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A NU Nł
Aducem la cunoştinŃa publicului

MINUTA
ŞEDINłEI ORDINARE DIN DATA DE 29.10.2015
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

CIC PO 03/F3

MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 29 octombrie 2015 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia Primarului
nr. 1188/29.10.2015, completată prin Dispoziţia Primarului nr. 1217 din 27.10.2015, 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.

AUR MARIUS CĂTĂLIN
AXINIA CONSTANTIN
BEJAN VICTOR
BOCA ADRIAN FLORIN
BOIŞTEANU PAUL CORNELIU
BULGARIU CATALIN
BIRHALA CONSTANTIN
CHIRICA MIHAI
CRISTIAN CĂTĂLIN
DANGĂ MARIUS
HARABAGIU GABRIEL
LEONTE CONSTANTIN
MATASARU PETRE DANIEL
MELENCIUC GEORGIANA
NEDELCU VLAD NICOLAE
NAVODARU LAURENŢIU
PREDA ANCA
RUDNIC ERICA
SANDU VASILE
SURDU GABRIEL MIHAI
TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
SCRIPCARU CALIN
VRANCEANU SIMONA

Participă la şedinţa ordinară a Consiliului Local al 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 Axinia Constantin.
Şedinţa a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Lipsesc motivat următorii consilieri : Anghel Ficu, Antipa Gabriela, Gavrila Camelia, Ostaficiuc Marius
Eugen, .
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare au fost înscrise următoarele proiecte de hotărâri, respectiv:
1.
Proiect de hotarare privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.09.2015 ;
2.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2015;
3. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea Anexei nr. 7 din H.C.L. nr. 150/2014 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2015;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Iluminat nocturn
terenuri de sport CIRIC;
5.
Proiect de hotarare privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociaţia Platforma Unionista
Acţiunea 2012;
6.
Proiect de hotarare privind aprobarea unor reglementări la punerea în aplicare a prevederilor Ordinului
comun 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru
perioada 2015-2019;
7.
Proiect de hotarare 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 hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.283/31 august 2015 privind
adoptarea unei măsuri excepţionale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare,
modernizare sau intervenţie la infrastructura tehnico-edilitară si stradală ce asigură desfăşurarea serviciilor
publice ale municipiului Iaşi cu regim decaracter permanent şi funcţionare continua, în vederea înlăturării
consecinţelor negative;
9.
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi;
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10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă
Comunitară Iaşi începând cu luna noiembrie 2015;
11. Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie
ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul scolar 2015-2016;
12. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate
privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi ;
13. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 288 /31.08.2015, pentru definitivarea
componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.);
14. Proiect de hotarare privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a
iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelelor de iluminat arhitectural aferenta cladirilor din incinta Centrului
eparhial Iasi si a retelei de iluminat exterior din incinta Centrului eparhial Iasi, din Bulevardul Stefan cel Mare si
Sfant nr. 16;
15. Proiect de hotarare privind utilizarea, cu titlu gratuit, a sălii de spectacol a Colegiului National de Arta
Octav Bancila de către Filarmonica Moldova Iaşi, în vederea susţinerii unor manifestări artistice organizate de
aceasta ;
16. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenta Comunitara a
spatiului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 50 mp, situat la demisolul imobilului din sos. Nationala nr.
43, in vederea dezvoltarii unor servicii sociale;
17. Proiect de hotarare privind completarea Anexei 2.1.3. (Strazi Municipale) a HCL 10/2015 privind
insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;
18. Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Anexei 5 (Directia Crese) a HCL 10/2015 de
insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;
19. Proiect de hotarare privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf.
Spiridon in administrarea D.A.P.P.P. a imobilului (constructie si teren aferent), situat in Iasi, str. Ciurchi nr. 111;
20. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 213/14.07.2011;
21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei 2.1.2. (Biroul Versanti Monumente) a
H.C.L. nr. 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat ;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială constituită în
condiţiile Legii nr.114/1996 consemnate in procesele verbale de sedinţă nr.52728 şi 97443 / 2015;
23. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BARIERA VECHE NR.
18, NUMERE CADASTRALE 142940 si 147672 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective,
birouri si spatii comerciale la parter pe teren proprietate privata persoane fizice;
24. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CLOPOTARI NR.28
NUMAR CADASTRAL 129538, Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren
proprietate privata persoane fizice;
25. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA T47, NUMERE
CADASTRALE 148001,148002, 147958, 147813, 147399, 147195, 146909 intocmit in vederea construirii de
locuinte individuale si locuinte colective, anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;
26. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 158,
171, 171A, NUMAR CADASTRAL 149029 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si functiuni
complementare pe teren proprietate privata persoana juridica ;
27. Proiect de hotarare rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 315 din 20 decembrie 2013 privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT numere cadastrale 137609, 137610, 137611,
137612, 137613, 137614, 137615, 137616, 137617, 137618, 137619, 137620, 137621, 137622, 137623, 137624,
137625, 137626, 137627, 137628, 137644, 137645 137647, 137648, 137629, 137646, 137630, 137631, 137632,
137633, 137634, 137635, 137636, 137637, 137638, 137639, 137640, 137641, 137642, 137643, intocmit in
vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate
privata persoana fizica;
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Calea Chişinăului km.1 n.c./C.F
140306 pentru construire sediu firmă şi spaţii de depozitare ;
29. Proiect de hotarare privind denumirea unei artere în municipiul Iaşi“Strada Trei Izvoare”;
30. Project de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de Şedinţă;
Completare :
1. Proiect de hotărâre privind redistribuirea si reîntregirea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31
decembrie 2014;
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:
H.C.L. nr. 324 din 29 octombrie 2015, privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de
30.09.2015 ;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 5 abtineri.
H.C.L. nr. 325 din 29 octombrie 2015, privind redistribuirea si reîntregirea excedentului Municipiului Iaşi
înregistrat la 31 decembrie 2014;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
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H.C.L. nr. 326 din 29 octombrie 2015, privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul
2015;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 327 din 29 octombrie 2015, privind modificarea şi completarea Anexei nr. 7 din H.C.L. nr.
150/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru
anul 2015;
- a fost adoptată cu 20 voturi pentru,
- 2 abtineri,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 328 din 29 octombrie 2015, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Iluminat nocturn terenuri de sport CIRIC;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 4 abtineri,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 329 din 29 octombrie 2015, privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociaţia
Platforma Unionista Acţiunea 2012;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 330 din 29 octombrie 2015, privind aprobarea unor reglementări la punerea în aplicare a
prevederilor Ordinului comun 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a
registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 331 din 29 octombrie 2015, 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. 332 din 29 octombrie 2015, privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.283/31 august
2015 privind adoptarea unei măsuri excepţionale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de
reabilitare, modernizare sau intervenţie la infrastructura tehnico-edilitară si stradală ce asigură desfăşurarea
serviciilor publice ale municipiului Iaşi cu regim decaracter permanent şi funcţionare continua, în vederea
înlăturării consecinţelor negative;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 333 din 29 octombrie 2015, privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi;
- a fost adoptată cu 19 voturi pentru,
- 1 abtinere,
- 3 impotriva.
H.C.L. nr. 334 din 29 octombrie 2015, privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei de
Asistenţă Comunitară Iaşi începând cu luna noiembrie 2015;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 335 din 29 octombrie 2015, privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul scolar
2015-2016;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 336 din 29 octombrie 2015, privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri
imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi ;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 abtinere,
H.C.L. nr. 337 din 29 octombrie 2015, privind completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 288 /31.08.2015,
pentru definitivarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.);
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 338 din 29 octombrie 2015, privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie
electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelelor de iluminat arhitectural aferenta cladirilor din incinta
Centrului eparhial Iasi si a retelei de iluminat exterior din incinta Centrului eparhial Iasi, din Bulevardul Stefan cel
Mare si Sfant nr. 16;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 impotriva,
H.C.L. nr. 339 din 29 octombrie 2015, privind utilizarea, cu titlu gratuit, a sălii de spectacol a Colegiului
National de Arta Octav Bancila de către Filarmonica Moldova Iaşi, în vederea susţinerii unor manifestări artistice
organizate de aceasta ;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 abtinere,
H.C.L. nr. 340 din 29 octombrie 2015, privind atribuirea in folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenta
Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 50 mp, situat la demisolul imobilului din sos.
Nationala nr. 43, in vederea dezvoltarii unor servicii sociale;
- a fost adoptată cu 20 voturi pentru,
- 3 abtineri,
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H.C.L. nr. 341 din 29 octombrie 2015, privind completarea Anexei 2.1.3. (Strazi Municipale) a HCL
10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 342 din 29 octombrie 2015, privind completarea si modificarea Anexei 5 (Directia Crese) a
HCL 10/2015 de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 343 din 29 octombrie 2015, privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de
Urgenta Sf. Spiridon in administrarea D.A.P.P.P. a imobilului (constructie si teren aferent), situat in Iasi, str.
Ciurchi nr. 111;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 344 din 29 octombrie 2015, privind modificarea H.C.L. nr. 213/14.07.2011;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 5 abtineri,
H.C.L. nr. 345 din 29 octombrie 2015, privind modificarea si completarea Anexei 2.1.2. (Biroul Versanti
Monumente) a H.C.L. nr. 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat
;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 346 din 29 octombrie 2015, privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia
Socială constituită în condiţiile Legii nr.114/1996 consemnate in procesele verbale de sedinţă nr.52728 şi 97443 /
2015;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 347 din 29 octombrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
BARIERA VECHE NR. 18, NUMERE CADASTRALE 142940 si 147672 Intocmit in vederea construirii unui imobil
de locuinte colective, birouri si spatii comerciale la parter pe teren proprietate privata persoane fizice;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 impotriva,
H.C.L. nr. 348 din 29 octombrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA
CLOPOTARI NR.28 NUMAR CADASTRAL 129538, Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte
colective pe teren proprietate privata persoane fizice;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 impotriva,
H.C.L. nr. 349 din 29 octombrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA
T47, NUMERE CADASTRALE 148001,148002, 147958, 147813, 147399, 147195, 146909 intocmit in vederea
construirii de locuinte individuale si locuinte colective, anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane
fizice;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 impotriva,
H.C.L. nr. 350 din 29 octombrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA
NICOLINA NR. 158, 171, 171A, NUMAR CADASTRAL 149029 Intocmit in vederea construirii de locuinte
colective si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoana juridica ;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 impotriva,
H.C.L. nr. 351 din 29 octombrie 2015, privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 315 din 20
decembrie 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT numere cadastrale
137609, 137610, 137611, 137612, 137613, 137614, 137615, 137616, 137617, 137618, 137619, 137620, 137621,
137622, 137623, 137624, 137625, 137626, 137627, 137628, 137644, 137645 137647, 137648, 137629, 137646,
137630, 137631, 137632, 137633, 137634, 137635, 137636, 137637, 137638, 137639, 137640, 137641, 137642,
137643, intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni anexe
pe teren proprietate privata persoana fizica;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 impotriva,
H.C.L. nr. 352 din 29 octombrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Calea
Chişinăului km.1 n.c./C.F 140306 pentru construire sediu firmă şi spaţii de depozitare ;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 impotriva,
H.C.L. nr. 353 din 29 octombrie 2015, privind denumirea unei artere în municipiul Iaşi“Strada Trei
Izvoare”;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 354 din 29 octombrie 2015, privind alegerea Preşedintelui de Şedinţă;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 abtinere,
Şedinţa ordinară se încheie la ora 11,12.
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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