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MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 24.04.2017
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI
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MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 24 aprilie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia Primarului nr.
1690/19.04.2017, completata prin Dispozitia nr. 1695/20.04.2017 si Dispozitia nr. 1697/21.04.2017, cu respectarea întocmai a
prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
1. Aur Marius
2. Boca Adrian Florin
3. Boisteanu Paul Corneliu
4. Botez Radu
5. Bostan Manuel Ciprian
6. Boz Petru Eduard ( intarzie, intra in sala la pct. 4 de pe Ordinea de zi)
7. Ciobotaru Florentin Traian
8. Cotofan Alexandru
9. Corozal Daniel Cristinel
10. Crucianu Bogdan Teodor
11. Dornean Tudor
12. Gaburici Violeta
13. Ghizdovat Vlad
14. Harabagiu Gabriel Vasile
15. Jugrin Lucian
16. Ignat Etienne
17. Istrate Dumitru Marcel
18. Nedelcu Vlad Nicolae
19. Pintilei Mihail
20. Piftor Daniel
21. Postolache Andrei
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 doamna Violeta Adriana Gaburici.
Şedinţa a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Lipseste motivat doamna consilier Aldea Catalina.
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare au fost înscrise următoarele proiecte de hotărâri, respectiv:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale
ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2016;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2017;
3.
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, conform
prevederilor art. 456 alin. (2) lit. j) şi art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările
ulterioare, respectiv persoanele care au luptat pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societății Compania
de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2018-2019;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Termo – Service
S.A;
6.
Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă şi
Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”;
8.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Obiectivul de Investitii “Sala de
Sport la Scoala Gimnaziala nr. 17 Ion Creanga Str. Pacurari 178, Iași ;
9.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Hotărârilor de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 220 din
18.08.2016 și 315 din 11.10.2016 în vederea implementării proiectului “Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural
al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat
între Municipiul Iaşi şi Mănăstirea “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frumoasa Iași;
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10. Proiect de hotarare privind aprobarea realizării proiectului ”Centru de transfer tehnologic INNOTECH Moldova”de către
Consiliul Județean Iași, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Iași și Clusterul Regional Inovativ
EURONEST IT&C Hub;
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate
publica nr. 78117 / 01.09.2010 încheiat cu S.C. Ecopiaţa SA;
12. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 230/2011;
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fara plată, a 1100 de scaune scoase din uz, către Comuna Vladeni, Orasul
Tg. Frumos, Comuna Tibanesti din Judeţul Iaşi;
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii
114/1996, consemnate in procesul verbal nr.40730/13.04.2017;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea relocării Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici-Filiala Iaşi din spaţiul deţinut în prezent
în str. Smîrdan nr. 5, parter în spaţiul situat în str. Petre Ţuţea nr. 3, bloc 909, tr.2, parter;
17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 412/25.11.2002;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 411mp, situat în Iaşi, str.
Pacurari nr. 156, avand nr. cadastral 151806, inscris in cartea funciara 151506 UAT Iasi ;
19. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat nr. 83/2016 al Municipiului Iaşi, cu terenul in
suprafaţă de 524 mp , situat în Iaşi, la intersectia Bulevardului Primaverii cu Calea Chisinaului, precum şi concesionarea prin
licitatie publica a acestuia in scopul amenajării unor locuri de parcare;
20. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat ;
21. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat ;
22. Proiect de hotărâre privind încetarea calităţii Municipiului Iaşi de acţionar la SC FOTBAL SA, stingerea dreptului de
uzufruct şi preluarea in folosinta si administrare directă, de catre DEP, a bunurilor proprietate privata a Municipiului Iasi,
gestionate de către SC FOTBAL SA;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Municipiul Iaşi în anul 2017;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei Tehnice de Amenajare
Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U);
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMERE
CADASTRALE 151903, 151904, 151905, 151906, 151907, 151908, 151909, 151910, 151911, 151912, 151913, 151914,
151915, 151916, 151917, 151920, 151921, 151922, 151923, 151924, 151925 si 151926 întocmit în vederea extinderii intravilan
municipiul Iaşi pentru construire de locuinţe individuale şi împrejmuire pe teren proprietate privată, persoană fizică;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VÂNT, NUMERE
CADASTRALE 152072, 152073, 152074, 152075, 152076, 152077, 152078, 152079, 152080, 152081, 152082, 152083,
152084, 152085, 152086, 152087 si 152088 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire de locuinţe
individuale şi împrejmuire pe teren proprietate privată, persoană fizică;
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T145, NUMAR CADASTRAL
143934 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinta individuala, anexe si imprejmuire, pe
teren proprietate privata, persoane fizice;
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT
NR.97, NUMAR CADASTRAL 148130, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, foisor si imprejmuire, pe teren
proprietate, privată persoane fizice ;
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADELA
ARMEANA NR. 4-6, NUMAR CADASTRAL 151011 Intocmit in vederea construirii locuinte colective pe teren proprietate
persoana juridica;
30. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 160 din 31 mai 2016 privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ZONA BREAZU T9, NUMAR CADASTRAL 10626/3 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi –
construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ŞOS.NICOLINA NR.105C (intrare strada Hlincea),
număr cadastral 4081-4080, CF 143741 întocmit pentru construire imobil locuinţe colective pe teren privat ;
Completare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Potejata IASI, strada Mihai
Eminescu nr.5, nr.cadastral 121418 intocmit pentru construire imobil de locuinte prin demolare imobil c1 si anexe aflate pe
teren privat ;
2. Proiect de hotarare privind integrarea UAT – Municipiul Iasi in Sistemul Integrat de Management al Deseurilor din
Judetul Iasi;
Completare:
1. Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. de la Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. in vederea
desemnarii unui administrator provizoriu;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Ecopiata S.A. si
estimarile pentru anii 2018 – 2019;
3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Municipiului Iasi pe anul 2017;

CIC PO 03/F3

În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:
Punctul nr. 11 de pe Ordinea de zi a fost Retras in plenul sedintei.
Domnul Ignat Etienne iese din sala.
Domnul Boz Petru Eduard intarzie.
H.C.L. nr. 135 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare
anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2016;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 136 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de
31.03.2017;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 137 din 24 aprilie 2017, privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, conform
prevederilor art. 456 alin. (2) lit. j) şi art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările
ulterioare, respectiv persoanele care au luptat pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
Domnul Boz Petru Eduard intra in sala .
H.C.L. nr. 138 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societății
Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2018-2019;
- a fost adoptată cu 15 voturi pentru,
- 10 abtineri
H.C.L. nr. 139 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Termo
– Service S.A;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 140 din 24 aprilie 2017, privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 7 abtineri
H.C.L. nr. 141 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă
şi Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 142 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Obiectivul de Investitii
“Sala de Sport la Scoala Gimnaziala nr. 17 Ion Creanga Str. Pacurari 178, Iași ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 143 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea modificării Hotărârilor de Consiliu Local al Municipiului Iași nr.
220 din 18.08.2016 și 315 din 11.10.2016 în vederea implementării proiectului “Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și
cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de
parteneriat între Municipiul Iaşi şi Mănăstirea “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frumoasa Iași;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 144 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea realizării proiectului ”Centru de transfer tehnologic INNOTECH
Moldova”de către Consiliul Județean Iași, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Iași și Clusterul
Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 145 din 24 aprilie 2017, hotărâre privind incetarea efectelor H.C.L. nr. 230/2011;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 146 din 24 aprilie 2017, privind transmiterea, fara plată, a 1100 de scaune scoase din uz, către Comuna
Vladeni, Orasul Tg. Frumos, Comuna Tibanesti din Judeţul Iaşi;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 147 din 24 aprilie 2017, privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor
spre închiriere;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 148 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în
condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr.40730/13.04.2017;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 149 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea relocării Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici-Filiala Iaşi din spaţiul
deţinut în prezent în str. Smîrdan nr. 5, parter în spaţiul situat în str. Petre Ţuţea nr. 3, bloc 909, tr.2, parter;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 150 din 24 aprilie 2017, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi
nr. 412/25.11.2002;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 151 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 411mp,
situat în Iaşi, str. Pacurari nr. 156, avand nr. cadastral 151806, inscris in cartea funciara 151506 UAT Iasi ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 152 din 24 aprilie 2017, privind completarea inventarului domeniului privat nr. 83/2016 al Municipiului Iaşi,
cu terenul in suprafaţă de 524 mp , situat în Iaşi, la intersectia Bulevardului Primaverii cu Calea Chisinaului, precum şi
concesionarea prin licitatie publica a acestuia in scopul amenajării unor locuri de parcare;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
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H.C.L. nr. 153 din 24 aprilie 2017, privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 154 din 24 aprilie 2017, privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 155 din 24 aprilie 2017, privind încetarea calităţii Municipiului Iaşi de acţionar la SC FOTBAL SA, stingerea
dreptului de uzufruct şi preluarea in folosinta si administrare directă, de catre DEP, a bunurilor proprietate privata a Municipiului
Iasi, gestionate de către SC FOTBAL SA;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 156 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Municipiul Iaşi
în anul 2017;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
- 1 abtinere.
H.C.L. nr. 157 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei
Tehnice de Amenajare Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U);
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
Domnul consilier Razvan Timofciuc iese din sala la punctul 25 de pe Ordinea de zi.
H.C.L. nr. 158 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VÂNT,
NUMERE CADASTRALE 151903, 151904, 151905, 151906, 151907, 151908, 151909, 151910, 151911, 151912, 151913,
151914, 151915, 151916, 151917, 151920, 151921, 151922, 151923, 151924, 151925 si 151926 întocmit în vederea extinderii
intravilan municipiul Iaşi pentru construire de locuinţe individuale şi împrejmuire pe teren proprietate privată, persoană fizică;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 159 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VÂNT,
NUMERE CADASTRALE 152072, 152073, 152074, 152075, 152076, 152077, 152078, 152079, 152080, 152081, 152082,
152083, 152084, 152085, 152086, 152087 si 152088 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire de
locuinţe individuale şi împrejmuire pe teren proprietate privată, persoană fizică;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 160 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T145, NUMAR
CADASTRAL 143934 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinta individuala, anexe si
imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 161 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE
SI SFANT NR.97, NUMAR CADASTRAL 148130, întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale, foisor si imprejmuire,
pe teren proprietate, privată persoane fizice ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 162 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI,
STRADELA ARMEANA NR. 4-6, NUMAR CADASTRAL 151011 Intocmit in vederea construirii locuinte colective pe teren
proprietate persoana juridica;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 163 din 24 aprilie 2017, privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 160 din 31 mai 2016 privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONA BREAZU T9, NUMAR CADASTRAL 10626/3 Intocmit in vederea extinderii intravilan
municipiul Iasi – construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 164 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ŞOS.NICOLINA NR.105C
(intrare strada Hlincea), număr cadastral 4081-4080, CF 143741 întocmit pentru construire imobil locuinţe colective pe teren
privat ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 165 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Potejata IASI,
strada Mihai Eminescu nr.5, nr.cadastral 121418 intocmit pentru construire imobil de locuinte prin demolare imobil c1 si anexe
aflate pe teren privat ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 166 din 24 aprilie 2017, privind integrarea UAT – Municipiul Iasi in Sistemul Integrat de Management al
Deseurilor din Judetul Iasi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 167 din 24 aprilie 2017, privind convocarea A.G.A. de la Societatea Compania de Transport Public Iasi
S.A. in vederea desemnarii unui administrator provizoriu;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 168 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C.
Ecopiata S.A. si estimarile pentru anii 2018 – 2019;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 169 din 24 aprilie 2017, privind rectificarea Bugetului Municipiului Iasi pe anul 2017;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
Şedinţa ordinară se încheie la ora 11,45.
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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