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MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
şedinţei ordinare din data de 31 mai 2017 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia Primarului nr.
2300/26.05.2017, completata prin Dispozitia nr. 2318/26.05.201, Dispozitia nr. 2327/29.05.2017 si Dispozitia
nr. 2350 din 30.05.2017, cu respectarea întocmai a prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
1.
Aur Marius
2.
Aldea Catalina
3.
Boca Adrian Florin
4.
Boisteanu Paul Corneliu
5.
Botez Radu
6.
Bostan Manuel Ciprian
7.
Boz Petru Eduard
8.
Ciobotaru Florentin Traian
9.
Cotofan Alexandru
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.
Surdu Gabriel Mihai
24.
Tautu Iuliana Daniela
25.
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 14,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Lipseste motivat domnul consilier Scripcaru Calin si domnul consilier Corozal Daniel Cristinel.
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare au fost înscrise următoarele proiecte de hotărâri, respectiv:
1.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017 ;
2.
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului
local pentru anul 2018 ;
3.
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform art. 456 alin. (2), lit. c) şi
d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi scutirea de la plata
impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin. (2) lit. d) si e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. TEHNOPOLIS
S.R.L.;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. CITADIN S.A.
Iasi ;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. SERVICII
PUBLICE IAȘI S.A. Iasi ;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALUBRIS S.A. Iaşi pentru
anul 2017, a listei de investiţii pentru anul 2017, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2018 -2019,
impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2018 -2019;
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor - cadru de prestare a serviciului de salubrizare din
Municipiul Iasi;
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Iaşi pentru anul
2017;
10.
Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2016 - privind
susținerea de către Consiliul Local al Municipiului Iași, a biletelor și abonamentelor cu reducere, pentru elevi și
studenți;
11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea cazarii la Hotelul Municipal Iasi a echipajului format din patru membri,
care deservesc elicopterul medicalizat al SMURD Iasi;
12.
Proiect de hotărâre privind modificarea componenței „Comisiei de relații cu societatea civilă și evaluarea
proiectelor pentru domeniile social-sănătate-educație-mediu și a Comisiilor de analiză, evaluare și selecție pe
domeniile tineret, respectiv cultură”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății
civile din Iași în baza Legii 350/2005 ;
13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 15 la Actul Constitutiv și Actului Adiţional nr. 16
la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS;
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14.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 17 la Actul Constitutiv și Actulului Adiţional nr.18
la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS;
15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă
Canal Iaşi – ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A. ;
16.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 14,50 mp din Iaşi, strada
Socola, nr. 57, bl. A1, Sc.A , parter, având nr. cadastral 8969 înscris în cartea funciară 145806 Iaşi ;
17.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 20 mp situat
în Iaşi, Soseaua Pacurari, nr.81, bloc 476, sc.B, parter, având nr. cadastral 339, înscris în cartea funciară 120388
UAT Iaşi ;
18.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 248 mp – Lot
1, situat în Iaşi, str. T. Cozma nr. 69 A, avand nr. cadastral 134755, inscris in cartea funciara 134755 UAT Iasi ;
19.
Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Iasi a imobilului – teren, in suprafata
de 2433 mp, situat in Iasi, sos. Nationala nr. 2, proprietatea SC OMV Petrom SA, in vederea amenajarii acestuia
ca drum public;
20.
Proiect de hotărâre privind aprobarea casarii unor bunuri proprietatea Municipiului Iasi, aflate în
exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA, cuprinse in Anexa 1 si Anexa 2 ;
21.
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a
gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA;
22.
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi, Şos. Naţională nr.
43, clădirea C1, parter, camera 3, atribuit către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ;
23.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3.86 mp ,
înscris în cartea funciară 120766 a UAT Iaşi, situat în Iaşi, strada Petre Ţuţea nr. 9, bloc 911, tr.2, parter ;
24.
Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi,
insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153 /2017;
25.
Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi,
insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 154 /2017;
26.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Strada Cronicar Mustea nr. 4, număr
cadastral / c.f. 145239 pentru construire imobil locuințe pe teren privat ;
27.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Strada Cicoarei F.N., numar cadastral
127763, CF 127763 pentru investiția Construire sediu firma, locuințe de serviciu și hală pentru activități mixte pe
teren proprietate;
28.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T166, NUMĂR
CADASTRAL 130143,întocmit în vederea extinderii intravilan municipul Iaşi pentru construire locuinţă individuală,
anexe şi împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice ;
29.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU nr. 114,
BLOC A3, TRONSON I, PARTER AP. 8 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren concesionat,
persoana fizica;
30.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C.A. ROSETTI
NR.64, NUMAR CADASTRAL 145272 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe
teren proprietate privata, persoana juridica;
31.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR
VLADIMIRESCU nr. 22, bloc 330, scara C, parter intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe
teren concesionat, persoana fizică;
32.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HOLBOCA NR. 2B, NUMAR
CADASTRAL 153612 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoana
juridica;
33.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SARARIE NR.202, NUMAR
CADASTRAL 19503 întocmit în vederea construirii unui sediu de firma si spatii de cazare tip pensiune pe teren
proprietate privata, persoana juridica;
34.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA NICOLINA NR. 87 si STRADA
NICOLINA NR. 97, NUMAR CADASTRAL 148965, Intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si birouri pe
teren proprietate privata persoana juridica ;
35.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului de artere al Municipiului Iași ;
36.
Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat cu Arhiepiscopia Iaşilor – Mitropolia Moldovei
şi Bucovinei pentru susţinerea implementării proiectului „Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi (ITO 2017)”,
în perioada 1-4 septembrie 2017, proiect internaţional, în domeniul social-educaţional-cultural şi religios;
37.
Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ;
38.
Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședințe ;
Completare:
C1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA URSULEA NR.6, NUMAR
CADASTRAL 128515, întocmit în vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate private, persoana fizica;
C2. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului “ Reabilitarea sistemului de termoficare in
Municipiul Iasi, in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea
eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana. Etapa aII-a “ si a Planului annual de evolutie a tarifelor;
C3. Proiect de hotarare privind modificarea actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS SRL;
C4. Proiect de hotarare privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2016 ;
C5. Proiect de hotarare privind mandatarea Societății Compania de Transport Public Iași S.A. să depună în numele
și pentru Municipiul Iași, oferte pentru achiziția de tramvaie rulate;
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:
H.C.L. nr. 173 din 31 mai 2017, privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie
2016
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
Domnul Cotofan Alexandru iese din sala.
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H.C.L. nr. 174 din 31 mai 2017, privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2017 ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 175 din 31 mai 2017, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al
bugetului local pentru anul 2018 ;
- a fost adoptată cu 15 voturi pentru,
- 7 abtineri
- 2 impotriva
Domnul consilier Boisteanu Paul si domnul consilier Aur Marius ies din sala.
H.C.L. nr. 176 din 31 mai 2017, privind privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform art. 456 alin.
(2), lit. c) şi d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi scutirea de la
plata impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin. (2) lit. d) si e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
H.C.L. nr. 177 din 31 mai 2017, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C.
TEHNOPOLIS S.R.L.;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 impotriva
H.C.L. nr. 178 din 31 mai 2017, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. CITADIN
S.A. Iasi ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 impotriva
H.C.L. nr. 179 din 31 mai 2017, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. SERVICII
PUBLICE IAȘI S.A. Iasi ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 impotriva
H.C.L. nr. 180 din 31 mai 2017, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALUBRIS S.A. Iaşi
pentru anul 2017, a listei de investiţii pentru anul 2017, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2018
-2019, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2018 -2019;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 impotriva
H.C.L. nr. 181 din 31 mai 2017, privind aprobarea contractelor - cadru de prestare a serviciului de salubrizare din
Municipiul Iasi;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 182 din 31 mai 2017, privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Iaşi pentru
anul 2017;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
Domnul consilier Boz Eduard iese din sala.
H.C.L. nr. 183 din 31 mai 2017, privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2016 - privind
susținerea de către Consiliul Local al Municipiului Iași, a biletelor și abonamentelor cu reducere, pentru elevi și
studenți;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 184 din 31 mai 2017, privind aprobarea cazarii la Hotelul Municipal Iasi a echipajului format din patru
membri, care deservesc elicopterul medicalizat al SMURD Iasi;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 185 din 31 mai 2017, privind modificarea componenței „Comisiei de relații cu societatea civilă și
evaluarea proiectelor pentru domeniile social-sănătate-educație-mediu și a Comisiilor de analiză, evaluare și
selecție pe domeniile tineret, respectiv cultură”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor
societății civile din Iași în baza Legii 350/2005 ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 186 din 31 mai 2017, privind aprobarea Actului Adiţional nr. 15 la Actul Constitutiv și Actului Adiţional
nr. 16 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 187 din 31 mai 2017, privind aprobarea Actului Adiţional nr. 17 la Actul Constitutiv și Actulului Adiţional
nr.18 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 188 din 31 mai 2017, privind aprobarea Actului Adiţional nr. 19 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor
de Apă Canal Iaşi – ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A. ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 189 din 31 mai 2017, privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 14,50 mp din Iaşi,
strada Socola, nr. 57, bl. A1, Sc.A , parter, având nr. cadastral 8969 înscris în cartea funciară 145806 Iaşi ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 190 din 31 mai 2017, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 20 mp
situat în Iaşi, Soseaua Pacurari, nr.81, bloc 476, sc.B, parter, având nr. cadastral 339, înscris în cartea funciară
120388 UAT Iaşi ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 191 din 31 mai 2017, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 248 mp
– Lot 1, situat în Iaşi, str. T. Cozma nr. 69 A, avand nr. cadastral 134755, inscris in cartea funciara 134755 UAT
Iasi ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 192 din 31 mai 2017, privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Iasi a imobilului – teren, in
suprafata de 2433 mp, situat in Iasi, sos. Nationala nr. 2, proprietatea SC OMV Petrom SA, in vederea amenajarii
acestuia ca drum public;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
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H.C.L. nr. 193 din 31 mai 2017, privind aprobarea casarii unor bunuri proprietatea Municipiului Iasi, aflate în
exploatarea Companiei de Transport Public Iasi SA, cuprinse in Anexa 1 si Anexa 2 ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 194 din 31 mai 2017, privind modificarea si completarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare
a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
Domnul consilier Boz Petru Eduard intra in sala.
H.C.L. nr. 195 din 31 mai 2017, privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi, Şos. Naţională
nr. 43, clădirea C1, parter, camera 3, atribuit către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 196 din 31 mai 2017, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3.86 mp
, înscris în cartea funciară 120766 a UAT Iaşi, situat în Iaşi, strada Petre Ţuţea nr. 9, bloc 911, tr.2, parter ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 197 din 31 mai 2017, privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului
Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 153 /2017;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 198 din 31 mai 2017, privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului
Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 154 /2017;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
Domnul consilier Ignat Etienne si domnul consilier Timofciuc Razvan iese din sala.
H.C.L. nr. 199 din 31 mai 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Strada Cronicar Mustea nr. 4,
număr cadastral / c.f. 145239 pentru construire imobil locuințe pe teren privat ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 5 abtineri
H.C.L. nr. 200 din 31 mai 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, Strada Cicoarei F.N., numar
cadastral 127763, CF 127763 pentru investiția Construire sediu firma, locuințe de serviciu și hală pentru activități
mixte pe teren proprietate;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
H.C.L. nr. 201 din 31 mai 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T166, NUMĂR
CADASTRAL 130143,întocmit în vederea extinderii intravilan municipul Iaşi pentru construire locuinţă individuală,
anexe şi împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice ;
- a fost adoptată cu 22 voturi pentru,
Domnul consilier Jugrin Lucian iese din sala.
H.C.L. nr. 202 din 31 mai 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VASILE LUPU nr. 114,
BLOC A3, TRONSON I, PARTER AP. 8 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren concesionat,
persoana fizica;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru,
H.C.L. nr. 203 din 31 mai 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C.A. ROSETTI
NR.64, NUMAR CADASTRAL 145272 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe
teren proprietate privata, persoana juridica;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru,
H.C.L. nr. 204 din 31 mai 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR
VLADIMIRESCU nr. 22, bloc 330, scara C, parter intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe
teren concesionat, persoana fizică;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru,
H.C.L. nr. 205 din 31 mai 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HOLBOCA NR. 2B,
NUMAR CADASTRAL 153612 întocmit în vederea construirii de locuinte colective, pe teren proprietate privata,
persoana juridica;
- a fost adoptată cu 21 voturi pentru,
Domnul consilier Ignat Etienne si domnul consilier Timofciuc Razvan au intrat in sala.
H.C.L. nr. 206 din 31 mai 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SARARIE NR.202,
NUMAR CADASTRAL 19503 întocmit în vederea construirii unui sediu de firma si spatii de cazare tip pensiune pe
teren proprietate privata, persoana juridica;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 6 abtineri
H.C.L. nr. 207 din 31 mai 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA NICOLINA NR. 87 si
STRADA NICOLINA NR. 97, NUMAR CADASTRAL 148965, Intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si
birouri pe teren proprietate privata persoana juridica ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
H.C.L. nr. 208 din 31 mai 2017, privind aprobarea Nomenclatorului de artere al Municipiului Iași ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
Domnul consilier Jugrin Lucian intra in sala.
H.C.L. nr. 209 din 31 mai 2017, privind încheierea acordului de parteneriat cu Arhiepiscopia Iaşilor – Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei pentru susţinerea implementării proiectului „Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi
(ITO 2017)”, în perioada 1-4 septembrie 2017, proiect internaţional, în domeniul social-educaţional-cultural şi
religios;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 210 din 31 mai 2017, privind constituirea Comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 211 din 31 mai 2017, privind alegerea Președintelui de ședințe ; ( domnul consilier Ghizdovat Vlad iese
din sala, sunt prezenti 23 de consilieri)
- a fost adoptata cu 16 voturi pentru
- 7 abtineri
Domnul consilier Boca Adrian Florin iese din sala.
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Domnul consilier Ghizdovat Vlad este in sala.
H.C.L. nr. 212 din 31 mai 2017, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA URSULEA NR.6,
NUMAR CADASTRAL 128515, întocmit în vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate private, persoana
fizica;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru,
Domnul consilier Boca Adrian Florin intra in sala.
H.C.L. nr. 213 din 31 mai 2017, privind aprobarea cofinantarii proiectului “ Reabilitarea sistemului de termoficare
in Municipiul Iasi, in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea
eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana. Etapa aII-a “ si a Planului annual de evolutie a tarifelor;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 214 din 31 mai 2017, privind modificarea actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS SRL;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 215 din 31 mai 2017, privind mandatarea Societății Compania de Transport Public Iași S.A. să depună
în numele și pentru Municipiul Iași, oferte pentru achiziția de tramvaie rulate;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
Şedinţa ordinară se încheie la ora 18,00.
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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