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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 75870 / 21.07.2016

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 15.07.2016
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

CIC PO 03/F3

MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 15 iulie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia Primarului
nr. 957/08.07.2016, completata prin Dispozitia nr. 984/13.07.2016 cu respectarea întocmai a prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
1. Aur Marius
2. Boca Adrian Florin
3. Boisteanu Paul Corneliu
4. Bostan Manuel Ciprian
5. Boz Petru Eduard
6. Ciobotaru Florentin Traian
7. Cotofan Alexandru Ioan
8. Dornean Tudor
9. Gaburici Violeta Adriana
10. Gavrila Camelia
11. Ghizdovat Vlad
12. Harabagiu Gabriel Vasile
13. Ignat Etienne
14. Istrate Dumitru Marcel
15. Jugrin Lucian
16. Nedelcu Vlad Nicolae
17. Postolache Andrei
18. Piftor Daniel
19. Pintilei Mihail
20. Sandu Vasile
21. Scripcaru Calin
22. Surdu Gabriel Mihai
23. Tautu Iuliana Daniela
24. Timofciuc Razvan
Participă la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi: Domnul Mihai Chirica – Primarul
Municipiului Iasi, 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 Mihail Pintilei
Şedinţa a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Lipseste motivat urmatorii onsilieri locali: Aldea Catalina, Corozal Daniel Cristinel, Radu Botez.
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare au fost înscrise următoarele proiecte de hotărâri, respectiv:
1.
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la H.C. L. nr. 177 din 24.06.2016 referitoare la
organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi;
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-eocomici pentru investiţia „ Extindere retea
2.
iluminat public Str. Vişan, Municipiul Iaşi;
3.
Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi înregistrat la data de 31
decembrie 2015;
4.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2016;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de
30.06.2016;
6.
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 189/26.06.2014, pentru reactualizarea indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare compartiment central de sterilizare la Spital Clinic de
Recuperare Iasi” Str. Pantelimon Halipa Nr.14 ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Modernizare
7.
strazi in Municipiul Iasi - Strada I.C. Constantineanu, Strada Petre Vancea, Strada Mosu si Strada Ogorului;
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de
finantare aferent proiectului ”Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă
Parascheva”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurării
functionalitătii acestuia;
9.
Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Amenajare şi reabilitare spaţiu punct termic Hlincea în vederea înfiinţării unui centru pentru persoane
vârstnice”;
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Municipiul Iaşi a unei finanţări rambursabile
externe în valoare de până la 15.000.000,00 EUR de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
11. Proiect de hotărâprivind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Asociația Pakiv România în vederea
elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul ”Măsuri integrate pentru o
societate incluzivă”;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de
finantare nr. 5007/2015 incheiat intre ADR Nord Est Piatra Neamt si parteneriatul dintre Municipiul Iasi si Liceul
de Informatică Gr. Moisil aferent proiectului „Construcţie extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil şi
lucrări pentru desfiinţare magazie anexa 2 a liceului”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor
proiectului în vederea asigurării functionalitătii acestuia;
13. Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform prevederilor art. 456
alin. (2) lit. a) si b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv
pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe
teren, conform prevederilor art. 464 alin. (2) lit. q) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv pentru terenurile situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în
zonele protejate;
14. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform prevederilor art. 456
alin. (2) lit. c) şi d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv
pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi
sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru
activităţile fără scop lucrativ, şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform prevederilor art. 464 alin.
(2) lit. d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru
terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi
sociale ca furnizori de servicii sociale;
15. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin.
(2) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru
clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case
memoriale;
16. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, conform
prevederilor art. 456 alin. (2) lit. j) şi art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
si completările ulterioare, respectiv persoanele care au luptat pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie
1989 ;
17. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Iaşi nr.154/2013;
18. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de ordine de publică a Municipiului Iaşi;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Iaşi;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi;
21. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea
exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun, Judetul Neamţ, la
Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS;
22. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea
exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si
canalizare;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de
management integrat al deşeurilor in judetul Iaşi;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionării de către Municipiul Iaşi a imnobilului situat in Iaşi
Bld. Carol I nr. 26 proprietatea doamnelor Racoviţă Morel Ruxandra şi Racoviţă Elisabeta;
25. Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea HCL 84/2016 privind insusirea inventarului
domeniului public al Municipiului Iasi, precum si atribuirea in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Iasilor –
Parohia ‘’Sf. Gheorghe‘’ Pacurari Iasi, a bunurilor imobile, proprietatea Municipiului Iasi, cuprinse in Anexa 1;
26. Proiect de hotărâre 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 ;
27. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a H.C.L. nr. 84/2016 privind
insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;
28. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al
Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 256 mp situat în Iaşi, la intersecţia str. M. Barnovschi cu str. Otilia
Cazimir, parcela CAT 721, cvartal 22 şi concesionarea acestuia prin licitaţie publică ;
29. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei familiei Vranceanu Elena si Vranceanu Cristian Dan,
reprezentând extindere conducta alimentare cu apă (instalatie interioara) si branşamentul aferent, situat in zona
Bucium, str. N. Tonitza ;
30. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 9.3. (Spitalul Clinic de Urgente Sf. Spiridon Iasi) a HCL
84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi ;
31. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 40 mp din Iaşi,
str. Nicolina nr. 11, bl. A5, sc. B, parter, având nr. cadastral 150359 înscris în cartea funciară 150359 UAT Iaşi ;
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 31,20 mp din Iaşi, şos.
Păcurari nr. 7, bl. 540, sc. D, parter, având nr. cadastral 17140 înscris în cartea funciară 24624 UAT Iaşi ;
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33. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în
condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de şedinţa nr. 61463 /41543 / 29841/2016;
34. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate
privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi ;
35. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei de Administrare a
Patrimoniului Public si Privat;
36. Proiect de hotărâre aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, Strada Stejar nr.28, numar cadastral
149658, pentru reabilitare, modernizare Centru de zi „Stejarul” in cadrul proiectului echilibru- sprijin pentru
familiile copiilor cu dizabilitati din municipiul Iasi;
Completare :
C1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Iașul – o comunitate incluzivă” și de aprobare a
acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi,
Fundația Star of Hope România, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Asociația Salvați Copiii Iași, Fundația
Serviciilor Sociale Bethany, Fundația World Vision România şi Asociația Habitat for Humanity România;
C2. Proiect de hotărâre privind indreptarea erorii materiale strecurate în art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr.
103 din 29 aprilie 2016;
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâre:
H.C.L. nr. 178 din 15 iulie 2016, privind completarea Anexei nr. 1 la H.C. L. nr. 177 din 24.06.2016 referitoare la
organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 179 din 15 iulie 2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-eocomici pentru investiţia „ Extindere
retea iluminat public Str. Vişan, Municipiul Iaşi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 180 din 15 iulie 2016, privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi înregistrat la data de 31
decembrie 2015;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 181 din 15 iulie 2016, privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2016;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 182 din 15 iulie 2016, privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de
30.06.2016;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 183 din 15 iulie 2016, privind modificarea H.C.L. nr. 189/26.06.2014, pentru reactualizarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare compartiment central de sterilizare la Spital
Clinic de Recuperare Iasi” Str. Pantelimon Halipa Nr.14 ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
La punctul 7 de pe Ordinea de zi domnul consilier Jugrin Lucian a iesit din sala.
H.C.L. nr. 184 din 15 iulie 2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Modernizare
strazi in Municipiul Iasi - Strada I.C. Constantineanu, Strada Petre Vancea, Strada Mosu si Strada Ogorului;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
Domnul consilier Jugrin Lucian revine in sala.
H.C.L. nr. 185 din 15 iulie 2016, privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de
finantare aferent proiectului ”Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă
Parascheva”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurării
functionalitătii acestuia;
- a fost adoptată cu 16 voturi pentru,
- 8 abtineri.
H.C.L. nr. 186 din 15 iulie 2016, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Amenajare şi reabilitare spaţiu punct termic Hlincea în vederea înfiinţării unui centru pentru persoane
vârstnice”;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 187 din 15 iulie 2016, privind aprobarea contractării de către Municipiul Iaşi a unei finanţări rambursabile
externe în valoare de până la 15.000.000,00 EUR de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
- a fost adoptată cu 15 voturi pentru,
- 9 impotriva.
H.C.L. nr. 188 din 15 iulie 2016, privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Asociația Pakiv România în
vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează proiectul ”Măsuri integrate
pentru o societate incluzivă”;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 189 din 15 iulie 2016, privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de
finantare nr. 5007/2015 incheiat intre ADR Nord Est Piatra Neamt si parteneriatul dintre Municipiul Iasi si Liceul
de Informatică Gr. Moisil aferent proiectului „Construcţie extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil şi
lucrări pentru desfiinţare magazie anexa 2 a liceului”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor
proiectului în vederea asigurării functionalitătii acestuia;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
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H.C.L. nr. 190 din 15 iulie 2016, privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform prevederilor art.
456 alin. (2) lit. a) si b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv
pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe
teren, conform prevederilor art. 464 alin. (2) lit. q) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv pentru terenurile situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în
zonele protejate;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 191 din 15 iulie 2016, privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform prevederilor art.
456 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv
pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi
sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru
activităţile fără scop lucrativ, şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform prevederilor art. 464 alin.
(2) lit. d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru
terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi
sociale ca furnizori de servicii sociale;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 192 din 15 iulie 2016, privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456
alin. (2) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru
clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case
memoriale;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 193 din 15 iulie 2016, privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren,
conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. j) şi art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările si completările ulterioare, respectiv persoanele care au luptat pentru victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 194 din 15 iulie 2016, privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Iaşi nr.154/2013;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 195 din 15 iulie 2016, privind constituirea Comisiei de ordine de publică a Municipiului Iaşi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 196 din 15 iulie 2016, privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Iaşi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 197 din 15 iulie 2016, privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 198 din 15 iulie 2016, privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea
exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun, Judetul Neamţ, la
Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 199 din 15 iulie 2016, privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea
exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si
canalizare;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 200 din 15 iulie 2016, privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului
de management integrat al deşeurilor in judetul Iaşi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 201 din 15 iulie 2016, privind respingerea achizitionării de către Municipiul Iaşi a imnobilului situat in
Iaşi Bld. Carol I nr. 26 proprietatea doamnelor Racoviţă Morel Ruxandra şi Racoviţă Elisabeta;
- 15 voturi pentru
- 8 impotriva
- 1 abtinere
H.C.L. nr. 202 din 15 iulie 2016, privind completarea si modificarea HCL 84/2016 privind insusirea inventarului
domeniului public al Municipiului Iasi, precum si atribuirea in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Iasilor –
Parohia ‘’Sf. Gheorghe‘’ Pacurari Iasi, a bunurilor imobile, proprietatea Municipiului Iasi, cuprinse in Anexa 1;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 203 din 15 iulie 2016, 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 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 204 din 15 iulie 2016, privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a H.C.L. nr. 84/2016
privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 205 din 15 iulie 2016, privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al
Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 256 mp situat în Iaşi, la intersecţia str. M. Barnovschi cu str. Otilia
Cazimir, parcela CAT 721, cvartal 22 şi concesionarea acestuia prin licitaţie publică ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
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H.C.L. nr. 206 din 15 iulie 2016, privind acceptarea donaţiei familiei Vranceanu Elena si Vranceanu Cristian Dan,
reprezentând extindere conducta alimentare cu apă (instalatie interioara) si branşamentul aferent, situat in zona
Bucium, str. N. Tonitza ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 207 din 15 iulie 2016, privind modificarea Anexei 9.3. (Spitalul Clinic de Urgente Sf. Spiridon Iasi) a
HCL 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
- 1 abtinere (Ghizdovat Vlad)
H.C.L. nr. 208 din 15 iulie 2016, privind privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 40 mp din
Iaşi, str. Nicolina nr. 11, bl. A5, sc. B, parter, având nr. cadastral 150359 înscris în cartea funciară 150359 UAT
Iaşi ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 209 din 15 iulie 2016, privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 31,20 mp din Iaşi,
şos. Păcurari nr. 7, bl. 540, sc. D, parter, având nr. cadastral 17140 înscris în cartea funciară 24624 UAT Iaşi ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 210 din 15 iulie 2016, privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în
condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de şedinţa nr. 61463 /41543 / 29841/2016;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 211 din 15 iulie 2016, privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile
proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 212 din 15 iulie 2016, privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei de Administrare a
Patrimoniului Public si Privat;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 213 din 15 iulie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, Strada Stejar nr.28, numar
cadastral 149658, pentru reabilitare, modernizare Centru de zi „Stejarul” in cadrul proiectului echilibru- sprijin
pentru familiile copiilor cu dizabilitati din municipiul Iasi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 214 din 15 iulie 2016, privind aprobarea proiectului “Iașul – o comunitate incluzivă” și de
aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Iaşi, Fundația Star of Hope România, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Asociația Salvați Copiii
Iași, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația World Vision România, Fundatia „ Alaturi de voi” si Asociația
Habitat for Humanity România;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 215 din 15 iulie 2016, privind indreptarea erorii materiale strecurate în art.1 al Hotărârii
Consiliului Local nr. 103 din 29 aprilie 2016;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
Şedinţa ordinară se încheie la ora 12.30.
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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