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MINUTA
şedinţei ordinare din data de 29 decembrie 2015 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia
Primarului nr. 1686/23.12.2015, completată prin Dispoziţia Primarului nr. 1722 din 28.12.2015, cu respectarea
întocmai a prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
1.
ANGHEL FICU
2.
AUR MARIUS CĂTĂLIN
3.
BEJAN VICTOR
4.
BOIŞTEANU PAUL CORNELIU
5.
BULGARIU CATALIN
6.
BIRHALA CONSTANTIN
7.
CHIRICA MIHAI
8.
CRISTIAN CĂTĂLIN
9.
DANGĂ MARIUS
10. GAVRILA CAMELIA
11. HARABAGIU GABRIEL
12. LEONTE CONSTANTIN
13. MATASARU PETRE DANIEL
14. MELENCIUC GEORGIANA
15. NEDELCU VLAD NICOLAE
16. NAVODARU LAURENTIU
17. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
18. PREDA ANCA
19. RUDNIC ERICA
20. SANDU VASILE
21. SURDU GABRIEL MIHAI
22. TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
23. SCRIPCARU CALIN
24. 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 Boiseanu Paul Corneliu .
Şedinţa a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Lipsesc motivat următorii consilieri : Antipa Gabriela, Axinia Constantin si Boca Adrian Florin.
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare au fost înscrise următoarele proiecte de hotărâri, respectiv:
1. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi doamnei Maria
Slătinaru-Nistor;
2. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului
Andrei Şerban;
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2015;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei preliminate a bugetului general al Municipiului Iaşi la
data de 31 decembrie 2015;
5. Proiect de hotărâre pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor
facilitati fiscale;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al S.C.
„SERVICII PUBLICE IAŞI” S.A ;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC
TERMO-SERVICE S.A Iaşi;
8. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Iaşi;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de Salubrizare in Municipiul
Iasi;
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10. Proiect de hotarare privind aprobarea ajustării tarifelor pentru biletele si abonamentele acordate pe
mijloacele de transport in comun influentate cu diminuarea cotei de TVA;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare,
modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant, Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi”, Bdul.Carol I nr. 50, Iasi;
12. Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie
ale unităţilor de invăţământ preuniversitar particular din Municipiul Iaşi (anul scolar 2015-2016);
13. Proiect de hotarare privind aprobarea racordării la reţeaua de alimentare cu energie electrică a
iluminatului public din Municipiul Iaşi, a reţelei de iluminat arhitectural aferentă obiectivului „Palatul Culturii”, din
Piata Ştefan cel Mare şi Sfant nr. 1;
14. Proiect de hotarare privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului din PT 1 Tudor
Vladimirescu, în suprafaţă de 136 mp, către Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România Filiala Iaşi;
15. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi
în vederea casării unui nr. de 49 puncte de colectare a deşeurilor preluate de SC Salubris SA prin contractul de
concesiune nr. 90979/05.12.2007;
16. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat cereri în
vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului,
administrate de Consiliul Local Iaşi ;
17. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în
condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de şedinţa nr. 97443/2015 si 118132/2015;
18. Proiect de hotarare 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 ;
19. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 10/2015 privind
insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;
20. Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor
spre închiriere;
21. Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin
HCL 10/2015, cu terenul in suprafata de 570.67 mp, situat in str. Theodor Burada nr. 5 ;
22. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Muntenimii nr. 4, bl. 591, sc. A în
suprafată de 22,11 mp;
23. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, alăturat
ap. 3, în suprafată de 11,85 mp ;
24. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 281 mp,
situat în Iaşi, Aleea Tudor Neculai f.n., având nr. cadastral 1149341, carte funciară 149341 ;
25. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă totală de
181,23 mp (compusă din Lot 1 cu suprafaţa de 176,57 mp + Lot 2 cu suprafaţa de 4,66 mp), situat în Iaşi, fundac
Plopii Fără Soţ nr. 11, parcela AG 879, cvartal 24 ;
26. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 485 mp,
situat în Iaşi, şos. Bârnova nr. 122 G, parcela L7205, cvartal 169, nr. cadastral 152303, carte funciară 152303 ;
27. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 142,69
mp, situat în Iaşi, str. Păcurari nr. 49, parcela CAT 1246, cvartal 31 ;
28. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 40 mp,
situat în Iaşi, str. Pojorniciei nr. 18, parcela CC2753, cvartal 69 ;
29. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 31 mp,
situat în Iaşi, str. Sf. Andrei nr. 53, parcela C2074/2, cvartal 57, nr. cadastral 151898, carte funciară 151898 ;
30. Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2015, cuprinzând inventarul
domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 4,90 mp, adiacent spatiului situat în Iaşi, str.
Toma Cozma nr. 81, bl. 582, sc. A, parter, precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe
de teren ;
31. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a
Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 21,28 mp,( Lot 5), situat în Iaşi, Pţa Voievozilor nr. 25, bl. A12;
32. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 92,13
mp, situat în Iaşi, str. Nisipari nr. 20, parcela AG 1(275), cvartal 8 ;
33. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 11/2015, cuprinzând inventarul domeniului privat al
Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 200 mp situat în Iaşi, şos. Nicolina nr. 169 D, precum şi aprobarea
vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren;
34. Proiect de hotarare privind predarea cu titlu gratuit catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” S.A., a bunului imobil situat in Strada Aviatiei
nr.1 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ”Construire Stadion de Rugby,
Municipiul Iasi”;
35. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STR. NICOLAE COSTIN NR.26
(fosta str. Spital Paşcanu nr. 4) pentru investitia « Construire centru de întreţinere corporală pe teren proprietate
“;
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36. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan pentru
Construire locuinţă pe teren proprietate şi împrejmuire, amplasament situat în extravilan Iaşi, ZONA BUCIUM
PAUN, nr.cad.151103, / CF 151103 ;
37. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată IAŞI,
STRADA RECE NR.4, nr.cad. 141538 Intocmit în vederea Construirii unei locuinte pe teren proprietate;
38. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată Iaşi, B-DUL CAROL I, NR. 56 A pentru investiţia “ Consolidare, etajare, construire subsol, schimbare destinaţie
din spaţiu existent în cabinete medicale, amenajări interioare şi exterioare la corpul C1 si C2 “;
39. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA HATMAN ŞENDREA
NR.4, nr.cad.147848/CF 147848 pentru investiţia construire locuinţe colective pe teren proprietate ;
40. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, STR.DR.VICTOR BABES NR.3,
nr.cad.141284 întocmit pentru Extindere construcţie C1 (lăcaş de cult,capelă rugăciune) pe teren proprietate;
41. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI,
STRADA SF. ATANASIE NR. 22, nr.cad.148947 Intocmit in vederea mansardarii si reabilitarii locuintei existente
pe teren proprietate privata persoana juridica;
42. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 12
nr.cad.136315, 136335, 136304, Intocmit in vederea construirii unei hale de productie si depozitare pe teren
proprietate privata persoana juridica;
43. Proiect de hotarare aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 8,
nr.cad.143164 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;
44. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA LASCAR CATARGI NR.
58, nr.cad.131314 intocmit in vederea consolidarii, extinderii si suprainaltarii unei constructii existenta pe teren
proprietate privata persoana fizica;
45. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T170,
nr.cad.135997 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren proprietate
privata persoane fizice;
46. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C.A. ROSETTI
NR. 19, nr.cad.149558, 149559, 146560 si 149561 Intocmit in vederea construirii unei locuinte, anexa si
imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;
47. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 2A,
nr.cad.147353, 147354, 146964, 146965 intocmit in vederea construirii unui ansamblu comercial, birouri si
locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica;
48. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- IAŞI, str.Bucium nr.34 pentru investiţia
construire corp de legătură între hale existente;
49. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de reorganizare al REGIEI AUTONOME DE
TRANSPORT PUBLIC IASI, propus de către administratorului special al R.A.T.P.in colaborare cu administratorul
judiciar Societatea Civ. Prof. CAPITAL INSOL S.P.R.L.-FILIALA IASI;
Completare:
C1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 321/30.09.2015
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.909.072,41 lei în conformitate cu
prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte
normative, precum si alte măsuri.
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:
Punctul 9 de pe Ordinea de zi a fost retras.
H.C.L. nr. 392 din 29 decembrie 2015, privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi
doamnei Maria Slătinaru-Nistor;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 393 din 29 decembrie 2015, privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi
domnului Andrei Şerban;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 394 din 29 decembrie 2015, privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2015;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 395 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea execuţiei preliminate a bugetului general al
Municipiului Iaşi la data de 31 decembrie 2015;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 2 abtineri.
H.C.L. nr. 396 din 29 decembrie 2015, pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea
unor facilitati fiscale;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 397 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015
al S.C. „SERVICII PUBLICE IAŞI” S.A;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 398 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2015 al SC TERMO-SERVICE S.A Iaşi;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
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H.C.L. nr. 399 din 29 decembrie 2015, privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Iaşi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 400 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea ajustării tarifelor pentru biletele şi abonamentele
acordate pe mijloacele de transport în comun influenţate cu diminuarea cotei de TVA;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 401 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Reabilitare, modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant, Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon”
Iasi”, B-dul.Carol I nr. 50, Iasi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 402 din 29 decembrie 2015, privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de
Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar particular din Municipiul Iaşi (anul scolar 2015-2016);
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 403 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea racordării la reţeaua de alimentare cu energie electrică
a iluminatului public din Municipiul Iaşi, a reţelei de iluminat arhitectural aferentă obiectivului „Palatul Culturii”, din
Piata Ştefan cel Mare şi Sfant nr. 1;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 404 din 29 decembrie 2015, privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului din PT 1
Tudor Vladimirescu, în suprafaţă de 136 mp, către Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din
România - Filiala Iaşi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 405 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al
Municipiului Iaşi în vederea casării unui nr. de 49 puncte de colectare a deşeurilor preluate de SC Salubris SA
prin contractul de concesiune nr. 90979/05.12.2007;
- a fost adoptată cu 19 voturi pentru,
- 5 abtineri.
H.C.L. nr. 406 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat
cereri în vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului,
administrate de Consiliul Local Iaşi ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 407 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială
constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de şedinţa nr. 97443/2015 si
118132/2015;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 408 din 29 decembrie 2015, 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 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 409 din 29 decembrie 2015, privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 10/2015
privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 410 din 29 decembrie 2015, privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate
tinerilor spre închiriere;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 411 din 29 decembrie 2015, privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi,
insusit prin HCL 10/2015, cu terenul in suprafata de 570.67 mp, situat in str. Theodor Burada nr. 5 ;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 2 abtineri.
H.C.L. nr. 412 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Muntenimii nr. 4, bl. 591,
sc. A în suprafată de 22,11 mp;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 413 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Roman Vodă nr. 18, bl.
A6, alăturat ap. 3, în suprafată de 11,85 mp ;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 2 abtineri.
H.C.L. nr. 414 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de
281 mp, situat în Iaşi, Aleea Tudor Neculai f.n., având nr. cadastral 1149341, carte funciară 149341 ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 415 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă
totală de 181,23 mp (compusă din Lot 1 cu suprafaţa de 176,57 mp + Lot 2 cu suprafaţa de 4,66 mp), situat în
Iaşi, fundac Plopii Fără Soţ nr. 11, parcela AG 879, cvartal 24 ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 416 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de
485 mp, situat în Iaşi, şos. Bârnova nr. 122 G, parcela L7205, cvartal 169, nr. cadastral 152303, carte funciară
152303 ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
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Domnul consilier Anghel Ficu iese din sala la punctul 27 de pe Ordinea de zi.
H.C.L. nr. 417 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de
142,69 mp, situat în Iaşi, str. Păcurari nr. 49, parcela CAT 1246, cvartal 31 ;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru,
- 2 abtineri.
H.C.L. nr. 418 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de
40 mp, situat în Iaşi, str. Pojorniciei nr. 18, parcela CC2753, cvartal 69 ;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 419 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de
31 mp, situat în Iaşi, str. Sf. Andrei nr. 53, parcela C2074/2, cvartal 57, nr. cadastral 151898, carte funciară
151898 ;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 420 din 29 decembrie 2015, privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2015, cuprinzând
inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 4,90 mp, adiacent spatiului situat în
Iaşi, str. Toma Cozma nr. 81, bl. 582, sc. A, parter, precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei
suprafeţe de teren ;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 abtinere.
Domnul consilier Anghel Ficu intra in sala la punctul 31 de pe Ordinea de zi.
H.C.L. nr. 421 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului
proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 21,28 mp,( Lot 5), situat în Iaşi, Pţa Voievozilor nr. 25, bl.
A12;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 422 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de
92,13 mp, situat în Iaşi, str. Nisipari nr. 20, parcela AG 1(275), cvartal 8 ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 423 din 29 decembrie 2015, privind completarea HCL nr. 11/2015, cuprinzând inventarul domeniului
privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 200 mp situat în Iaşi, şos. Nicolina nr. 169 D, precum şi
aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 424 din 29 decembrie 2015, privind predarea cu titlu gratuit catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” S.A., a bunului imobil situat in Strada Aviatiei
nr.1 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ”Construire Stadion de Rugby,
Municipiul Iasi”;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 425 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STR. NICOLAE
COSTIN NR.26 (fosta str. Spital Paşcanu nr. 4) pentru investitia « Construire centru de întreţinere corporală pe
teren proprietate “;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 426 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - introducere teren în
intravilan pentru Construire locuinţă pe teren proprietate şi împrejmuire, amplasament situat în extravilan Iaşi,
ZONA BUCIUM PAUN, nr.cad.151103, / CF 151103 ;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 impotriva,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 427 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită
Protejată IAŞI, STRADA RECE NR.4, nr.cad. 141538 Intocmit în vederea Construirii unei locuinte pe teren
proprietate;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 428 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită
Potejată - Iaşi, B-DUL CAROL I, NR. 56 A pentru investiţia “ Consolidare, etajare, construire subsol, schimbare
destinaţie din spaţiu existent în cabinete medicale, amenajări interioare şi exterioare la corpul C1 si C2 “;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 impotriva,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 429 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA HATMAN
ŞENDREA NR.4, nr.cad.147848/CF 147848 pentru investiţia construire locuinţe colective pe teren proprietate ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 430 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, STR.DR.VICTOR
BABES NR.3, nr.cad.141284 întocmit pentru Extindere construcţie C1 (lăcaş de cult,capelă rugăciune) pe teren
proprietate;
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- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 431 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita
Protejata IASI, STRADA SF. ATANASIE NR. 22, nr.cad.148947 Intocmit in vederea mansardarii si reabilitarii
locuintei existente pe teren proprietate privata persoana juridica;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 432 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL
CHIMIEI NR. 12 nr.cad.136315, 136335, 136304, Intocmit in vederea construirii unei hale de productie si
depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 433 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM
NR. 8, nr.cad.143164 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 434 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA LASCAR
CATARGI NR. 58, nr.cad.131314 intocmit in vederea consolidarii, extinderii si suprainaltarii unei constructii
existenta pe teren proprietate privata persoana fizica;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 435 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T170,
nr.cad.135997 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren proprietate
privata persoane fizice;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 436 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C.A.
ROSETTI NR. 19, nr.cad.149558, 149559, 146560 si 149561 Intocmit in vederea construirii unei locuinte, anexa
si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 437 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI
NR. 2A, nr.cad.147353, 147354, 146964, 146965 intocmit in vederea construirii unui ansamblu comercial, birouri
si locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 438 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- IAŞI, str.Bucium nr. 34
pentru investiţia construire corp de legătură între hale existente;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 439 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea planului de reorganizare al REGIEI AUTONOME DE
TRANSPORT PUBLIC IASI, propus de către administratorului special al R.A.T.P.in colaborare cu administratorul
judiciar Societatea Civ. Prof. CAPITAL INSOL S.P.R.L.-FILIALA IASI;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 6 impotriva.
H.C.L. nr. 440 din 29 decembrie 2015, privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.
321/30.09.2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.909.072,41 lei în
conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea
unor acte normative, precum si alte măsuri.
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 2 impotriva.
Şedinţa ordinară se încheie la ora 11,32.
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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