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Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 114635 / 14.11.2016

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 31.10.2016
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

CIC PO 03/F3

MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 31 octombrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia Primarului nr.
2015/26.10.2016, completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 2034/27.10.2016 si Dispozitia nr.
2040/28.10.2016 cu respectarea întocmai a prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
1.
Aldea Catalina
2.
Aur Marius
3.
Boisteanu Paul Corneliu
4.
Bostan Manuel Ciprian
5.
Botez Radu
6.
Boz Petru Eduard
7.
Ciobotaru Florentin Traian
8.
Corozal Daniel Cristinel
9.
Cotofan Alexandru Ioan
10.
Dornean Tudor
11.
Gaburici Violeta Adriana
12.
Gavrila Cameila
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.
Şedinţa a început la ora 13,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Lipseste motivat domnul Boca Adrian Florin – 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 31.12. 2015;
2.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2016;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de
30.09.2016;
4.
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iasi
pentru anul 2016;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
rectificat pe anul 2016 al
S.C. Citadin S.A. Iasi ;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
rectificat pe anul 2016 al
S.C. Servicii Publice Iasi S.A. ;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2016 al
Societătii Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2017- 2018;
Proiect de hotărâre privind aprobarea aderarii Municipiului Iasi la Asociatia Internationala pentru
8.
Transport Public;
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investitii
reabilitare linii de tramvai pe tronsoanele: Bld. Tutora, portiune cuprină între Podu Ros si intersectia cu Bld.
Primăverii respectiv Bld. Virgil Săhleanu, portiune cuprină între intersectie cu Bld. Metalurgiei si rond capăt Zona
Industrială;
10.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 309/11.10.2016;
11.
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor
spre închiriere;
12.
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al
Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 321 mp situat in Iasi, bulevardul Carol I, nr. 44, sector cadastral 49,
parcela CR 1539, precum si aprobarea concesionării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren ;
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13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 43,50 mp din Iaşi, str.
Strapungere Silvestru, nr. 7, bl..I 5, sc. D, ap.2, parter, avand numar cadastral 18434, inscris in cartea funciara
126616 ;
14.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 106 mp din Iaşi, str.
Strapungere Silvestru, nr. 14, bl. CL 17, parter, având nr. cadastral 130169 înscris în cartea funciară 130169 UAT
Iasi;
15.
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al
Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 274 mp situat in Iasi, Stradela Nicorita, nr. 5A, sector cadastral 37,
parcela AG 1827, precum si aprobarea vănzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren ;
16.
Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. MERA PRIMA S.R.L. pentru
terenul situat în Iaşi, Strada Pacurari, nr.128 -130, bl. 586, sc.A :B, parter ;
Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie cu ASOCIATIA DE PROPRIETARI
17.
BLOC 1005 A pentru terenul situat în Iaşi, Soseaua Nicolina, nr.110, bl. 1005A, sc.A, parter ;
18.
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L nr. 83/2016, de insusire a inventarului domeniului privat
al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 55 mp, situat in Iasi, bd. Independentei nr. 21, bl. B1-5, parter,
cvartal 28, parcela DP 908/1 precum si aprobarea vanzarii directe a acestei suprafete de teren ;
19.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 177 din 24 iunie 2016, completata prin
H.C.L. nr. 178 din 24 iunie 2016 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de
activitate ale Consiliului Local Municipal Iasi ;
20.
Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului
Iasi, insusit prin HCL 84/2016;
21.
Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si SC
Apavital SA;
22.
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea suprafetelor de teren, situate in Zona Ciric, sector cadastral
108, 192, proprietatea Municipiului Iasi, inscrise in CF 132803 si CF nr. 123740, in 2 si respectiv 3 loturi;
23.
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită către Fundaţia Hecuba
a unor locuinţe proprietatea Municipiului Iaşi ;
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită către Directia de
24.
Asistenta Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 50 mp, situat la demisolul
imobilului din sos. Nationala nr. 43, in vederea dezvoltarii unor servicii sociale;
25.
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr.
109926 din 13.12.2010 pentru terenul in suprafata de 30 mp, situat in Iasi, Strada Nicolina, nr. 9, bl. A4, scara
B, parter, având nr. cadastral 17843, inscris in cartea funciara nr. 131494 ;
26.
Proiect de hotărâre privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în
suprafaţă de 14,09 mp, situat în Iaşi, strada Ciric ,bloc, Q4, sc.B, parter, de pe SC AFORA SRL pe BULBUC
CONSTANTIN ;
27.
Proiect de hotărâre privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în
suprafaţă de 34 mp, situat în Iaşi, strada Dudescu, nr. 14, de pe NEMTANU IOAN si NEMTANU ELVIRA pe
BENEDEK-NEMTANU MARIANA ;
28.
Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 1.478,29 mp,
situata in strada Codrescu nr. 6 si a unui drept de servitute de trecere pentru suprafata de 728,71 mp situata la
aceeasi adresa, in favoarea domnului Zapodeanu Ioan si a doamnei Zapodeanu Dumitrita ;
29.
Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita catre Palatul Copiilor a unor spatii temporar
disponibile, proprietatea Municipiului Iasi, situate in incinta unor unitati scolare, in vederea desfasurarii activitatii
cercurilor de elevi;
30.
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 273/2014;
31.
Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii aflate in domeniul
public al Municipiului Iasi si administrate de Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant;
32.
Proiect de hotărâre privind transmiterea a 350 de scaune scoase din uz, catre Scoala Gimnaziala „ Ion
Neculce”, Colegiul Tehnic „ Ioan C. Stefanescu”, Scoala Gimnaziala „ George Cosbuc”, Colegiul Tehnic „ Dimitrie
Leonida”;
33.
Proiect de hotărâre privind stabilirea destinatiei spatiului din Iasi, Bdul. Stefan cel Mare si Sfant nr. 1315, etaj 1;
34.
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 20053/04.12.2006
incheiat cu Asociatia Patronatul Judetean al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Iasi pentru spatiul situat in str. Basota
nr. 4, etaj 1;
35.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 263 mp,
situat în Iaşi, Aleea Tudor Neculai f.n., având nr. cadastral 149339, carte funciară 149339 UAT Iaşi ;
36.
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al
Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 400 mp situat în Iaşi, str. Otilia Cazimir nr. 35, Tarla 6, parcela AG 209
şi concesionarea acestuia prin licitaţie publică ;
37.
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al
Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă în suprafaţă de 157 mp, situat în Iaşi, str. George Emil Palade nr. 13,
identificat prin sector cadastral 32, parcela CAT 1073 si aprobarea concesionării prin licitaţie publică in scopul
amenajării unor locuri de parcare;
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38.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT
VARLAAM NR. 55, NUMĂR CADASTRAL 145355, întocmit în vederea consolidării, extinderii, refunctionalizarii si
modernizare locuinta existenta pe teren proprietate privată persoane fizice ;
39.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA ROSIE NR. 12,
NUMAR CADASTRAL 144404, CF 144404 intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren
proprietate privata persoane fizice;
40.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA MOARA DE VANT
NR. 19, NUMERE CADASTRALE 145069 si 145070 Intocmit in vederea construirii locuinta pe teren proprietate si
mansardare locuinta existenta ;
41.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA GEORGE
TOPARCEANU NR. 2A, NUMĂR CADASTRAL 149460 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren
proprietate privată persoana fizica ;
42.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14,
NUMĂR CADASTRAL 149427 întocmit în vederea extinderii unei zone de producţie şi construire hală de
depozitare şi corp administrativ pe teren proprietate privată persoană juridică ;
43.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ŞOSEAUA BÂRNOVA NR. 56,
NUMĂR CADASTRAL 144760 intocmit pentru « Construire locuinţa şi imprejmuirea teren privat “ (introducere
teren in intravilan) ;
44.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T44, NUMĂR
CADASTRAL 151291, întocmit în vederea construirii de locuinţe colective pe teren proprietate privată persoana
fizica;
45.
Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie
ale unitatilor de invatamant preuniversitar particular din Municipiul Iasi ( anul scolar 2016-2017);
Proiect de hotărâre privind nominalizarea a 2 reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliul de
46.
Administraţie al Clubului Sportiv Scolar „Unirea” Iaşi pentru anul scolar 2016-2017;
47.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MALU, NR. 6 si 10,
NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668, intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte prin demolare
anexe (atelier tamplarie) pe teren proprietate privata persoana juridica.
48.
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.
243/31.08.2016.
Completare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹
MECANICĂ DE SCENĂ PENTRU SALA MARE DE SPECTACOLE A ATENEULUI TATARASI ››
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată IAŞI,
STRADELA ARMEANĂ NR. 16, NUMĂR CADASTRAL 9237, CF 139556 întocmit pentru CONSTRUIRE
LOCUINŢĂ PRIN DEMOLARE CONSTRUCŢII EXISTENTE.
Completare:
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construită Potejată IAŞI, strada Dr.
1.
Codrescu nr. 6, NUMĂR CADASTRAL 19229, CF 133468 pentru investiţia CONSTRUIRE SEDIU PARCHETUL
DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI .
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:
H.C.L. nr. 316 din 31 octombrie 2016, privind privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la
31.12. 2015;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 317 din 31 octombrie 2016, privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2016;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 9 abtineri.
H.C.L. nr. 318 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data
de 30.09.2016;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
La punctul 4 de pe Ordinea de zi domnul consilier Boz Petru Eduard iese din sala.
H.C.L. nr. 319 din 31 octombrie 2016, privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris
S.A. Iasi pentru anul 2016;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 320 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016
al S.C. Citadin S.A. Iasi ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 321 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016
al S.C. Servicii Publice Iasi S.A. ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
La punctul 7 de pe Ordinea de zi domnul consilier Boz Petru Eduard intra in sala.
H.C.L. nr. 322 din 31 octombrie 2016 ,privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul
2016 al Societătii Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2017- 2018;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 323 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea aderarii Municipiului Iasi la Asociatia Internationala
pentru Transport Public;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
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H.C.L. nr. 324 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de
investitii reabilitare linii de tramvai pe tronsoanele: Bld. Tutora, portiune cuprină între Podu Ros si intersectia cu
Bld. Primăverii respectiv Bld. Virgil Săhleanu, portiune cuprină între intersectie cu Bld. Metalurgiei si rond capăt
Zona Industrială;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 8 abtineri.
H.C.L. nr. 325 din 31 octombrie 2016, privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 309/11.10.2016;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 326 din 31 octombrie 2016, privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate
tinerilor spre închiriere;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 327 din 31 octombrie 2016, privind completarea H.C.L. nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului
privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 321 mp situat in Iasi, bulevardul Carol I, nr. 44, sector cadastral
49, parcela CR 1539, precum si aprobarea concesionării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 328 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 43,50 mp
din Iaşi, str. Strapungere Silvestru, nr. 7, bl..I 5, sc. D, ap.2, parter, avand numar cadastral 18434, inscris in cartea
funciara 126616 ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 329 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 106 mp din
Iaşi, str. Strapungere Silvestru, nr. 14, bl. CL 17, parter, având nr. cadastral 130169 înscris în cartea funciară
130169 UAT Iasi;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 330 din 31 octombrie 2016, privind completarea H.C.L. nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului
privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 274 mp situat in Iasi, Stradela Nicorita, nr. 5A, sector cadastral
37, parcela AG 1827, precum si aprobarea vănzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 331 din 31 octombrie 2016, privind încheierea unui contract de superficie cu S.C. MERA PRIMA
S.R.L. pentru terenul situat în Iaşi, Strada Pacurari, nr.128 -130, bl. 586, sc.A :B, parter ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 332 din 31 octombrie 2016, privind încheierea unui contract de superficie cu ASOCIATIA DE
PROPRIETARI BLOC 1005 A pentru terenul situat în Iaşi, Soseaua Nicolina, nr.110, bl. 1005A, sc.A, parter ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 333 din 31 octombrie 2016, privind completarea H.C.L nr. 83/2016, de insusire a inventarului
domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 55 mp, situat in Iasi, bd. Independentei nr. 21, bl.
B1-5, parter, cvartal 28, parcela DP 908/1 precum si aprobarea vanzarii directe a acestei suprafete de teren ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 334 din 31 octombrie 2016, privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 177 din 24 iunie 2016,
completata prin H.C.L. nr. 178 din 24 iunie 2016 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iasi ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 335 din 31 octombrie 2016, privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al
Municipiului Iasi, insusit prin HCL 84/2016;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 336 din 31 octombrie 2016, privind completarea si modificarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si
SC Apavital SA;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 337 din 31 octombrie 2016, privind dezmembrarea suprafetelor de teren, situate in Zona Ciric, sector
cadastral 108, 192, proprietatea Municipiului Iasi, inscrise in CF 132803 si CF nr. 123740, in 2 si respectiv 3 loturi;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 338 din 31 octombrie 2016, privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită către
Fundaţia Hecuba a unor locuinţe proprietatea Municipiului Iaşi ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 339 din 31 octombrie 2016, privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită către
Directia de Asistenta Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 50 mp, situat la
demisolul imobilului din sos. Nationala nr. 43, in vederea dezvoltarii unor servicii sociale;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 340 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de
concesiune nr. 109926 din 13.12.2010 pentru terenul in suprafata de 30 mp, situat in Iasi, Strada Nicolina, nr. 9,
bl. A4, scara B, parter, având nr. cadastral 17843, inscris in cartea funciara nr. 131494 ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 341 din 31 octombrie 2016, privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului
Iaşi, în suprafaţă de 14,09 mp, situat în Iaşi, strada Ciric ,bloc, Q4, sc.B, parter, de pe SC AFORA SRL pe
BULBUC CONSTANTIN ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
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H.C.L. nr. 342 din 31 octombrie 2016, privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului
Iaşi, în suprafaţă de 34 mp, situat în Iaşi, strada Dudescu, nr. 14, de pe NEMTANU IOAN si NEMTANU
ELVIRA pe BENEDEK-NEMTANU MARIANA ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 343 din 31 octombrie 2016, privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de
1.478,29 mp, situata in strada Codrescu nr. 6 si a unui drept de servitute de trecere pentru suprafata de 728,71
mp situata la aceeasi adresa, in favoarea domnului Zapodeanu Ioan si a doamnei Zapodeanu Dumitrita ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
La punctul 29 de pe Ordinea de zi domnul consilier Boz Petru Eduard iese din sala.
H.C.L. nr. 344 din 31 octombrie 2016, privind atribuirea in folosinta gratuita catre Palatul Copiilor a unor spatii
temporar disponibile, proprietatea Municipiului Iasi, situate in incinta unor unitati scolare, in vederea desfasurarii
activitatii cercurilor de elevi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 345 din 31 octombrie 2016, privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.
273/2014;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 346 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii aflate in
domeniul public al Municipiului Iasi si administrate de Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
Domnul consilier Ignat Etienne a iesit din sala la punctul 32.
H.C.L. nr. 347 din 31 octombrie 2016, privind transmiterea a 350 de scaune scoase din uz, catre Scoala
Gimnaziala „ Ion Neculce”, Colegiul Tehnic „ Ioan C. Stefanescu”, Scoala Gimnaziala „ George Cosbuc”, Colegiul
Tehnic „ Dimitrie Leonida”;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 348 din 31 octombrie 2016, privind stabilirea destinatiei spatiului din Iasi, Bdul. Stefan cel Mare si
Sfant nr. 13-15, etaj 1;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 349 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr.
20053/04.12.2006 incheiat cu Asociatia Patronatul Judetean al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Iasi pentru spatiul
situat in str. Basota nr. 4, etaj 1;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 350 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de
263 mp, situat în Iaşi, Aleea Tudor Neculai f.n., având nr. cadastral 149339, carte funciară 149339 UAT Iaşi ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 351 din 31 octombrie 2016, privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului
privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 400 mp situat în Iaşi, str. Otilia Cazimir nr. 35, Tarla 6,
parcela AG 209 şi concesionarea acestuia prin licitaţie publică ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 352 din 31 octombrie 2016, privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului
privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă în suprafaţă de 157 mp, situat în Iaşi, str. George Emil Palade
nr. 13, identificat prin sector cadastral 32, parcela CAT 1073 si aprobarea concesionării prin licitaţie publică in
scopul amenajării unor locuri de parcare;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 353 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT
VARLAAM NR. 55, NUMĂR CADASTRAL 145355, întocmit în vederea consolidării, extinderii, refunctionalizarii si
modernizare locuinta existenta pe teren proprietate privată persoane fizice ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 354 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA
ROSIE NR. 12, NUMAR CADASTRAL 144404, CF 144404 intocmit in vederea construirii unei locuinte si
imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
La punctul 40 de pe Ordinea de zi intra domnul consilier Ignat Etienne.
H.C.L. nr. 355 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA MOARA
DE VANT NR. 19, NUMERE CADASTRALE 145069 si 145070 Intocmit in vederea construirii locuinta pe teren
proprietate si mansardare locuinta existenta ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 356 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA GEORGE
TOPARCEANU NR. 2A, NUMĂR CADASTRAL 149460 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren
proprietate privată persoana fizica ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 357 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI
NR. 14, NUMĂR CADASTRAL 149427 întocmit în vederea extinderii unei zone de producţie şi construire hală de
depozitare şi corp administrativ pe teren proprietate privată persoană juridică ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
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H.C.L. nr. 358 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ŞOSEAUA BÂRNOVA
NR. 56, NUMĂR CADASTRAL 144760 intocmit pentru « Construire locuinţa şi imprejmuirea teren privat “
(introducere teren in intravilan) ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 359 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA
T44, NUMĂR CADASTRAL 151291, întocmit în vederea construirii de locuinţe colective pe teren proprietate
privată persoana fizica;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 360 din 31 octombrie 2016, privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de
Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar particular din Municipiul Iasi ( anul scolar 2016-2017);
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 361 din 31 octombrie 2016, privind nominalizarea a 2 reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliul de
Administraţie al Clubului Sportiv Scolar „Unirea” Iaşi pentru anul scolar 2016-2017;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
- 2 abtineri.
H.C.L. nr. 362 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MALU, NR. 6
si 10, NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668, intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte prin
demolare anexe (atelier tamplarie) pe teren proprietate privata persoana juridica.
- a fost adoptată cu 20 voturi pentru,
- 5 abtineri.
H.C.L. nr. 363 din 31 octombrie 2016, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Iaşi nr. 243/31.08.2016.
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 364 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru investiţia ‹‹ MECANICĂ DE SCENĂ PENTRU SALA MARE DE SPECTACOLE A ATENEULUI TATARASI
››
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 365 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită
Protejată IAŞI, STRADELA ARMEANĂ NR. 16, NUMĂR CADASTRAL 9237, CF 139556 întocmit pentru
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PRIN DEMOLARE CONSTRUCŢII EXISTENTE.
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
H.C.L. nr. 366 din 31 octombrie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construită Potejată
IAŞI, strada Dr. Codrescu nr. 6, NUMĂR CADASTRAL 19229, CF 133468 pentru investiţia CONSTRUIRE
SEDIU PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI .
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru.
Şedinţa ordinară se încheie la ora 14,00.
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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