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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 60368 / 07.06.2016

ANU NŢ

Aducem la cunoştinţa publicului

MINUTA

ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 31.05.2016
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

CIC PO 03/F3

MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
şedinţei ordinare din data de 31 mai 2016 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia Primarului
nr. 725/26.05.2016, completata prin Dispozitia nr. 727/27.05.2016 si modificata prin Dispozitia nr. 730/30.05.2016 cu
respectarea întocmai a prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
1.
AUR MARIUS CĂTĂLIN
2.
AXINIA CONSTANTIN
3.
BEJAN VICTOR
4.
BOCA ADRIAN FLORIN
5.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
6.
BIRHALA CONSTANTIN
7.
BULGARIU CATALIN
8.
CHIRICA MIHAI
9.
CRISTIAN CĂTĂLIN
10. DANGA MARIUS SORIN
11. HARABAGIU GABRIEL
12. LEONTE CONSTANTIN
13. MATASARU PETRE DANIEL
14. MELENCIUC GEORGIANA
15. NAVODARU LAURENTIU
16. NEDELCU VLAD NICOLAE
17. OSTAFICIUC MARIUS
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 Bulgariu Catalin.
Şedinţa a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Lipseste motivat doamna consilier local Gavrila Camelia.
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare au fost înscrise următoarele proiecte de hotărâri, respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2015;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.9/2016 privind aprobarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi direcţiile subordonate,
pe anul 2016 ;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62 din 31 martie 2016 (sprijin pentru
unităţile de cult);
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul
Reparaţii capitale acoperiş sediu Primăria Municipiului Iaşi;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiţia Modernizare străzi
în Municipiul Iaşi -- Şoseaua Barnova, Strada Smardan si Bulevardul Primaverii;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Iaşi cu Mănăstirea ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” Frumoasa în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul
”Reabilitarea şi valorificarea potenţialului turistic şi cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul
Iaşi”, în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 5 ”Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural;
8. Proiect de hotătâre privind aprobarea asocierii Municipiului Iaşi cu Fundaţia „ Alături de Voi” România în
vederea elaborării şi depunerii în parteneriat a unei cereri de finanţare care vizează proiectul „Iaşul – o
comunitate inclusivă” ;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2016, pentru instituţia de
spectacole şi concerte Ateneul Tătăraşi;
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10. Proiect de hotărâre privind acceptarea de principiu, de catre Municipiul Iasi, a ofertei de donatie a
imobilului (constructie si teren), situat in str. Pacurari nr. 17, proprietatea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din
Romania-Cultul Mozaic;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii disponibile, aflate in
proprietatea Municipiului Iasi, si in folosinta gratuita a Universitatii de Arte”George Enescu ”;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial (construcţie şi
teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, str. Bacinschi nr. 6, bloc CL1, parter;
13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 14398/02.08.2006 încheiat
între Municipiul Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi pentru spaţiul din Iaşi, Şos. Nicolina nr. 57, bloc
978A, parter-Secţia 6 Poliţie;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată Iasi,
Str. SPLAI BAHLUI nr.15A, număr cadastral 147940, cf 147940 intocmit pentru construire imobil locuinţe şi
spaţii comerciale;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, ŞOSEAUA PACURARI NR. 92, nr.
cadastrale 136686 şi 149345 pentru investitia supraetajare, schimbare destinaţie construcţie c1(fosta c11) in
centru medical cu spitalizare de zi, reabilitare termică, reamenajare exterioară şi interioară si împrejmuire pe
teren proprietate ;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, Str. PROF. ANTONIN CIOLAN F.N ,
T27, NUMĂR CADASTRAL 149449(adresa veche str.Viticultori F.N.) pentru construire locuinţă individuală şi
împrejmuire pe teren proprietate;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată Iaşi,
strada Morilor nr.22, numar cadastral 148600, pentru construire sediu O.A.M.G.M.A.M. Filiala Iasi, prin demolare
imobil existent;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, str. Aurel Vlaicu nr. 76, numar
cadastral 143482 pentru investiţia construire staţie ITP pe teren proprietate;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată IASI,
STRADA IORDACHI LOZONSCHI FN, NUMĂR CADASTRAL 139380, întocmit în vederea construirii unui bloc de
locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T27, NUMĂR
CADASTRAL 145878 (STRADA VITICULTORI NR. 18 A), întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuală
pe teren proprietate privată persoană fizică;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SARARIEI NR.144,
NUMĂR CADASTRAL 120283, întocmit în vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în spaţiu de
alimentaţie publică (restaurant), amenajări interioare şi exterioare, amenajare mansardă, compartimentare pod
existent, împrejmuire şi amplasare firmă luminoasă pe teren proprietate privată persoană fizică;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA MOARA DE FOC NR. 8,
NUMAR CADASTRAL 145539 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de spalatorie auto, birouri si
imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BREAZU T9, NUMAR
CADASTRAL 10623/3 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren
proprietate privata persoana fizica;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE A. URECHIA NR.
26, NUMĂR CADASTRAL 143551, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren proprietate
privată persoane fizice ;
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI,
STRADELA COLONEL LANGA NR. 3, NUMAR CADASTRAL 141267 întocmit in vederea mansardarii locuintei
existente pe teren proprietate privata persoane fizice;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IASOMIEI NR. 2 si
FUNDAC DEALUL BUCIUM NR. 25 (ZONA BUCIUM T137), NUMERE CADASTRALE 147363 si 147364)
întocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25,
BLOC A12, PARTER, Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial prin concesionare teren persoane
juridice;
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, Zona BUCIUM T 155, N.C. 12629
(ŞOSEAUA BUCIUM nr. 151A) întocmit în vederea extinderii intravilan Municipiului Iaşi pentru construire locuinţă
individuală pe teren proprietate privată persoane fizice;
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, str. Moşu nr.11A, NUMĂR
CADASTRAL 151167 pentru investiţia extindere locuinţă (si pe verticala) pe teren proprietate;
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie, transport, distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi
nr. 61634/06.07.2012;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii
Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2017-2018;
Completare :
C1. Proiect de modificarea componenţei A.G.A. de la Societatea Compania de Transport Public Iaşi
prevăzută la art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 152/27.06.2013;
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C2. Proiect de hotărâre privind delegarea serviciului de transport public catre SOCIETATEA COMPANIA DE
TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public
prin curse regulate;
C3. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT
PUBLIC IASI S.A. prin majorarea capitalului social;
Se indreaptă eroarea materială din Dispozitia nr. 725/26.05.2016 la punctul nr.31 de pe Ordinea de zi
care va avea următorul cuprins:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii
Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2017-2018;
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâre:
H.C.L. nr. 138 din 31 mai 2016, privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie
2015;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 139 din 31 mai 2016, privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 140 din 31 mai 2016, privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.9/2016 privind aprobarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi direcţiile subordonate,
pe anul 2016 ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 141 din 31 mai 2016, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62 din 31 martie 2016 (sprijin
pentru unităţile de cult);
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 142 din 31 mai 2016, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul Reparaţii capitale acoperiş sediu Primăria Municipiului Iaşi;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 143 din 31 mai 2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiţia Modernizare
străzi în Municipiul Iaşi -- Şoseaua Barnova, Strada Smardan si Bulevardul Primaverii;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 144 din 31 mai 2016, privind aprobarea asocierii Municipiului Iaşi cu Mănăstirea ”Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” Frumoasa în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu
titlul ”Reabilitarea şi valorificarea potenţialului turistic şi cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din
Municipiul Iaşi”, în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 5 ”Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea,
protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1 ”Conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 145 din 31 mai 2016, privind aprobarea asocierii Municipiului Iaşi cu Fundaţia „ Alături de Voi”
România în vederea elaborării şi depunerii în parteneriat a unei cereri de finanţare care vizează proiectul „Iaşul –
o comunitate inclusivă” ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 146 din 31 mai 2016, privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2016, pentru
instituţia de spectacole şi concerte Ateneul Tătăraşi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 147 din 31 mai 2016, privind acceptarea de principiu, de catre Municipiul Iasi, a ofertei de donatie a
imobilului (constructie si teren), situat in str. Pacurari nr. 17, proprietatea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din
Romania-Cultul Mozaic;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 148 din 31 mai 2016, privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii disponibile, aflate
in proprietatea Municipiului Iasi, si in folosinta gratuita a Universitatii de Arte”George Enescu ”;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 149 din 31 mai 2016, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial
(construcţie şi teren aferent), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, str. Bacinschi nr. 6,
bloc CL1, parter;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 150 din 31 mai 2016, privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 14398/02.08.2006
încheiat între Municipiul Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi pentru spaţiul din Iaşi, Şos. Nicolina nr. 57,
bloc 978A, parter-Secţia 6 Poliţie;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 151 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată
Iasi, Str. SPLAI BAHLUI nr.15A, număr cadastral 147940, cf 147940 intocmit pentru construire imobil locuinţe
şi spaţii comerciale;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 152 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, ŞOSEAUA PACURARI NR.
92, nr. cadastrale 136686 şi 149345 pentru investitia supraetajare, schimbare destinaţie construcţie c1(fosta
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c11) in centru medical cu spitalizare de zi, reabilitare termică, reamenajare exterioară şi interioară si
împrejmuire pe teren proprietate ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 153 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, Str. PROF. ANTONIN
CIOLAN F.N , T27, NUMĂR CADASTRAL 149449(adresa veche str.Viticultori F.N.) pentru construire locuinţă
individuală şi împrejmuire pe teren proprietate;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 154 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată
Iaşi, strada Morilor nr.22, numar cadastral 148600, pentru construire sediu O.A.M.G.M.A.M. Filiala Iasi, prin
demolare imobil existent;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 155 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, str. Aurel Vlaicu nr. 76, numar
cadastral 143482 pentru investiţia construire staţie ITP pe teren proprietate;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 156 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată
IASI, STRADA IORDACHI LOZONSCHI FN, NUMĂR CADASTRAL 139380, întocmit în vederea construirii unui
bloc de locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 157 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T27,
NUMĂR CADASTRAL 145878 (STRADA VITICULTORI NR. 18 A), întocmit în vederea construirii unei locuinţe
individuală pe teren proprietate privată persoană fizică;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 158 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SARARIEI NR.144,
NUMĂR CADASTRAL 120283, întocmit în vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în spaţiu de
alimentaţie publică (restaurant), amenajări interioare şi exterioare, amenajare mansardă, compartimentare pod
existent, împrejmuire şi amplasare firmă luminoasă pe teren proprietate privată persoană fizică;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 159 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA MOARA DE FOC
NR. 8, NUMAR CADASTRAL 145539 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de spalatorie auto,
birouri si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 160 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BREAZU T9, NUMAR
CADASTRAL 10623/3 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren
proprietate privata persoana fizica;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 161 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE A.
URECHIA NR. 26, NUMĂR CADASTRAL 143551, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe
teren proprietate privată persoane fizice ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 162 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata
IASI, STRADELA COLONEL LANGA NR. 3, NUMAR CADASTRAL 141267 întocmit in vederea mansardarii
locuintei existente pe teren proprietate privata persoane fizice;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 163 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IASOMIEI NR. 2 si
FUNDAC DEALUL BUCIUM NR. 25 (ZONA BUCIUM T137), NUMERE CADASTRALE 147363 si 147364)
întocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 164 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25,
BLOC A12, PARTER, Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial prin concesionare teren persoane
juridice;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 165 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, Zona BUCIUM T 155, N.C.
12629 (ŞOSEAUA BUCIUM nr. 151A) întocmit în vederea extinderii intravilan Municipiului Iaşi pentru construire
locuinţă individuală pe teren proprietate privată persoane fizice;

CIC PO 03/F3

- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 166 din 31 mai 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, str. Moşu nr.11A, NUMĂR
CADASTRAL 151167 pentru investiţia extindere locuinţă (si pe verticala) pe teren proprietate;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 impotriva.
H.C.L. nr. 167 din 31 mai 2016, privind aprobarea Actului Adiţional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie, transport, distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi
nr. 61634/06.07.2012;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 168 din 31 mai 2016, privind modificarea componenţei A.G.A. de la Societatea Compania de
Transport Public Iaşi prevăzută la art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 152/27.06.2013;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 169 din 31 mai 2016, privind delegarea serviciului de transport public catre SOCIETATEA
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public prin curse regulate;
- a fost adoptată cu 19 voturi pentru,
- 5 impotriva.
H.C.L. nr. 170 din 31 mai 2016, privind modificarea Actului constitutiv al SOCIETATII COMPANIA DE
TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. prin majorarea capitalului social;
- a fost adoptată cu 19 voturi pentru,
- 1 impotriva.
- 4 abtineri
H.C.L. nr. 171 din 31 mai 2016, privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii
Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2017-2018;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 5 impotriva.
- 1 abtinere.
Şedinţa ordinară se încheie la ora 12,00.
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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