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MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 29 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia Primarului nr.
2314/23.12.2016, cu respectarea întocmai a prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
1.
Aur Marius
2.
Aldea Catalina
3.
Boisteanu Paul Corneliu
4.
Boz Petru Eduard
5.
Botez Radu
6.
Bostan Manuel Ciprian
7.
Ciobotaru Florentin Traian
8.
Cotofan Alexandru Ioan
9.
Corozal Daniel Cristinel
10.
Crucianu Bogdan Teodor
11.
Gaburici Violeta
12.
Ghizdovat Vlad
13.
Harabagiu Gabriel Vasile
14.
Ignat Etienne
15.
Istrate Dumitru Marcel
16.
Nedelcu Vlad Nicolae
17.
Postolache Andrei
18.
Pintilei Mihail
19.
Piftor Daniel
20.
Sandu Vasile
21.
Scripcaru Calin
22.
Surdu Gabriel Mihai
23.
Tautu Iuliana Daniela
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 Surdu Gabriel Mihai.
Şedinţa a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Lipseste motivat domnul consilier Boca Adrian Florin, domnul consilier Dornean Tudor, domnul consilier
Jugrin Lucian si domnul consilier Timofciuc Razvan.
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a fost înscris următoarele proiecte de hotărâri, respectiv:
1.
Proiect de hotărâre privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei
Gavrilă Camelia si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi;
2.
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Bogdan Teodor
Crucianu in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016;
3.
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei preliminate a bugetului general al Municipiului Iasi la
4.
data de 31.12.2016;
5.
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al
bugetului local pentru anul 2017;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Iași la implementarea proiectului
european ”InnovaSUMP - Inovare în Planurile de mobilitate urbană durabilă pentru un transport cu emisii scăzute
de carbon” finanțat prin programul INTERREG Europe;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Iași la derularea proiectului european
”CLEAN- Tehnologii și inovare pentru regiuni cu emisii de carbon scăzute” finanțat prin programul INTERREG
EUROPE;
8.
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărării Consiliului Local nr. 152/15.05.2015, modificată prin
Hotărarea Consiliului Local nr. 226/31.08.2016;
9.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărării Consiliului Local nr. 223/2014, modificată prin
Hotărarea Consiliului Local nr. 103/2016;
10.
Proiect de hotare privind completarea si modificarea H.C.L. nr. 250/29.09.2016, pentru 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;

CIC PO 03/F3

11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare,
modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant, Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi”, Bdul.Carol I nr.50, Iasi;
12.
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor
spre închiriere;
Proiect de hotare privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat cereri în
13.
vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului,
administrate de Consiliul Local Iaşi ;
14.
Proiect de hotare privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 265/03.01.2013 încheiat între
Municipiul Iaşi şi Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi Iaşi;
15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 22,17 mp, având nr.
cadastral 340 înscris în cartea funciară 120860 a UAT Iaşi, situat în Iaşi, strada Petre Ţuţea nr. 29, bloc 917, tr.3,
parter ;
16.
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de concesiune nr. 97
din 05.12.2006 pentru terenul in suprafata de 85,44 mp, situat in Iasi, Bulevardul Socola, nr.3, sc.A, bl.
D2,ap.3-4, parter si scara B, ap.1, parter ;
17.
Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 14,32 mp, situata in
strada Pantelimon Halipa, nr.3, bl.C3, Sc.C, parter, in favoarea doamnei Jugrin Ioana ;
18.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 1.584 mp
situat in Iasi, Calea Chisinaului,nr.45, tarlaua 49, parcela CC 1861/9/5, avand numar cadastral 17046, inscris in
cartea funciara nr. 22266 ;
19.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 121 mp
situat in Iasi, Strada Aleea Strugurilor,nr.23, tarlaua 49, parcela CC 1861/9/5, avand numar cadastral 147365,
inscris in cartea funciara nr. 147365;
20.
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei familiei ZAPODEANU IOAN si ZAPODEANU
DUMITRITA, reprezentând ‘’retea de alimentare cu apă potabila si canalizare apa menajera’’, lucrari realizate pe
teren proprietatea Municipiului Iasi (sos. Albinet, DR 3367/1 si DR 4047/1), cu racord in caminul existent din b-dul
C. A. Rosetti;
21.
Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente ‘’Sf.
Spiridon’’ in administrarea Consiliului Local Iasi prin D.A.P.P.P. a imobilului situat in b-dul T. Vladimirescu nr.
79A;
22.
Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea S.C. Citadin S.A. in administrarea D.A.P.P.P. a
unor terenuri proprietatea publica a Municipiului Iasi, conform recomandarilor din Raportului de audit nr.
82423/100150/12.08.2015;
23.
Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului
Iasi, insusit prin H.C.L. nr. 84/2016;
24.
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în
condițiile Legii nr. 114/1996 consemnate în procesele verbale de ședință nr. 61463,124512/2016;
25.
Proiect de hotărăre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Modernizare
trotuare, alei pietonale în cartiere››;
26.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, T45, NUMAR
CADASTRAL 153381 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, anexe gospodaresti si imprejmuire
pe teren proprietate privată persoane fizice;
27.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T 164, NUMĂR
CADASTRAL 142024, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţă individuală
pe teren proprietate privată persoană fizică ;
28.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI,
STRADA SMARDAN NR. 60, NUMAR CADASTRAL139228, intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte
colective si servicii pe teren proprietate privata persoana fizica;
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:
H.C.L. nr. 406 din 29 decembrie 2016, privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al
doamnei Gavrilă Camelia si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi.
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 407 din 29 decembrie 2016, privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Bogdan
Teodor Crucianu in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi.
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 408 din 29 decembrie 2016, privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 409 din 29 decembrie 2016, privind aprobarea executiei preliminate a bugetului general al
Municipiului Iasi la data de 31.12.2016;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
Domnul consilier Pintilei Mihail iese din sala la punctul 5 de pe Ordinea de zi.
H.C.L. nr. 410 din 29 decembrie 2016, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac
venit al bugetului local pentru anul 2017;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
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H.C.L. nr. 411 din 29 decembrie 2016, privind aprobarea participării Municipiului Iași la implementarea
proiectului european ”InnovaSUMP - Inovare în Planurile de mobilitate urbană durabilă pentru un transport cu
emisii scăzute de carbon” finanțat prin programul INTERREG Europe;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
H.C.L. nr. 412 din 29 decembrie 2016, privind aprobarea participării Municipiului Iași la derularea proiectului
european ”CLEAN- Tehnologii și inovare pentru regiuni cu emisii de carbon scăzute” finanțat prin programul
INTERREG EUROPE;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
H.C.L. nr. 413 din 29 decembrie 2016, privind completarea Hotărării Consiliului Local nr. 152/15.05.2015,
modificată prin Hotărarea Consiliului Local nr. 226/31.08.2016;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
Domnul consilier Pintilei Mihail intra in sala la punctul 9 de pe Ordinea de zi.
H.C.L. nr. 414 din 29 decembrie 2016, privind modificarea Hotărării Consiliului Local nr. 223/2014, modificată
prin Hotărarea Consiliului Local nr. 103/2016;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 415 din 29 decembrie 2016, privind completarea si modificarea H.C.L. nr. 250/29.09.2016, pentru
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 22 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 416 din 29 decembrie 2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Reabilitare, modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant, Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon”
Iasi”, B-dul.Carol I nr.50, Iasi;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 417 din 29 decembrie 2016, privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate
tinerilor spre închiriere;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 418 din 29 decembrie 2016, privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat
cereri în vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului,
administrate de Consiliul Local Iaşi ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 419 din 29 decembrie 2016, privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 265/03.01.2013
încheiat între Municipiul Iaşi şi Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi Iaşi;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 420 din 29 decembrie 2016, privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 22,17 mp,
având nr. cadastral 340 înscris în cartea funciară 120860 a UAT Iaşi, situat în Iaşi, strada Petre Ţuţea nr. 29, bloc
917, tr.3, parter ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 421 din 29 decembrie 2016, privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de
concesiune nr. 97 din 05.12.2006 pentru terenul in suprafata de 85,44 mp, situat in Iasi, Bulevardul Socola,
nr.3, sc.A, bl. D2,ap.3-4, parter si scara B, ap.1, parter ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 422 din 29 decembrie 2016, privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 14,32
mp, situata in strada Pantelimon Halipa, nr.3, bl.C3, Sc.C, parter, in favoarea doamnei Jugrin Ioana ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 423 din 29 decembrie 2016, privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă
1.584 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului,nr.45, tarlaua 49, parcela CC 1861/9/5, avand numar cadastral 17046,
inscris in cartea funciara nr. 22266 ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 424 din 29 decembrie 2016, privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă
121 mp situat in Iasi, Strada Aleea Strugurilor,nr.23, tarlaua 49, parcela CC 1861/9/5, avand numar cadastral
147365, inscris in cartea funciara nr. 147365;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 425 din 29 decembrie 2016, privind acceptarea donaţiei familiei ZAPODEANU IOAN si
ZAPODEANU DUMITRITA, reprezentând ‘’retea de alimentare cu apă potabila si canalizare apa menajera’’,
lucrari realizate pe teren proprietatea Municipiului Iasi (sos. Albinet, DR 3367/1 si DR 4047/1), cu racord in
caminul existent din b-dul C. A. Rosetti;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 426 din 29 decembrie 2016, privind preluarea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente
‘’Sf. Spiridon’’ in administrarea Consiliului Local Iasi prin D.A.P.P.P. a imobilului situat in b-dul T. Vladimirescu nr.
79A;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
- 1 abtinere
H.C.L. nr. 427 din 29 decembrie 2016, privind preluarea din administrarea S.C. Citadin S.A. in administrarea
D.A.P.P.P. a unor terenuri proprietatea publica a Municipiului Iasi, conform recomandarilor din Raportului de audit
nr. 82423/100150/12.08.2015;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
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H.C.L. nr. 428 din 29 decembrie 2016, privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al
Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L. nr. 84/2016;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 429 din 29 decembrie 2016, privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială
constituită în condițiile Legii nr. 114/1996 consemnate în procesele verbale de ședință nr. 61463,124512/2016;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 430 din 29 decembrie 2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia
‹‹Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere››;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 431 din 29 decembrie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, T45,
NUMAR CADASTRAL 153381 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, anexe gospodaresti si
imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 432 din 29 decembrie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T 164,
NUMĂR CADASTRAL 142024, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţă
individuală pe teren proprietate privată persoană fizică ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 433 din 29 decembrie 2016, privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata
IASI, STRADA SMARDAN NR. 60, NUMAR CADASTRAL139228, intocmit in vederea construirii unui imobil cu
locuinte colective si servicii pe teren proprietate privata persoana fizica;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
Şedinţa ordinară se încheie la ora 11,06.
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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