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Centrul de Informaţii pentru
Cetăţeni

Nr. 103903 / 14.10.2016

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 29.09.2016
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI
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MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
şedinţei ordinare din data de 29 septembrie 2016 a Consiliului Local al
Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai susmenţionată, prin Dispoziţia Primarului nr. 1906/23.09.2016, completata prin
Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1910/27.09.2016, cu respectarea
întocmai a prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
1. Aldea Catalina
2. Aur Marius
3. Boca Adrian Florin
4. Boisteanu Paul Corneliu
5. Bostan Manuel Ciprian
6. Botez Radu
7. Boz Petru Eduard
8. Ciobotaru Florentin Traian
9. Corozal Daniel Cristinel
10. Cotofan Alexandru Ioan
11. Dornean Tudor
12. Gaburici Violeta Adriana
13. Ghizdovat Vlad
14. Harabagiu Gabriel Vasile
15. Ignat Etienne
16. Istrate Dumitru Marcel
17. Jugrin Lucian
18. Nedelcu Vlad Nicolae
19. Postolache Andrei
20. Piftor Daniel
21. Pintilei Mihail
22. Sandu Vasile
23. Scripcaru Calin
24. Surdu Gabriel Mihai
25. Tautu Iuliana Daniela
26. 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 Paul Corneliu Boisteanu.
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Şedinţa a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Lipseste motivat doamna Cameila Gavrila – consilier local.
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare au fost înscrise următoarele proiecte
de hotărâri, respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi
inregistrat la 31 decembrie 2015
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul
2016;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea infratirii intre Municipiul Iasi,
Romania si Orasul Ungheni, Republica Moldova;
4.
Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare cu
Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutideni;
5. Proiect de hotarare privind nominalizarea a 2 reprezentanti ai Consiliului
Local in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor Iasi pentru anul scolar
2016-2017;
6. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului
Local, in
Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor
administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului
Sanatatii;
7. Proiect de hotărâre privind completarea H.CL. 228/31.08.2016 (privind
nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale
unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Iasi, anul scolar 2016-2017);
8. Proiect de hotarare privind transformarea unor functii publice de executie
prin promovarea in clasa a titularilor lor si modificarea corespunzatoare a Statului
de functii al Poliţiei Locale Iaşi ;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru investiţia ‹‹ Construire Blocuri de Locuinte Colective in Zona Gradinari ››;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor
tehnico-economici
pentru obiectivul „Consolidare şcoala nr. 33 Mihail
Kogălniceanu” ;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fără plată către
Primăria Comunei Mironeasa a nouă dale de beton scoase din uz;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fără plată către
Mănăstirea ”Sântul Mare Mucenic Gheorghe” - Hlincea, patru dale de beton
scoase din uz;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fără plată către
Primăria Comunei Vlădeni a 9 buc. dale de beton scoase din uz;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a
terenului, în suprafaţă de 34,50 mp, situat în Iaşi, str. Barbu Lăutaru nr. 50,
cvartal 27, sector cadastral 10 parcelele CC 1000 şi CC 1000/2 ;
15. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitaţie
publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 354 mp,
situat în Iaşi, str. Malu nr. 11, identificat prin tarla 32, parcela CAT 1073/4, in
scopul amenajării unor locuri de parcare;
16. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, de insusire
a inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de
8,70 mp, situat în Iaşi, str. Stejar nr. 50, cvartal 13 parcelele CC 905, CC 905/1 şi
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AG 904 precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de
teren ;
17. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, de insusire
a inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de
100 mp, situat în Iaşi, str-la Ipsilanti nr. 38, cvartal 71 parcelele CC 2387 şi CC
2387/1 precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de
teren ;
18. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a
terenului, în suprafaţă de 81 mp, situat în Iaşi, str. Nicoriţă nr. 6, având nr.
cadastral 146461 înscris în cartea funciară 146461 UAT Iaşi ;
19. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în
suprafaţă totala de 158,24 mp din Iaşi, str. Splai Bahlui Mal Stang nr. 21-23,
compus din S1 - in suprafata de 117,29 mp având nr. cadastral 17558 înscris în
cartea funciară 150207 UAT Iaşi si S2 - in suprafata de 40,95 mp având nr.
cadastral 17559 înscris în cartea funciară 150206 UAT Iaşi ;
20. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a
unui teren in suprafata de 45 mp, aflat in proprietatea publica a Municipiului
Iasi,in vederea amplasarii unui modul de alimentatie publica(chioşc) ;
21. Proiect de hotarare privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren
aparţinând domeniului public al Municipiului Iaşi, în vederea amenajării şi
exploatării acestuia pentru desfăşurarea activităţii de prezentare şi vânzare
autoturisme şi autovehicule ( târg auto) ;
22. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în
suprafaţă de 36 mp din Iaşi, strada Razboieni, nr. 3, având nr. cadastral 138033
înscris în cartea funciară 138033 Iasi;
23. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în
suprafaţă de 11,45 mp din Iaşi, b-dul Dacia, nr. 7, bl. DA 6, sc. A, parter, având
nr. cadastral 19249 înscris în cartea funciară 75367 Iaşi;
24. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în
suprafaţă de 21,20 mp din Iaşi, strada Carpati, nr. 14, bl. 912, sc.A, parter, având
nr. cadastral 16290 înscris în cartea funciară 148995 Iaşi;
25. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în
suprafaţă de 11,15 mp din Iaşi, strada Petre Tutea, nr. 25, bl. 917, Tr.III, parter,
având nr. cadastral 147023 înscris în cartea funciară 147023 Iaşi;
26. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând
inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 29 mp,
situat în Iaşi, strada Scoalei, nr. 3, sector cadastral 27, parcelele CC 1126, CC
1126/1, precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de
teren;
27. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în
suprafaţă de 21,65 mp din Iaşi, strada Vasile Lupu, nr. 156, având nr. cadastral
142883 înscris în cartea funciară 142883 Iaşi;
28. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a
terenului, în suprafaţă de 80 mp, situat în Iaşi, str. V. Conta nr. 20, având nr.
cadastral 153573, înscris în cartea funciară 153573 UAT Iaşi;
29. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Contractelor de
administrare incheiate de Municipiul Iasi cu Spitalul Clinic Judetean de Urgente
Sf. Spiridon Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi;
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30. Proiect de hotarare privind stabilirea modului de calcul al chiriilor
pentru locuintele construite prin ANL, proprietati private ale Statului Roman si
aflate in administrarea Municipiului Iasi;
31. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului
de inchiriere nr. 4538/16.01.2013, incheiat cu Uniunea Judeteana Iasi Filiala
C.N.S.R.L.- Fratia pentru spatial cu alta destinatie decat locuinta situat in Iasi,
strada Splai Bahlui,nr.22;
32. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de
Comisia Sociala constituita in conditiile Legii 114/1996, consemnata in PV
nr.85260/2016;
33. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu alta
destinatie decat aceea de locuinta catre domnul deputat Movila Petru, in vederea
organizarii biroului parlamentar;
34. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica
a Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi in proprietatea publica a
Statului Roman si administrarea Ministerului Apararii Nationale a terenului in
suprafata de 252 mp, situat in Iasi, str. Elena Doamna nr. 57, T18, parcela CAT
609/1, in vederea finalizarii investitiei – “Sediu Tribunalul Militar;
35. Proiect de hotarare privind completarea domeniului privat al
Municipiului Iasi aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 83/31.03.2016, cu
terenurile din Anexele 1-5 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor detinute
de catre Municipiul Iasi;
36. Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale
imobiului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Ciurchi nr. 111, in
vederea realizarii proiectului “ Amenajare Cresa si Gradinita” ;
37. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului
de inchiriere nr. 1830/09.01.2013 si 1829/09.01.2013 incheiate cu SC. Decora
Comp SRL pentru spatiile comerciale situate in Piata Unirii, nr. 6 si Strada I.C.
Bratianu, nr. 36, aflate in domeniul privat al Municipiului Iasi;
38. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in
suprafata de 3,70 mp, avand nr. cadastral 2820 inscris in cartea funciara 123715
a UAT Iasi situat in Iasi, strada Silvestru, nr. 1, bl.L2, parter;
39. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu
cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre institutia publica Agentia
Nationala pentu Locuinte;
40. Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale
unor bunuri imobile aflate in domeniul privat al Municipiului Iasi insusit conform
Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 83/31.03.20016;
41. Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale
unor bunuri imobile proprietate privata a Statului Roman si aflate in administrarea
Municipiului Iasi;
42. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016 de insusire a
inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 92
mp, situat în Iaşi, strada Atelierului, nr. 12M, cvartal 14, parcela CAT 6499,
precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren ;
43. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului,
proprietatea Municipiului
Iasi, situat in strada Lapusneanu,nr.20A, (fosta
Bulevardul Independentei, nr. 16) in 19 loturi ;
44. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii concesiunii terenului
proprietate privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 6,91 mp, siuat in Iasi, str,
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Ciric , nr. 42, bl. Q4, sc. B, parter de pe SC TEMIROM SRL, pe GALAN ROZICA
- NICOLETA.;
45. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului,
proprietatea Municipiului Iasi, situat in bulevardul Independentei, nr.1, inscris in
cartea funciara 138585 in 3 loturi ;
46. Proiect de hotarare privind dezmembrariea unui teren, proprietatea
Municipiului Iasi, situat in intravilanul extins conform PUG, Zona Ciric, sector
cadastral 192, inscris in CF nr. 132803, in 37 de loturi ;
47. Proiect privind completarea inventarelor domeniului public si privat ale
Municipiului Iasi , insusite prin HCL 84/2016 si respectiv HCL 83/2016 ;
48. Proiect de hotarare privind dezmembrariea unui teren, proprietatea
Municipiului Iasi, situat in intravilanul extins conform PUG, Trupul Ticau Bojdeuca, Subtrup III, inscris in CF.nr. 125606, in 2 de loturi ;
49. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarea unor drepturi
persoanelor care beneficiaza de prevederile Legii 341/2004 - legea recunostintei
fata de eroii - martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei din
decembrie 1989 ;
50. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând
inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 588 mp
situat in Iasi, bulevardul Chimiei, nr. 85 ,sector cadastral 5, parcela CAT 652,
precum si aprobarea concesionării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de
teren ;
51. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitaţie
publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 825 mp,
situat în Iaşi, Şos. Naţională nr. 55;
52. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a
terenului, în suprafaţă de 150 mp, situat în Iaşi, şos Voineşti nr. 31, parcela A
2070/100, sector cadastral 50 ;
53. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând
inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 179
mp, situat în Iaşi, str. Arcu nr. 18 B, precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie
publică a acestei suprafeţe de teren;
54. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
Zona Construita Protejata IASI, STRADA SFANTUL ANDREI NR. 8-10, NUMAR
CADASTRAL 129415, Intocmit in vederea mansardarii constructiei existente pe
teren proprietate persoana juridica;
55. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,
CALEA CHISINAULUI NR. 22, NUMĂR CADASTRAL 149109, întocmit în
vederea construirii unui service auto si functiuni complementare pe teren
inchiriat persoană juridică;
56. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,
ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 101, NUMAR CADASTRAL
149302 întocmit în vederea extinderii şi reparaţii imobil existent C1 pe teren
proprietate privată persoană fizică;
57. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,
ZONA GALATA, SC 47, NUMERE CADASTRALE 142243, 142244, 142246,
142247 Intocmit in vederea construirii a trei locuinte individuale pe teren
proprietate privata persoane fizice;
58. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,
SOSEAUA ARCU NR. 8, NUMERE CADASTRALE 146175 si 146176 Intocmit in
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vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate
privata persoana juridica;
59. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Iaşi cu
Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, în vederea solicitării de finanţare
nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul “Eficientizare Energetică
Spital Clinic de Recuperare Iasi”, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea
de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B -Clădiri
publice;
60. Proiect de hotarare privind aprobarea preluării de către Consiliul Local
al Municipiului Iaşi a mandatului de administrator al S.C. Tehnopolis S.R.L;
61. Proiect de hotarare privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în
cuprinsul art. 3 si art. 4, completarea anexei 4–Bunuri utilizate de Operator în
executarea Contractului, modificarea art. 6.1, art. 6.2, art. 9.9 si completarea art.
13.7.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 169 din 31 mai
2016
62. Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale
imobilului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in B-dul Indepedentei, nr.
16 – Muzeul de Istorie Naturala (corp A);
63. Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale
imobilului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Arh. G. M.
Cantacuzino nr. 16, ce poarta denumirea generica de Baia Turceasca;
64. Proiect de hotărâre privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2016;
Completare :
C1. Proiect de hotarare privind componenta Adunarii Generale a
Actionarilor de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. si
convocarea in vederea desemnarii administratorului provizoriu.
Punctul 37 de pe Ordinea de zi a fost Retras.
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost
adoptate următoarele hotărâri:
H.C.L. nr. 245 din 29 septembrie 2016, privind redistribuirea
excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2015
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 9 abtineri.
H.C.L. nr. 246 din 29 septembrie 2016, privind rectificarea bugetului
Municipiului Iaşi pe anul 2016;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 9 abtineri.
H.C.L. nr. 247 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea infratirii intre
Municipiul Iasi, Romania si Orasul Ungheni, Republica Moldova;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 248 din 29 septembrie 2016, privind incheierea unui protocol
de colaborare cu Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutideni;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 249 din 29 septembrie 2016, privind nominalizarea a 2
reprezentanti ai Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor
Iasi pentru anul scolar 2016-2017;
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- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 250 din 29 septembrie 2016, privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local, in
Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor
administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului
Sanatatii;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 251 din 29 septembrie 2016, privind completarea H.CL.
228/31.08.2016 (privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in
Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din
municipiul Iasi, anul scolar 2016-2017);
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 252 din 29 septembrie 2016, privind transformarea unor functii
publice de executie prin promovarea in clasa a titularilor lor si modificarea
corespunzatoare a Statului de functii al Poliţiei Locale Iaşi ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 253 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru investiţia ‹‹ Construire Blocuri de Locuinte Colective in
Zona Gradinari ››;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 9 abtineri.
H.C.L. nr. 254 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea documentaţiei
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare şcoala nr. 33
Mihail Kogălniceanu” ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
Domnul consilier Boz Petru Eduard iese din sala la punctul 11.
H.C.L. nr. 255 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea transmiterii
fără plată către Primăria Comunei Mironeasa a nouă dale de beton scoase din
uz;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 256 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea transmiterii
fără plată către Mănăstirea ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” - Hlincea, patru
dale de beton scoase din uz;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 257 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea transmiterii
fără plată către Primăria Comunei Vlădeni a 9 buc. dale de beton scoase din uz;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 258 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea vânzării prin
licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 34,50 mp, situat în Iaşi, str. Barbu
Lăutaru nr. 50, cvartal 27, sector cadastral 10 parcelele CC 1000 şi CC 1000/2 ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 259 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea concesionării
prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă
de 354 mp, situat în Iaşi, str. Malu nr. 11, identificat prin tarla 32, parcela CAT
1073/4, in scopul amenajării unor locuri de parcare;
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- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 260 din 29 septembrie 2016, privind completarea HCL nr.
83/2016, de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu
terenul în suprafaţă de 8,70 mp, situat în Iaşi, str. Stejar nr. 50, cvartal 13
parcelele CC 905, CC 905/1 şi AG 904 precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie
publică a acestei suprafeţe de teren ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 261 din 29 septembrie 2016, privind completarea HCL nr.
83/2016, de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu
terenul în suprafaţă de 100 mp, situat în Iaşi, str-la Ipsilanti nr. 38, cvartal 71
parcelele CC 2387 şi CC 2387/1 precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie
publică a acestei suprafeţe de teren ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 262 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea vânzării prin
licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 81 mp, situat în Iaşi, str. Nicoriţă nr. 6,
având nr. cadastral 146461 înscris în cartea funciară 146461 UAT Iaşi ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 263 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea vânzarii
directe a terenului în suprafaţă totala de 158,24 mp din Iaşi, str. Splai Bahlui Mal
Stang nr. 21-23, compus din S1 - in suprafata de 117,29 mp având nr. cadastral
17558 înscris în cartea funciară 150207 UAT Iaşi si S2 - in suprafata de 40,95
mp având nr. cadastral 17559 înscris în cartea funciară 150206 UAT Iaşi ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 264 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea inchirierii prin
licitatie publica a unui teren in suprafata de 45 mp, aflat in proprietatea publica a
Municipiului Iasi,in vederea amplasarii unui modul de alimentatie publica(chioşc);
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 265 din 29 septembrie 2016, privind închirierea prin licitaţie
publică a unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Iaşi, în vederea
amenajării şi exploatării acestuia pentru desfăşurarea activităţii de prezentare şi
vânzare autoturisme şi autovehicule ( târg auto) ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 266 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea vânzarii
directe a terenului în suprafaţă de 36 mp din Iaşi, strada Razboieni, nr. 3, având
nr. cadastral 138033 înscris în cartea funciară 138033 Iasi;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 267 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea vânzarii
directe a terenului în suprafaţă de 11,45 mp din Iaşi, b-dul Dacia, nr. 7, bl. DA 6,
sc. A, parter, având nr. cadastral 19249 înscris în cartea funciară 75367 Iaşi;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
Domnul consilier Boz Petru Eduard revine in sala la punctul 24.
H.C.L. nr. 268 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea vânzarii
directe a terenului în suprafaţă de 21,20 mp din Iaşi, strada Carpati, nr. 14, bl.
912, sc.A, parter, având nr. cadastral 16290 înscris în cartea funciară 148995
Iaşi;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
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Domnul consilier Timofciuc Razvan iese din sala la punctul 25.
H.C.L. nr. 269 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea vânzarii
directe a terenului în suprafaţă de 11,15 mp din Iaşi, strada Petre Tutea, nr. 25,
bl. 917, Tr.III, parter, având nr. cadastral 147023 înscris în cartea funciară
147023 Iaşi;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 270 din 29 septembrie 2016, privind completarea HCL nr.
83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în
suprafaţă de 29 mp, situat în Iaşi, strada Scoalei, nr. 3, sector cadastral 27,
parcelele CC 1126, CC 1126/1, precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică
a acestei suprafeţe de teren;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 271 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea vânzarii
directe a terenului în suprafaţă de 21,65 mp din Iaşi, strada Vasile Lupu, nr. 156,
având nr. cadastral 142883 înscris în cartea funciară 142883 Iaşi;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
Domnul consilier Timofciuc Razvan revine in sala la punctul 28.
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae iese din sala la punctul 28.
H.C.L. nr. 272 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea vânzării prin
licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 80 mp, situat în Iaşi, str. V. Conta nr.
20, având nr. cadastral 153573, înscris în cartea funciară 153573 UAT Iaşi;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 273 din 29 septembrie 2016, privind modificarea si
completarea Contractelor de administrare incheiate de Municipiul Iasi cu Spitalul
Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon Iasi si Universitatea de Medicina si
Farmacie Gr. T. Popa Iasi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
- 1 abtinere
H.C.L. nr. 274 din 29 septembrie 2016, privind stabilirea modului de
calcul al chiriilor pentru locuintele construite prin ANL, proprietati private ale
Statului Roman si aflate in administrarea Municipiului Iasi;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 275 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea prelungirii
duratei contractului de inchiriere nr. 4538/16.01.2013, incheiat cu Uniunea
Judeteana Iasi Filiala C.N.S.R.L.- Fratia pentru spatial cu alta destinatie decat
locuinta situat in Iasi, strada Splai Bahlui,nr.22;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
Domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae revine in sala la punctul 32.
H.C.L. nr. 276 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea solicitarilor
locative propuse de Comisia Sociala constituita in conditiile Legii 114/1996,
consemnata in PV nr.85260/2016;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 277 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea inchirierii unui
spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre domnul deputat Movila
Petru, in vederea organizarii biroului parlamentar;
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- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 278 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea trecerii din
proprietatea publica a Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi in
proprietatea publica a Statului Roman si administrarea Ministerului Apararii
Nationale a terenului in suprafata de 252 mp, situat in Iasi, str. Elena Doamna nr.
57, T18, parcela CAT 609/1, in vederea finalizarii investitiei – “Sediu Tribunalul
Militar;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 279 din 29 septembrie 2016, privind completarea domeniului
privat al Municipiului Iasi aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.
83/31.03.2016, cu terenurile din Anexele 1-5 ca urmare a necesitatii inventarierii
terenurilor detinute de catre Municipiul Iasi;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 280 din 29 septembrie 2016, privind modificarea elementelor
de identificare ale imobiului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str.
Ciurchi nr. 111, in vederea realizarii proiectului “ Amenajare Cresa si Gradinita” ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 281 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea vanzarii
directe a terenului in suprafata de 3,70 mp, avand nr. cadastral 2820 inscris in
cartea funciara 123715 a UAT Iasi situat in Iasi, strada Silvestru, nr. 1, bl.L2,
parter;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 282 din 29 septembrie 2016, privind atribuirea in folosinta
gratuita a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre institutia
publica Agentia Nationala pentu Locuinte;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 283 din 29 septembrie 2016, privind modificarea elementelor
de identificare ale unor bunuri imobile aflate in domeniul privat al Municipiului Iasi
insusit conform Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 83/31.03.20016;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 284 din 29 septembrie 2016, privind modificarea elementelor
de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privata a Statului Roman si
aflate in administrarea Municipiului Iasi;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 285 din 29 septembrie 2016, privind completarea HCL nr.
83/2016 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu
terenul în suprafaţă de 92 mp, situat în Iaşi, strada Atelierului, nr. 12M, cvartal
14, parcela CAT 6499, precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a
acestei suprafeţe de teren ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 286 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea dezmembrarii
imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in strada Lapusneanu,nr.20A,
(fosta Bulevardul Independentei, nr. 16) in 19 loturi ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 287 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea transmiterii
concesiunii terenului proprietate privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 6,91
mp, siuat in Iasi, str, Ciric , nr. 42, bl. Q4, sc. B, parter de pe SC TEMIROM SRL,
pe GALAN ROZICA - NICOLETA.;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
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H.C.L. nr. 288 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea dezmembrarii
imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in bulevardul Independentei, nr.1,
inscris in cartea funciara 138585 in 3 loturi ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 289 din 29 septembrie 2016, privind dezmembrariea unui
teren, proprietatea Municipiului Iasi, situat in intravilanul extins conform PUG,
Zona Ciric, sector cadastral 192, inscris in CF nr. 132803, in 37 de loturi ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 290 din 29 septembrie 2016, privind completarea inventarelor
domeniului public si privat ale Municipiului Iasi , insusite prin HCL 84/2016 si
respectiv HCL 83/2016 ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 291 din 29 septembrie 2016, privind dezmembrariea unui
teren, proprietatea Municipiului Iasi, situat in intravilanul extins conform PUG,
Trupul Ticau - Bojdeuca, Subtrup III, inscris in CF.nr. 125606, in 2 de loturi ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 292 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea acordarea
unor drepturi persoanelor care beneficiaza de prevederile Legii 341/2004 - legea
recunostintei fata de eroii - martiri si luptatorii care au contribuit la victoria
Revolutiei din decembrie 1989 ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 293 din 29 septembrie 2016, privind completarea HCL nr.
83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în
suprafaţă 588 mp situat in Iasi, bulevardul Chimiei, nr. 85 ,sector cadastral 5,
parcela CAT 652, precum si aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
acestei suprafeţe de teren ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 294 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea concesionării
prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă
de 825 mp, situat în Iaşi, Şos. Naţională nr. 55;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 295 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea vânzării prin
licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 150 mp, situat în Iaşi, şos Voineşti nr.
31, parcela A 2070/100, sector cadastral 50 ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 296 din 29 septembrie 2016, privind completarea HCL nr.
83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul
în suprafaţă de 179 mp, situat în Iaşi, str. Arcu nr. 18 B, precum şi aprobarea
vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
Domnul consilier Bostan iese din sala la punctul 54.
H.C.L. nr. 297 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SFANTUL
ANDREI NR. 8-10, NUMAR CADASTRAL 129415, Intocmit in vederea
mansardarii constructiei existente pe teren proprietate persoana juridica;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 298 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 22, NUMĂR CADASTRAL
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149109, întocmit în vederea construirii unui service auto si functiuni
complementare pe teren inchiriat persoană juridică;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 299 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal IASI, ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 101,
NUMAR CADASTRAL 149302 întocmit în vederea extinderii şi reparaţii imobil
existent C1 pe teren proprietate privată persoană fizică;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 300 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, SC 47, NUMERE CADASTRALE
142243, 142244, 142246, 142247 Intocmit in vederea construirii a trei locuinte
individuale pe teren proprietate privata persoane fizice;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 301 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA ARCU NR. 8, NUMERE CADASTRALE
146175 si 146176 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si
imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
Domnul consilier Bostan revine in sala la punctul 59.
H.C.L. nr. 302 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea asocierii
Municipiului Iaşi cu Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, în vederea solicitării de
finanţare nerambursabilă în parteneriat pentru proiectul cu titlul “Eficientizare
Energetică Spital Clinic de Recuperare Iasi”, în cadrul POR 2014-2020, Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor,
Operaţiunea B -Clădiri publice;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru.
H.C.L. nr. 303 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea preluării de
către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a mandatului de administrator al S.C.
Tehnopolis S.R.L;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru.
H.C.L. nr. 304 din 29 septembrie 2016, privind îndreptarea erorilor
materiale strecurate în cuprinsul art. 3 si art. 4, completarea anexei 4–Bunuri
utilizate de Operator în executarea Contractului, modificarea art. 6.1, art. 6.2, art.
9.9 si completarea art. 13.7.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iasi
nr. 169 din 31 mai 2016 .
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru.
H.C.L. nr. 305 din 29 septembrie 2016, privind modificarea elementelor
de identificare ale imobilului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in B-dul
Indepedentei, nr. 16 – Muzeul de Istorie Naturala (corp A);
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru.
H.C.L. nr. 306 din 29 septembrie 2016, privind modificarea elementelor
de identificare ale imobilului privind modificarea elementelor de identificare ale
imobiului, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Arh. G. M.
Cantacuzino nr. 16, ce poarta denumirea generica de Baia Turceasca;
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- a fost adoptată cu 26 voturi pentru.
H.C.L. nr. 307 din 29 septembrie 2016, privind organizarea Sărbătorilor
Iaşului 2016;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 9 abtineri.
H.C.L. nr. 308 din 29 septembrie 2016, privind componenta Adunarii
Generale a Actionarilor de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.
si convocarea AGA in vederea desemnarii administratorului provizoriu.
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru.
Şedinţa ordinară se încheie la ora 12,10.
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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