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ANU NŢ

Aducem la cunoştinţa publicului

MINUTA

ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 29.02.2016
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

CIC PO 03/F3

MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
şedinţei ordinare din data de 29 februarie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia Primarului nr.
243/24.02.2016, completata prin Dispozitia nr. 268/26.02.2016, cu respectarea întocmai a prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
1.
ANGHEL FICU
2.
AUR MARIUS CĂTĂLIN
3.
AXINIA CONSTANTIN
4.
BEJAN VICTOR
5.
BOCA ADRIAN FLORIN
6.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
7.
BULGARIU CATALIN
8.
BIRHALA CONSTANTIN
9.
CHIRICA MIHAI
10.
CRISTIAN CĂTĂLIN
11.
DANGĂ MARIUS
12.
HARABAGIU GABRIEL
13.
LEONTE CONSTANTIN
14.
MATASARU PETRE DANIEL
15.
MELENCIUC GEORGIANA
16.
NAVODARU LAURENTIU
17.
NEDELCU VLAD NICOLAE
18.
PREDA ANCA
19.
RUDNIC ERICA
20.
SANDU VASILE
21.
SURDU GABRIEL MIHAI
22.
SCRIPCARU CALIN
23.
TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
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 Axinia Constantin.
Şedinţa a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Lipsesc motivat urmatorii consilieri locali: Antipa Gabriela, Camelia Gavrila si Ostaficiuc Marius.
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare au fost înscrise următoarele proiecte de hotărâri, respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016;
2. Proiect de hotărâre privind criteriile în funcţie de care se stabilesc contribuabilii mari sau, dupa caz,
contribuabilii mijlocii, precum şi listele cu respectivii contribuabili;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea pct. I, Anexa 1 din H.C.L. nr. 355/2015 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2016;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Termo-Service
S.A. Iași;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Citadin S.A. Iaşi ;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii Publice
S.A. Iaşi ;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C Salubris S.A. Iaşi pentru anul
2016, a listei de investiţii pentru anul 2016, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2017 -2018,
împreuna cu listele de investiţii estimative pentru anii 2017 -2018;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de
Transport Public Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2017-2018;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. TEHNOPOLIS
S.R. L. Iaşi ;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia de
Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2016 ;
11. Proiect de hotarare privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor, precum şi a modalităţii de
soluţionare a situaţiilor identificate conform art. 35 din H.G.15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 248/2015;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă şi
Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”;
13. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 alineatul ultim al Hotărârii Consiliului Local nr. 386/17.09.2008 ;
14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Revistei « Timpul »-ART ;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Protocolului de Cooperare intre Serviciul de Telecomunicatii
Speciale si Municipiul Iasi;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul RK Pod Tudor
Vladimirescu;
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17. Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2016-2017;
18. Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ particular si confesional
acredítate / autorizate din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2016-2017;
19. Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării
votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Sagna, Judetul Neamţ, la Asociaţia
Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS;
20. Proiect de hotarare privind prelungirea cazării la Hotelul Municipal Iaşi a echipajului format din patru membri,
care deservesc elicopterul medicalizat al SMURD Iasi;
21. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinţă gratuită catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi, a
spatiului in suprafata de 70 mp disponibil in Punctul Termic 16 CUG, din strada Hlincea nr. 10, în vederea
realizării unui Centru de recreere;
22. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între
Municipiul Iaşi şi instituţia Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Iaşi;
23. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Carpati intre bl. 910-912 în suprafată de
166,25 mp ;
24. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 223C,
NUMAR CADASTRAL 130131 Intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare profile metalice pe teren
proprietate privata persoana juridica;
25. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU NR. 39,
NUMAR CADASTRAL 144477 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata
persoane fizice;
26. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA VOINESTI NR. 60B,
NUMĂR CADASTRAL 132662 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane
fizice;
27. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată Iaşi, strada
Iancu Bacalu nr.33, nr.cad.148912 în vederea realizării investiţiei Construire imobil de locuit pe teren proprietate
prin demolare construcţie existentă;
28. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Iaşi, Str.Greierul nr. 2A, număr cadastral
139139 întocmit pentru Construire locuinţă pe teren proprietate;
29. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T167, NUMĂR
CADASTRAL 149571, întocmit în vederea modificării P.U.Z.-ului aprobat iniţial prin H.C.L. nr. 489/2008 pentru
construire locuinţe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice;
30. Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 437 din 29 decembrie 2015 privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 2A, NUMERE CADASTRALE 147353,
147354, 146964, 146965 intocmit in vederea construirii unui ansamblu comercial, birouri si locuinte pe teren
proprietate privata persoana juridica;
Completare:
C1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 150,
NUMERE CADASTRALE 146897, 151558, 151557, 146551 şi 148752 întocmit în vederea construirii unui
ansamblu rezidential - locuinte colective pe teren proprietate privată persoană juridică;
C2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 428 din 29.12.2015 prin care s-a
aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată - Iaşi, bdul Carol I, nr. 56A pentru investiţia “
Consolidare, etajare, construire subsol, schimbare destinaţie din spaţiu existent în cabinete medicale, amenajări
interioare şi exterioare la corpul C1 si C2 “;
In plenul sedintei, s-a completat cu Proiectul de hotarare privind modificarea componentei Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.)
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:
H.C.L. nr. 21 din 29 februarie 2016, privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 22 din 29 februarie 2016, privind criteriile în funcţie de care se stabilesc contribuabilii mari sau, dupa
caz, contribuabilii mijlocii, precum şi listele cu respectivii contribuabili;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 23 din 29 februarie 2016, privind modificarea şi completarea pct. I, Anexa 1 din H.C.L. nr. 355/2015
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2016;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 24 din 29 februarie 2016, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C.
Termo-Service S.A. Iași;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 6 impotriva.
H.C.L. nr. 25 din 29 februarie 2016, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C.
Citadin S.A. Iaşi ;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 6 impotriva.
H.C.L. nr. 26 din 29 februarie 2016, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C.
Servicii Publice S.A. Iaşi ;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 6 impotriva.
H.C.L. nr. 27 din 29 februarie 2016, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C Salubris S.A. Iaşi
pentru anul 2016, a listei de investiţii pentru anul 2016, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2017
-2018, împreuna cu listele de investiţii estimative pentru anii 2017 -2018;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 6 impotriva.
H.C.L. nr. 28 din 29 februarie 2016, privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei
Autonome de Transport Public Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2017-2018;
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- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 6 impotriva.
H.C.L. nr. 29 din 29 februarie 2016, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C.
TEHNOPOLIS S.R. L. Iaşi ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 30 din 29 februarie 2016, privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2016 ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 31 din 29 februarie 2016, privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor, precum şi a
modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate conform art. 35 din H.G.15/2016 privind Normele metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 32 din 29 februarie 2016, privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru
Mamă şi Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 33 din 29 februarie 2016, privind modificarea art.1 alineatul ultim al Hotărârii Consiliului Local nr.
386/17.09.2008 ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 34 din 29 februarie 2016, privind încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Revistei
« Timpul »-ART ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 35 din 29 februarie 2016, privind aprobarea incheierii Protocolului de Cooperare intre Serviciul de
Telecomunicatii Speciale si Municipiul Iasi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 36 din 29 februarie 2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul RK Pod
Tudor Vladimirescu;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 37 din 29 februarie 2016, privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2016-2017;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 38 din 29 februarie 2016, privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ particular si
confesional acredítate / autorizate din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2016-2017;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 39 din 29 februarie 2016, privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea
exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Sagna, Judetul Neamţ, la
Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 40 din 29 februarie 2016, privind prelungirea cazării la Hotelul Municipal Iaşi a echipajului format din
patru membri, care deservesc elicopterul medicalizat al SMURD Iasi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 41 din 29 februarie 2016, privind transmiterea in folosinţă gratuită catre Directia de Asistenta
Comunitara Iasi, a spatiului in suprafata de 70 mp disponibil in Punctul Termic 16 CUG, din strada Hlincea nr. 10,
în vederea realizării unui Centru de recreere;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 2 abtineri.
H.C.L. nr. 42 din 29 februarie 2016, privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011
încheiat între Municipiul Iaşi şi instituţia Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Iaşi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 43 din 29 februarie 2016, privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Carpati intre bl. 910-912 în
suprafată de 166,25 mp ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 44 din 29 februarie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR.
223C, NUMAR CADASTRAL 130131 Intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare profile metalice pe
teren proprietate privata persoana juridica;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 45 din 29 februarie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU
NR. 39, NUMAR CADASTRAL 144477 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate
privata persoane fizice;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 impotriva,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 46 din 29 februarie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA
VOINESTI NR. 60B, NUMĂR CADASTRAL 132662 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren
proprietate privată persoane fizice;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 impotriva,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 47 din 29 februarie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită
Protejată Iaşi, strada Iancu Bacalu nr.33, nr.cad.148912 în vederea realizării investiţiei Construire imobil de locuit
pe teren proprietate prin demolare construcţie existentă;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
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- 1 impotriva,
H.C.L. nr. 48 din 29 februarie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Iaşi, Str.Greierul nr. 2A,
număr cadastral 139139 întocmit pentru Construire locuinţă pe teren proprietate;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva,
H.C.L. nr. 49 din 29 februarie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T167,
NUMĂR CADASTRAL 149571, întocmit în vederea modificării P.U.Z.-ului aprobat iniţial prin H.C.L. nr. 489/2008
pentru construire locuinţe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva,
H.C.L. nr. 50 din 29 februarie 2016, privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 437 din 29 decembrie 2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 2A, NUMERE CADASTRALE
147353, 147354, 146964, 146965 intocmit in vederea construirii unui ansamblu comercial, birouri si locuinte pe
teren proprietate privata persoana juridica;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 51 din 29 februarie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR.
150, NUMERE CADASTRALE 146897, 151558, 151557, 146551 şi 148752 întocmit în vederea construirii unui
ansamblu rezidential - locuinte colective pe teren proprietate privată persoană juridică;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 1 impotriva,
- 5 abtineri.
H.C.L. nr. 52 din 29 februarie 2016, privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 428 din 29.12.2015 prin
care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată - Iaşi, bdul Carol I, nr. 56A 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,
- 2 abtineri.
H.C.L. nr. 53 din 29 februarie 2016, privind modificarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.)
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 impotriva,
- 1 abtinere.
Şedinţa ordinară se încheie la ora 11,30.
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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