precum
şi demolarea acesteia;
14.
Proiect de hotărâre privind atestarea suprafeţei de 7453 m.p. din intravilan cvartal 192,
parcelele CC 1801,5, S=3000 m.p., PS 1803, S = 500 m.p. si P.D. 1798/5, S = 3953 m.p. la domeniul
privat al municipiului Iasi in vederea actualizării documentaţiei cadastrale subtrup Ciric cu nr. cadastral
123109 ;
15.
Proiect de hotărâre privind rectificarea H.C.L. nr. 307/15.09.2011 a suprafeţei de 718,24 m.p.
din Str. Dumbrava Roşie nr. 7 proprietate privată a municipalităţii, C.F.nr. 138515 cu suprafaţă de 335
m.p. respectiv Lot 2 în suprafaţă de 227 m.p. si Lot 3 în suprafaţă de 108 mp si rectificare a H.C.L. nr.
133/31.03.2003 prin care se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei de 718,24 m.p.
cu suprafaţa de 335 m.p. identificată prin loturile de mai sus;
Proiect de hotărâre privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a
16.
iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelei de iluminat aferenta unui numar de 5(cinci) aviziere
apartinand Operei Nationale Romane din Iasi, strada Agatha Bârsescu nr.18;
Proiect de hotărâre privind aprobarea ratificării comisiei de selecţie pentru candidaţii la funcţiile
17.
de membri ai consiliului de administraţie la societăţile comerciale subordonate Consiliului Local al
Municipiului Iaşi;
18.
Proiectul de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului de artere al Municipiului Iaşi;
Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA,
19.
număr cadastral 142492 întocmit in vederea construirii unei locuinte, anexe si imprejmuire pe teren
proprietate privata persoane fizice .
Ordinea de zi a fost completată cu următoarele proiecte de hotărâri:
C1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spaţiilor destinate desfăşurării
evenimentelor în cadrul Centrului Expoziţional Moldova Iaşi;
C2. Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară a Galei Premiilor Operelor Naţionale;
C3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
în Consiliile de
Administraţie ale unităţilor de invaţământ din Municipiul Iaşi ;
C4. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 167/2012 privnd însuşirea inventarului domeniului
privat al Municipiului Iaşi;
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:
H.C.L. nr. 127 din 30 mai 2013, privind validarea mandatului de consilier supleant din partea Partidului
Democrat Liberal in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 128 din 30 mai 2013, privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2013;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 129 din 30 mai 2013, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale şi a altor sume care se fac
venit al bugetului local pentru anul 2014 ;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 împotrivă.
H.C.L. nr. 130 din 30 mai 2013, privind aprobarea unor măsuri pentru exploatarea Bazei de agrement
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Ciric;

- a fost adoptată cu 17 voturi pentru.
- 6 împotrivă.
H.C.L. nr. 131 din 30 mai 2013, privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.
43/28.02.2013 pentru achiziţionarea unor servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru.
- 1 abţinere.
H.C.L. nr. 132 din 30 mai 2013, privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi
reprezentare juridică la Spitalul Clinic Dr. I. C. Parhon Iasi, B-dul Carol I nr. 50 Iaşi;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 abţinere.
H.C.L. nr. 133 din 30 mai 2013, privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 134 din 30 mai 2013, privind aprobarea Actului Adiţional nr.7 la Actul Constitutiv şi a Actului
Aditional nr.8 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 135 din 30 mai 2013, privind modificarea Anexei 1 a H.C.L. 18/2013 privind completarea
inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin HCL 167/2012;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 136 din 30 mai 2013, privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii
aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de
învăţământ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 137 din 30 mai 2013, privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe neamortizate integral
aflate in administrarea SC DALKIA TERMO IASI S.A., trecerea acestora din domeniul public în domeniul
privat al Municipiului Iaşi si ulterior valorificarea acestora prin procedura de vânzare în integralitate sau
casarea acestora şi valorificarea lor ca materiale recuperabile;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 138 din 30 mai 2013, privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al
Municipiului a construcţiei anexă (cu destinaţie de grupuri sanitare) alipită de clădirea Şcolii Primare Carol
I, unitatea de învăţământ cuprinsă în structura organizatorică a Colegiului Costache Negruzzi Iaşi, precum
şi demolarea acesteia;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
Doamna Consilier local Camelia Gavrilă părăseşte sala.
H.C.L. nr. 139 din 30 mai 2013, privind atestarea suprafeţei de 7453 m.p. din intravilan cvartal 192,
parcelele CC 1801,5, S=3000 m.p., PS 1803, S = 500 m.p. si P.D. 1798/5, S = 3953 m.p. la domeniul
privat al municipiului Iasi in vederea actualizării documentaţiei cadastrale subtrup Ciric cu nr. cadastral
123109 ;
- a fost adoptată cu 20 voturi pentru.
- 2 abţineri.
H.C.L. nr. 140 din 30 mai 2013, privind rectificarea H.C.L. nr. 307/15.09.2011 a suprafeţei de 718,24 m.p.
din Str. Dumbrava Roşie nr. 7 proprietate privată a municipalităţii, C.F.nr. 138515 cu suprafaţă de 335
m.p. respectiv Lot 2 în suprafaţă de 227 m.p. si Lot 3 în suprafaţă de 108 mp si rectificare a H.C.L. nr.
133/31.03.2003 prin care se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei de 718,24 m.p.
cu suprafaţa de 335 m.p. identificată prin loturile de mai sus;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru.
H.C.L. nr. 141 din 30 mai 2013, privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica
a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelei de iluminat aferenta unui numar de 5(cinci) aviziere
apartinand Operei Nationale Romane din Iasi, strada Agatha Bârsescu nr.18;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
- 1 abţinere.
H.C.L. nr. 142 din 30 mai 2013, privind aprobarea ratificării comisiei de selecţie pentru candidaţii la
funcţiile de membri ai consiliului de administraţie la societăţile comerciale subordonate Consiliului Local al
Municipiului Iaşi;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru.
H.C.L. nr. 143 din 30 mai 2013, privind aprobarea Nomenclatorului de artere al Municipiului Iaşi;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru.
H.C.L. nr. 144 din 30 mai 2013, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA,
număr cadastral 142492 întocmit in vederea construirii unei locuinte, anexe si imprejmuire pe teren
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proprietate privata persoane fizice .
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru.
H.C.L. nr. 145 din 30 mai 2013, privind aprobarea tarifelor de închiriere a spaţiilor destinate desfăşurării
evenimentelor în cadrul Centrului Expoziţional Moldova Iaşi;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru.
H.C.L. nr. 146 din 30 mai 2013, privind susţinerea financiară a Galei Premiilor Operelor Naţionale;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru.
H.C.L. nr. 147 din 30 mai 2013, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de
Administraţie ale unităţilor de invaţământ din Municipiul Iaşi ;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru.
H.C.L. nr. 148 din 30 mai 2013, privind completarea H.C.L. nr. 167/2012 privnd însuşirea inventarului
domeniului privat al Municipiului Iaşi;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru.
Şedinţa ordinară se încheie la ora 11.00.
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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