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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 25219 / 17.03.2014

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2014
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2014 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia Primarului
nr. 124/21.02.2014, completată prin Dispoziţia Primarului nr. 129/24.02.2014,cu respectarea întocmai a
prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ANGHEL FICU
ANTIPA GABRIELA
AUR MARIUS CĂTĂLIN
AXINIA CONSTANTIN
BEJAN VICTOR
BOCA ADRIAN FLORIN
BOIŞTEANU PAUL CORNELIU
BULGARIU CATALIN
BIRHALA CONSTANTIN
CHIRICA MIHAI
CRISTIAN CĂTĂLIN
DANGĂ MARIUS
GAVRILĂ CAMELIA
HARABAGIU GABRIEL
MATASARU PETRE DANIEL
MELENCIUC GEORGIANA
NEDELCU VLAD NICOLAE
NAVODARU LAURENŢIU
OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
PREDA ANCA
RUDNIC ERICA
SANDU VASILE
SCRIPCARU CĂLIN
SURDU GABRIEL MIHAI
TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
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 Năvodaru Laurenţiu.
Şedinţa a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Lipseşte motivat domnul consilier local Leonte Constantin.
La punctul 5 de pe Ordinea de zi, domnul consilier local Mătăsaru Daniel, părăseşte sala.
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare au fost înscrise următorele proiecte de hotărâri, respectiv:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Ecopiaţa
S.A. şi estimările pentru anii 2015 – 2016;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Salubris
S.A;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Citadin
S.A;
4.
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, conform art. 286 alin. 1-3 din Legea
571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul prevăzut în Anexa
nr. 1,(Mateiaş Maria);
5.
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, conform art. 286 alin. 1-3 din Legea
571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul prevăzut în Anexa
nr. 1,(Cuzic Mariea);
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “ Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a
blocurilor de locuinţe din municipiul Iaşi pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună ”, a cererii de
finanţare şi a cheltuielilor aferente;
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7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico- economici pentru investiţia
modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere;
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia
Amenajare trecere de pietoni pe DN 28 la intersectia cu str. Petre Culianu;
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Iaşi ;
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2014--2015;
11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru
beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2014;
12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului “Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a
vârstnicilor” derulat de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi în parteneriat cu Asociaţia Filantropică „Trup şi
Suflet”, perioada martie – decembrie 2014;
13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului “Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a
vârstnicilor” derulat de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi în parteneriat cu Fundaţia Solidaritate şi Speranţă,
perioada martie – decembrie 2014;
14.
Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mame şi
Copii” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”;
15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat în faza de sustenabilitate
„Educaţia înseamnă viitor” în cadrul Domeniului major de intervenţie 2.2 – Nu abandona şcoala! – pentru anul
2014;
16.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, şos.Păcurari nr. 63, bl.549 în suprafaţă
de 34,40 mp;
17.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spaţii comerciale proprietate privată a statului şi aflate
în administrarea Municipiului Iaşi, conform Legii nr.550/2002;
18.
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat
între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Comunitatea Evreilor Iaşi;
19.
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat
între Municipiul Iaşi şi Instituţia Avocatului Poporului –Biroul Teritorial Iaşi;
20.
Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere, din proprietatea publică a statului român şi
administrarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino”
Bucureşti, în proprietatea publică a Municipiului Iaşi şi administrarea Spitalului Clinic Dr. I.C.Parhon, a unor
bunuri;
21.
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea proiectului Neutralizarea deşeurilor
medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească la Spitalul Clinic Dr. I.C.Parhon;
22.
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea proiectului Neutralizarea deseurilor
medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi;
Proiect de hotărâre privind atribuirea unei locuinţe disponibile construite prin Anl, destinată tinerilor spre
23.
închiriere;
24.
Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat ;
25.
Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat ;
26.
Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Asociere nr. 8329/2005 şi constituirea unui drept
de superficie în favoarea S.C.Palas International Resort S.R.L. pentru loturile de teren situate în Iaşi, Str. Palat nr.
cadastrale 145335, 145330, 145300, 145261 ;
27.
Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute de trecere în beneficiul S.C.Palas Resort
S.R.L. pe terenul situat în Iaşi-Str. Palat în suprafaţă de 196 mp ;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a terenurilor din
28.
anexele 1 si 2 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de catre Municipiul Iasi;
29.
Proiect de hotărare privind atestarea apartenenţei la domeniul privat a Municipiului Iaşi a terenului în
suprafaţă de 405 mp situat în str. Pinului f.n., indentificat cadastral în CV 54, parcela CAT 1875/1, în vederea
amenajării unei parcări temporare şi atribuirea în folosinţă gratuită a acestuia pe durata existenţei construcţiei
catre Institutul Regional de Oncologie ;
30.
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Iaşi a suprafeţei S1 =
194 mp din T 27, parcela CC 882/1 în vederea constituirii unei căi de acces publice precum şi atestarea la
domeniul privat al municipiului Iaşi a suprafeţelor S2 = 143 mp din T 27, parcela CC 882/2 şi S3 = 223 mp, din T
27, parcela VH 883;
31.
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către: Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă; Primăria Comunei Rediu; Primăria Comunei Popricani; Primăria Comunei Ciurea şi Primăria Comunei
Valea Lupului, a unor bunuri scoase din uz;
32.
Proiect de hotărâre aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TRANTOMIR NR.5A întocmit in
vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
33.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HLINCEA (VECHE) NR. 5
cvartal 69, numar cadastral 16333, întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren proprietate
privata persoana fizica ;
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34.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, T42, numar
cadastral 19377/1 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unui ansamblu
rezidential pe teren proprietate privata persoane fizice;
35.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU
NR. 44P întocmit în vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
36.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T155 NUMERE
CADASTRALE 142963, 142964, 142965, 142966, 142967, 142968, 142971, 142972, 142973, 141965, 9269,
142773, intocmit în vederea extinderii intravilanului municipiul Iasi pentru construire locuinţe şi funcţiuni anexe pe
teren proprietate privată persoane fizice;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, FUNDAC LASCAR CATARGI NR. 3
37.
întocmit in vederea extinderii si mansardării unui imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica;
38.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA,numar
cadastral 143397 întocmit in vederea construirii unei anexe si unui garaj pe teren proprietate privata persoane
fizice ;
39.
Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiunilor de conducere executivă ale societăţilor comerciale şi
Regiei Autonome de Transport Public Iaşi;
Diverse: Adresa Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi nr.3073 din 14.01.2014;
Completări :
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU
NR. 87, întocmit in vederea construirii unei platforme de cercetare pentru integrarea resurselor regenerabile in
instalatii autonome pe teren proprietate privata persoana juridica ;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul « Construire
extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil » ;
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:
H.C.L. nr. 34 din 28 februarie 2014, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al
S.C. Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2015 – 2016;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
- 2 abţineri.
H.C.L. nr. 35 din 28 februarie 2014, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al
S.C. Salubris S.A;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
- 2 abţineri.
H.C.L. nr. 36 din 28 februarie 2014, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al
S.C. Citadin S.A;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
- 2 abţineri.
H.C.L. nr. 37 din 28 februarie 2014, privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, conform art. 286 alin. 1-3
din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul prevăzut
în Anexa nr. 1,(Mateiaş Maria);
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru.
Domnul consilier local Mătăsaru Daniel, părăseşte sala.
H.C.L. nr. 38 din 28 februarie 2014, privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, conform art. 286 alin. 1-3
din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul prevăzut
în Anexa nr. 1,(Cuzic Mariea);
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 39 din 28 februarie 2014, privind aprobarea realizării proiectului “ Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Iaşi pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună ”, a
cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 40 din 28 februarie 2014, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico- economici
pentru investiţia modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
- 2 abţineri.
H.C.L. nr. 41 din 28 februarie 2014, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru investiţia Amenajare trecere de pietoni pe DN 28 la intersectia cu str. Petre Culianu;
- a fost adoptată cu 20 voturi pentru.
- 5 abţineri.
H.C.L. nr. 42 din 28 februarie 2014, privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Iaşi ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 43 din 28 februarie 2014, privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2014--2015;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
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H.C.L. nr. 44 din 28 februarie 2014, privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit
pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2014;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 45 din 28 februarie 2014, privind aprobarea finanţării proiectului “Servicii specializate de îngrijire la
domiciliu a vârstnicilor” derulat de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi în parteneriat cu Asociaţia Filantropică
„Trup şi Suflet”, perioada martie – decembrie 2014;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 46 din 28 februarie 2014, privind aprobarea finanţării proiectului “Servicii specializate de îngrijire la
domiciliu a vârstnicilor” derulat de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi în parteneriat cu Fundaţia Solidaritate
şi Speranţă, perioada martie – decembrie 2014;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 47 din 28 februarie 2014, privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii
pentru Mame şi Copii” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”;
- a fost adoptată cu 19 voturi pentru.
- 5 abţineri,
- 1 împotrivă.
H.C.L. nr. 48 din 28 februarie 2014, privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat în faza de
sustenabilitate „Educaţia înseamnă viitor” în cadrul Domeniului major de intervenţie 2.2 – Nu abandona şcoala!
– pentru anul 2014;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 49 din 28 februarie 2014, privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, şos.Păcurari nr. 63, bl.549 în
suprafaţă de 34,40 mp;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 50 din 28 februarie 2014, privind aprobarea vânzării unor spaţii comerciale proprietate privată a
statului şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi, conform Legii nr.550/2002;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 51 din 28 februarie 2014, privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008
încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Comunitatea Evreilor Iaşi;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 52 din 28 februarie 2014, privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011
încheiat între Municipiul Iaşi şi Instituţia Avocatului Poporului –Biroul Teritorial Iaşi;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 53 din 28 februarie 2014, privind aprobarea propunerii de trecere, din proprietatea publică a statului
român şi administrarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie
“Cantacuzino” Bucureşti, în proprietatea publică a Municipiului Iaşi şi administrarea Spitalului Clinic Dr.
I.C.Parhon, a unor bunuri;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 54 din 28 februarie 2014, privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea proiectului Neutralizarea
deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească la Spitalul Clinic Dr. I.C.Parhon;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 55 din 28 februarie 2014, privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea proiectului Neutralizarea
deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 56 din 28 februarie 2014, privind atribuirea unei locuinţe disponibile construite prin Anl, destinată
tinerilor spre închiriere;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 57 din 28 februarie 2014, privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi,
reactualizat ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 58 din 28 februarie 2014, privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi,
reactualizat ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 59 din 28 februarie 2014, privind modificarea Contractului de Asociere nr. 8329/2005 şi constituirea
unui drept de superficie în favoarea S.C.Palas International Resort S.R.L. pentru loturile de teren situate în Iaşi,
Str. Palat nr. cadastrale 145335, 145330, 145300, 145261 ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
- 2 împotrivă.
H.C.L. nr. 60 din 28 februarie 2014, privind constituirea unui drept de servitute de trecere în beneficiul
S.C.Palas Resort S.R.L. pe terenul situat în Iaşi-Str. Palat în suprafaţă de 196 mp ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
- 2 împotrivă.
H.C.L. nr. 61 din 28 februarie 2014, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a
terenurilor din anexele 1 si 2 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de catre Municipiul Iasi;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
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H.C.L. nr. 62 din 28 februarie 2014, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat a Municipiului Iaşi a
terenului în suprafaţă de 405 mp situat în str. Pinului f.n., indentificat cadastral în CV 54, parcela CAT 1875/1, în
vederea amenajării unei parcări temporare şi atribuirea în folosinţă gratuită a acestuia pe durata existenţei
construcţiei catre Institutul Regional de Oncologie ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 63 din 28 februarie 2014, privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Iaşi a
suprafeţei S1 = 194 mp din T 27, parcela CC 882/1 în vederea constituirii unei căi de acces publice precum şi
atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a suprafeţelor S2 = 143 mp din T 27, parcela CC 882/2 şi S3 =
223 mp, din T 27, parcela VH 883;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 64 din 28 februarie 2014, privind aprobarea transmiterii fără plată către: Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă; Primăria Comunei Rediu; Primăria Comunei Popricani; Primăria Comunei Ciurea şi Primăria
Comunei Valea Lupului, a unor bunuri scoase din uz;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 65 din 28 februarie 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TRANTOMIR
NR.5A întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 66 din 28 februarie 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HLINCEA
(VECHE) NR. 5 cvartal 69, numar cadastral 16333, întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte pe
teren proprietate privata persoana fizica ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 67 din 28 februarie 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, T42,
numar cadastral 19377/1 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unui
ansamblu rezidential pe teren proprietate privata persoane fizice;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 68 din 28 februarie 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ALEEA MIHAIL
SADOVEANU NR. 44P întocmit în vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 69 din 28 februarie 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T155
NUMERE CADASTRALE 142963, 142964, 142965, 142966, 142967, 142968, 142971, 142972, 142973,
141965, 9269, 142773, intocmit în vederea extinderii intravilanului municipiul Iasi pentru construire locuinţe şi
funcţiuni anexe pe teren proprietate privată persoane fizice;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 70 din 28 februarie 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, FUNDAC LASCAR
CATARGI NR. 3 întocmit in vederea extinderii si mansardării unui imobil existent pe teren proprietate privata
persoana fizica;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 71 din 28 februarie 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA
GALATA,numar cadastral 143397 întocmit in vederea construirii unei anexe si unui garaj pe teren proprietate
privata persoane fizice ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 72 din 28 februarie 2014, privind delegarea atribuţiunilor de conducere executivă ale societăţilor
comerciale şi Regiei Autonome de Transport Public Iaşi;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 73 din 28 februarie 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL
VLAICU NR. 87, întocmit in vederea construirii unei platforme de cercetare pentru integrarea resurselor
regenerabile in instalatii autonome pe teren proprietate privata persoana juridica ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 74 din 28 februarie 2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul
« Construire extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil » ;
- a fost adoptată cu 25 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.
Secretarul Municipiului Iaşi
Denisa Liliana Ionaşcu
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