M
MU
UN
NI
IC
CI
IP
PI
IU
UL
L I
IA
AŞ
ŞI
I

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 12522 / 04.02.2016

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 29.01.2016
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

CIC PO 03/F3

MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 29 ianuarie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin
Dispoziţia Primarului nr. 66/25.01.2016, cu respectarea întocmai a prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
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ANGHEL FICU
AUR MARIUS CĂTĂLIN
AXINIA CONSTANTIN
BEJAN VICTOR
BOIŞTEANU PAUL CORNELIU
BOCA ADRIAN FLORIN
BULGARIU CATALIN
BIRHALA CONSTANTIN
CHIRICA MIHAI
CRISTIAN CĂTĂLIN
DANGĂ MARIUS
GAVRILA CAMELIA
HARABAGIU GABRIEL
LEONTE CONSTANTIN
MATASARU PETRE DANIEL
MELENCIUC GEORGIANA
NEDELCU VLAD NICOLAE
NAVODARU LAURENTIU
OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
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 Boiseanu Paul Corneliu .
Şedinţa a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Lipseste motivat doamna consilier Antipa Gabriela.
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare au fost înscrise următoarele proiecte de hotărâri,
respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Iaşi
domnului MATEI VIŞNIEC;
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2. Proiect de hotărâre privind repartizarea definitivă din excedentul bugetului local a
necesarului de dezvoltare înregistrat la data de 31.12 2015;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2016 al S.C. Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2017 – 2018;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii din bugetul local pe anul 2016 a
sumelor necesare finalizării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul
Iaşi, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru
creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană”;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii pretului local al energiei termice
facturate populatiei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.429/09.12.2011 si a
diferenţei dintre preţul local al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare
cu energie termică racordaţi la reţeaua de distribuţie si pretul local al energiei termice facturate
populatiei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.119/07.04.2015, ca urmare a
modificarii cotei de TVA incepand cu 01.01.2016;
6. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea ajustării tarifelor pentru gratuităţile acordate pe
mijloacele de transport în comun;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local
stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2016;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi direcţiilor subordonate, pe anul 2016;
10. Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului
în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei
Gherăeşti-jud. Neamţ, la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS;
11. Proiect de hotarare privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local al
Municipiului Iaşi în Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială "Varlaam Mitropolitul" Iaşi (
anul şcolar 2015 – 2016);
12. Proiect de hotarare privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local în
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi,
conform Anexei 1, pentru anul scolar 2015-2016;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia
Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia
Sediu Arhiva Primaria Municipiului Iasi ;
15. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii terenului în suprafată de 10 mp situat în
Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 4, alăturat spatiului comercial cu aceeasi adresa;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IASIHLINCEA FN, SC 68, NUMERE CADASTRALE 10292 si 10293 întocmit în vederea construirii
unei locuinte, anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;
17. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţe;
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate
următoarele hotărâri:
H.C.L. nr. 1 din 29 ianuarie 2016, privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al
Municipiului Iaşi domnului MATEI VIŞNIEC;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 2 din 29 ianuarie 2016, privind repartizarea definitivă din excedentul
bugetului local a necesarului de dezvoltare înregistrat la data de 31.12 2015;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
- 1 abtinere,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 3 din 29 ianuarie 2016, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2016 al S.C. Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2017 – 2018;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
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H.C.L. nr. 4 din 29 ianuarie 2016, privind aprobarea finantarii din bugetul local pe anul
2016 a sumelor necesare finalizării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în
Municipiul Iaşi, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi
pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană”;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 5 din 29 ianuarie 2016, privind aprobarea modificarii pretului local al energiei
termice facturate populatiei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.429/09.12.2011 si a
diferenţei dintre preţul local al energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare
cu energie termică racordaţi la reţeaua de distribuţie si pretul local al energiei termice facturate
populatiei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.119/07.04.2015, ca urmare a
modificarii cotei de TVA incepand cu 01.01.2016;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
- 2 impotriva.
H.C.L. nr. 6 din 29 ianuarie 2016, privind modificarea tarifelor pentru activitatea de
salubritate;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 7 din 29 ianuarie 2016, privind aprobarea ajustării tarifelor pentru gratuităţile
acordate pe mijloacele de transport în comun;
- a fost adoptată cu 20 voturi pentru,
- 6 abtineri.
H.C.L. nr. 8 din 29 ianuarie 2016, privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări
de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2016;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 9 din 29 ianuarie 2016, privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi direcţiilor subordonate,
pe anul 2016;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 10 din 29 ianuarie 2016, privind acordarea mandatului special
reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la
cererea de aderare a Comunei Gherăeşti-jud. Neamţ, la Asociaţia Regională a Serviciilor de
Apă Canal Iaşi – ARSACIS;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 11 din 29 ianuarie 2016, privind nominalizarea unui reprezentant al
Consiliului Local al Municipiului Iaşi în Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială
"Varlaam Mitropolitul" Iaşi ( anul şcolar 2015 – 2016);
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 12 din 29 ianuarie 2016, privind nominalizarea unor reprezentanţi ai
Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat
din Municipiul Iaşi, conform Anexei 1, pentru anul scolar 2015-2016;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 13 din 29 ianuarie 2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru investiţia Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
- 2 abtineri.
H.C.L. nr. 14 din 29 ianuarie 2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru investiţia Sediu Arhiva Primaria Municipiului Iasi ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 15 din 29 ianuarie 2016, privind aprobarea vânzarii terenului în suprafată de
10 mp situat în Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 4, alăturat spatiului comercial cu aceeasi
adresa;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 16 din 29 ianuarie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,
STRADA IASI-HLINCEA FN, SC 68, NUMERE CADASTRALE 10292 si 10293 întocmit în
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vederea construirii unei locuinte, anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane
fizice;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 17 din 29 ianuarie 2016, privind alegerea Preşedintelui de şedinţe;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
- 1 abtinere.
Şedinţa ordinară se încheie la ora 11,25.
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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