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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 51988 / 10.06.2014

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 31.05.2014
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 31 mai 2014 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia Primarului nr.
399/23.05.2014, completată prin Dispoziţia Primarului nr. 424/28.05.2014, cu respectarea întocmai a
prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
1.
AUR MARIUS CĂTĂLIN
2.
AXINIA CONSTANTIN
3.
BEJAN VICTOR
4.
BOCA ADRIAN FLORIN
5.
BULGARIU CATALIN
6.
BIRHALA CONSTANTIN
7.
CHIRICA MIHAI
8.
CRISTIAN CĂTĂLIN
9.
DANGĂ MARIUS
10.
GAVRILĂ CAMELIA
11.
HARABAGIU GABRIEL
12.
LEONTE CONSTANTIN
13.
MATASARU PETRE DANIEL
14.
MELENCIUC GEORGIANA
15.
NEDELCU VLAD NICOLAE
16.
NAVODARU LAURENŢIU
17.
OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
18.
PREDA ANCA
19.
RUDNIC ERICA
20.
SANDU VASILE
21.
SURDU GABRIEL MIHAI
22.
TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
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 Mătăsaru Petre Daniel.
Şedinţa a început la ora 09,30 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Lipseşte motivat domnul consilier Anghel Ficu, Doamna consilier Antipa Gabriela, domnul consilier
Boisteanu Paul Corneliu, Domnul consilier Scripcaru Călin şi Doamna consilier Vrânceanu Simona.
Domnul consilier Dangă Marius Sorin întârzie la şedinţă.
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare au fost înscrise următorele proiecte de hotărâri, respectiv:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2014;
2.
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale si a altor sume care se fac venit al
bugetului local pentru anul 2015;
3.
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 286
alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.
30/2011, pentru contribuabilii prevăzuţi în ANEXA 1;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului “ O Mai Buna Adaptare Prin
Consiliere Si Orientare“”, de către Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, lider în cadrul acestui proiect şi Colegiul
Naţional de Artă Ocatv Băncilă, partener 1 în cadrul proiectului;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului “Model inovator de organizare si
furnizare consiliere, orientare profesionala si stagii practice de pregatire pentru elevi in domeniul productiei si
comercializarii creatiei vestimentare”, de către Colegiul Tehnic “Ioan C. Stefanescu” Iasi, respectiv, Colegiul
National de Artă „Octav Bancilă” Iasi, parteneri în cadrul proiectului;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Consolidare
si Restaurare Crucea lui Ferenţ;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile în care se realizează
accesul in reteaua proprietate a Municipiului Iasi, dreptul de acces pe proprietatea publica a Municipiului Iasi,
precum si dispozitiile privind autorizarea construirii retelor de comunicatii electronice in vederea instalarii,
intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare
sustinerii acestora;
8.
Proiect de hotărâre privind privind modificarea anexei 5.2 la H.C.L. nr. 307/23.08.2010 şi anexei 1
la H.C.L. nr. 34/23.01.2012, anexe la contractul de delegare a gestiuni, prin concesiune către S.C. Servicii
Publice Iaşi S.A.;
9.
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 102675/06.11.2012
încheiat între Municipiul Iaşi şi Episcopia Romano-Catolică Iaşi;
10.
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate
tinerilor spre închiriere;
11.
Proiect de hotărâre privind suplimentarea suprafetei de teren atribuita in folosinta gratuita, pe
durata existentei constructiei, catre Curtea de Apel Iasi prin HCL 264/2006;
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12.
Proiect de hotărâre trecerea din exploatarea SC Ecopiata SA în administrarea directă a D.A.P.P.P.
a mijlocului fix ”centru hipic-clădire administrativă” precum si aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul
privat al Municipiului Iasi a imobilului ”centru hipic-clădire administrativă”, in vederea casarii si dezafectarii
acestuia;
Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Colegiului National Emil Racovita, in
13.
administrarea Scolii Gimnaziale Mihai Codreanu, a imobilului cu destinatie de unitate de invatamant, situat in str.
Sf. Theodor nr. 1, proprietatea publica a Municipiului Iasi;
14.
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 58/2014, cuprinzând inventarul domeniului privat al
Municipiului Iaşi şi aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 62,50 mp situat în Iaşi,
adiacent imobilului din str. Mitropolit Varlaam nr. 54 ;
15.
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul
în suprafaţă de 1243 mp, situat în Iaşi, şos. Naţională nr. 55, precum şi concesionarea directă a acestuia către
S.C. MERCUR MARY S.R.L. în vederea extinderii imobilului existent şi amenajării unei parcări ;
16.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Socola nr. 57, bl. A în suprafată
de 30 mp;
17.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Pantelimon Halipa nr. 4A, bl.
F3B în suprafată de 19,50 mp;
18.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Străpungere Silvestru nr. 12,
adiacent bl. CL18, în suprafată de 154 mp;
19.
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a
terenurilor din Anexa 1 ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de catre Municipiul Iaşi
(Terenuri situate în Iaşi, Ciuşmeaua Păcurari, Tarlaua 31, parcela CC 1245/2 în suprafaţă de 500 mp, parcela
CAT 1246/1 în suprafaţă de 321 mp, parcela CAT 1246/2 în suprafaţă de 143 mp);
20.
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a
terenurilor din Anexa 1 ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de catre Municipiul
Iaşi.(Terenuri situate în Iaşi, std. Cărămidari nr. 2, Tarlaua 36, parcela A 1226/9 în suprafaţă de 68 mp. , parcela
A 1226/10 în suprafaţă de 190 mp);
21.
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a
terenului din Anexa 1 ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de catre Municipiul Iaşi (Teren
situat în Iaşi, Zona Carrefour Era, Tarlaua 38 parcela CDT 1767 în suprafaţă de 1636 mp.);
22.
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a
terenului din Anexa 1 ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de către Municipiul Iaşi (str
Caprelor f.n., Tarlaua 26, parcela PDT 843/6 în suprafaţă de 395 mp);
23.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu IASI, STRADA SPITAL
PASCANU NR. 2B SI STRADELA ZORILOR NR. 1, întocmit in vederea modificarii P.U.Z.-lui aprobat prin H.C.L.
nr. 218 din 26 mai 2008-construire locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica ;
24.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 53,
întocmit in vederea extinderii unui ansamblu de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
25.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA ANTIBIOTICE (DN 28)
T 190, NUMAR CADASTRAL 145341 Intocmit in vederea construirii unui Complex Integrat Dealer BMW pe teren
proprietate persoana juridica;
26.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA DE NORD nr.
3, întocmit in vederea extinderii locuintei C1, construire anexa si beci pe teren proprietate privata persoana fizica ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T63
27.
NUMERE CADASTRALE 6024/1/2/1/3, 6024/1/2/2,6024/2 întocmit in vederea construirii unei zone de dezvoltare
ansamblu rezidential nou pe teren proprietate privata persoana fizica;
28.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS
NR. 4 Intocmit in vederea amenajarii unei zone de productie pe teren proprietate privata persoana juridica ;
29.
Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 140 din 30 aprilie 2014 pentru
aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI, STRADA RACHITI NR. 26A / STR. VASILE LUPU NR. 35, intocmit in
vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica;
30.
Proiect de hotărâre privind propunerea de denumire a unei artere Strada Ion Mitican;
31.
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetaţean de onoare domnului Prof. Dr. Franz
Grehns;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de
32.
Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi pentru anul 2014;
Completări :
C1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului Internaţional al Educaţiei (FIE) 2014 ;
C2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia «Racordarea clădirilor
publice la sistemul centralizat de termoficare » ;
C3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iasi, B-dul Poitiers nr. 30, în suprafaţă de 721.35
mp;
C4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat a municipiului Iaşi a terenului în
suprafaţă de 704 mp, indentificat cadastral în CV 4, parcela CC 181 (Anexa A), şi aprobarea schimbului de
terenuri echivalent între municipalitate şi terenul din str. Gheorghe Doja nr.18, proprietate privată în suprafaţă de
700 mp (Anexa C) ;
C5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2013 precum şi a Hotărârii
Consiliului Local nr. 218/2013 si a anexelor aferente acestora;
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:
H.C.L. nr. 148 din 31 mai 2014, privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
- a fost adoptată cu 20 voturi pentru.
- 1 abţinere.
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H.C.L. nr. 149 din 31 mai 2014, privind aprobarea rectificării Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2014;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 150 din 31 mai 2014, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale si a altor sume care se fac venit al
bugetului local pentru anul 2015;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 151 din 31 mai 2014, privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 286
alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.
30/2011, pentru contribuabilii prevăzuţi în ANEXA 1;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 152 din 31 mai 2014, privind aprobarea şi derularea proiectului “ O Mai Buna Adaptare Prin Consiliere
Si Orientare“”, de către Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, lider în cadrul acestui proiect şi Colegiul Naţional de
Artă Ocatv Băncilă, partener 1 în cadrul proiectului;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 153 din 31 mai 2014, privind aprobarea şi derularea proiectului “Model inovator de organizare si
furnizare consiliere, orientare profesionala si stagii practice de pregatire pentru elevi in domeniul productiei si
comercializarii creatiei vestimentare”, de către Colegiul Tehnic “Ioan C. Stefanescu” Iasi, respectiv, Colegiul
National de Artă „Octav Bancilă” Iasi, parteneri în cadrul proiectului;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 154 din 31 mai 2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Consolidare si
Restaurare Crucea lui Ferenţ;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 155 din 31 mai 2014, privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile în care se realizează
accesul in reteaua proprietate a Municipiului Iasi, dreptul de acces pe proprietatea publica a Municipiului Iasi,
precum si dispozitiile privind autorizarea construirii retelor de comunicatii electronice in vederea instalarii,
intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare
sustinerii acestora;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 156 din 31 mai 2014, privind privind modificarea anexei 5.2 la H.C.L. nr. 307/23.08.2010 şi anexei 1 la
H.C.L. nr. 34/23.01.2012, anexe la contractul de delegare a gestiuni, prin concesiune către S.C. Servicii Publice
Iaşi S.A.;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 157 din 31 mai 2014, privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 102675/06.11.2012
încheiat între Municipiul Iaşi şi Episcopia Romano-Catolică Iaşi;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 158 din 31 mai 2014, privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor
spre închiriere;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 159 din 31 mai 2014, privind suplimentarea suprafetei de teren atribuita in folosinta gratuita, pe durata
existentei constructiei, catre Curtea de Apel Iasi prin HCL 264/2006;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 160 din 31 mai 2014, privind trecerea din exploatarea SC Ecopiata SA în administrarea directă a
D.A.P.P.P. a mijlocului fix ”centru hipic-clădire administrativă” precum si aprobarea trecerii din domeniul public in
domeniul privat al Municipiului Iasi a imobilului ”centru hipic-clădire administrativă”, in vederea casarii si
dezafectarii acestuia ;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 161 din 31 mai 2014, privind trecerea din administrarea Colegiului National Emil Racovita, in
administrarea Scolii Gimnaziale Mihai Codreanu, a imobilului cu destinatie de unitate de invatamant, situat in str.
Sf. Theodor nr. 1, proprietatea publica a Municipiului Iasi;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 162 din 31 mai 2014, privind completarea HCL nr. 58/2014, cuprinzând inventarul domeniului privat al
Municipiului Iaşi şi aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 62,50 mp situat în Iaşi,
adiacent imobilului din str. Mitropolit Varlaam nr. 54 ;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 163 din 31 mai 2014, privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Socola nr. 57, bl. A în suprafată
de 30 mp;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 164 din 31 mai 2014, privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Pantelimon Halipa nr. 4A, bl.
F3B în suprafată de 19,50 mp;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 165 din 31 mai 2014, privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Străpungere Silvestru nr. 12,
adiacent bl. CL18, în suprafată de 154 mp;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 166 din 31 mai 2014, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a
terenurilor din Anexa 1 ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de catre Municipiul Iaşi
(Terenuri situate în Iaşi, Ciuşmeaua Păcurari, Tarlaua 31, parcela CC 1245/2 în suprafaţă de 500 mp, parcela
CAT 1246/1 în suprafaţă de 321 mp, parcela CAT 1246/2 în suprafaţă de 143 mp);
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 167 din 31 mai 2014, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a
terenurilor din Anexa 1 ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de catre Municipiul
Iaşi.(Terenuri situate în Iaşi, std. Cărămidari nr. 2, Tarlaua 36, parcela A 1226/9 în suprafaţă de 68 mp. , parcela
A 1226/10 în suprafaţă de 190 mp);
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 168 din 31 mai 2014, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a terenului
din Anexa 1 ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de catre Municipiul Iaşi (Teren situat în
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Iaşi, Zona Carrefour Era, Tarlaua 38 parcela CDT 1767 în suprafaţă de 1636 mp.);
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 169 din 31 mai 2014, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a terenului
din Anexa 1 ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de către Municipiul Iaşi (str Caprelor
f.n., Tarlaua 26, parcela PDT 843/6 în suprafaţă de 395 mp);
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 170 din 31 mai 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu IASI, STRADA SPITAL PASCANU
NR. 2B SI STRADELA ZORILOR NR. 1, întocmit in vederea modificarii P.U.Z.-lui aprobat prin H.C.L. nr. 218 din
26 mai 2008-construire locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica ;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 171 din 31 mai 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 53,
întocmit in vederea extinderii unui ansamblu de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 172 din 31 mai 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA ANTIBIOTICE (DN 28)
T 190, NUMAR CADASTRAL 145341 Intocmit in vederea construirii unui Complex Integrat Dealer BMW pe teren
proprietate persoana juridica;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 173 din 31 mai 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA DE NORD nr. 3,
întocmit in vederea extinderii locuintei C1, construire anexa si beci pe teren proprietate privata persoana fizica ;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 174 din 31 mai 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T63
NUMERE CADASTRALE 6024/1/2/1/3, 6024/1/2/2,6024/2 întocmit in vederea construirii unei zone de dezvoltare
ansamblu rezidential nou pe teren proprietate privata persoana fizica;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 175 din 31 mai 2014, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS NR.
4 Intocmit in vederea amenajarii unei zone de productie pe teren proprietate privata persoana juridica ;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 176 din 31 mai 2014, privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 140 din 30 aprilie 2014 pentru
aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI, STRADA RACHITI NR. 26A / STR. VASILE LUPU NR. 35, intocmit in
vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
H.C.L. nr. 177 din 31 mai 2014, privind propunerea de denumire a unei artere Strada Ion Mitican;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru.
La punctul 31 domnul consilier Danga Marius Sorin intră în sală.
H.C.L. nr. 178 din 31 mai 2014, privind acordarea titlului de cetaţean de onoare domnului Prof. Dr. Franz
Grehns;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru.
H.C.L. nr. 179 din 31 mai 2014, privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi pentru anul 2014;
- a fost adoptată cu 19 voturi pentru,
- 3 abţineri.
H.C.L. nr. 180 din 31 mai 2014, privind aprobarea organizării Festivalului Internaţional al Educaţiei (FIE) 2014 ;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru.
H.C.L. nr. 181 din 31 mai 2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia «Racordarea
clădirilor publice la sistemul centralizat de termoficare » ;
- a fost adoptată cu 20 voturi pentru,
- 2 abtineri.
H.C.L. nr. 182 din 31 mai 2014, privind aprobarea vânzarii terenului din Iasi, B-dul Poitiers nr. 30, în suprafaţă de
721.35 mp;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 183 din 31 mai 2014, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat a municipiului Iaşi a terenului în
suprafaţă de 704 mp, indentificat cadastral în CV 4, parcela CC 181 (Anexa A), şi aprobarea schimbului de
terenuri echivalent între municipalitate şi terenul din str. Gheorghe Doja nr.18, proprietate privată în suprafaţă de
700 mp (Anexa C) ;
a fost adoptată cu 22 voturi pentru.
H.C.L. nr. 184 din 31 mai 2014, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2013 precum şi a Hotărârii
Consiliului Local nr. 218/2013 si a anexelor aferente acestora;
a fost adoptată cu 22 voturi pentru.
Proiectul nr. 15 de pe Ordinea de zi, a fost amânat.
Şedinţa ordinară se încheie la ora 9,40.
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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