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MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 30.01.2018
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI
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MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 30 ianuarie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia Primarului nr.
251/26.01.2018, cu respectarea întocmai a prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
1.

Aldea Catalina

2.

Boca Adrian Florin

3.

Boisteanu Paul Corneliu

4.

Botez Radu

5.

Boz Petru Eduard

6.

Bostan Manuel Ciprian

7.

Ciobotaru Florentin Traian

8.

Cotofan Alexandru

9.

Crucianu Bogdan Teodor

10. Dornean Tudor
11. Gaburici Violeta Adriana
12. Ghizdovat Vlad
13. Harabagiu Gabriel Vasile
14. Jugrin Lucian
15. Ignat Etienne
16. Istrate Dumitru Marcel
17. Nedelcu Vlad Nicolae
18. Pintilei Mihail
19. Postolache Andrei
20. Sandu Vasile
21. Surdu Gabriel Mihai
22. Scripcaru Calin
23. Timofciuc Razvan
24. Tautu Iuliana Daniela
25. Vintila Iordan
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 Florin Traian Ciobotaru.
Şedinţa a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iaşi.
Lipsesc motivat urmatorii consilieri locali : Aur Marius si Piftor Daniel.
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare au fost înscrise următoarele proiecte de hotărâri, respectiv:
1.
2.

Proiect de hotarare privind acoperirea temporară a golurilor de casă din excedentul anilor anteriori;
Proiect de hotarare privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Municipiului Iași pe anul

2017;
3.
Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 218/2017 privind aprobarea actelor
administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local, ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere
la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor imputernicite si
stampila organului fiscal local, conform art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,
cu modificarile si completarile ulterioare;
4.
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din
2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018 propuse
de către Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași;
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5.
Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului
“România prinde aripi”;
6.
Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna februarie 2018;
7.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Canal evacuare ape
pluviale zona Cicoarei” ;
8.
Proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Iasi;
9.
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi, începând cu data de 01.01.2018;
10.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Iasi nr. 529/2017 privind aprobarea Planului
de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi si directiile subordonate, pentru anul
2018 ;
11.
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din
cadrul Poliţiei Locale Iaşi, începând cu data de 01.01.2018;
12.
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din
cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi şi unităţile subordonate, începând cu data de 01.01.2018;
13.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru
beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2018;
14.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Iasi nr.533/15.12.2017, în sensul
încetării finanţării proiectului "Centrul de Zi Prichindel" de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi începând cu data de
30.04.2018;
15.
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din
cadrul Direcției Locale de Evidența Persoanelor Iaşi, începând cu data de 01.01.2018;
16.
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul aparatului
administrativ al Direcției Creșe Iași incepand cu data de 01.01.2018;
17.
Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2018-2019;
18.
Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ particular si confesional
acredítate / autorizate din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2018-2019;
19.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 415/2016, in sensul
inlocuirii unui reprezentant al Consiliului Local in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Institutului Regional de
Oncologie Iasi, Str. General Berthelot nr. 12, Iasi;
20.
Proiect de hotarare privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatelor
administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași;
21.
Proiect de hotarare privind privind modificarea anexei 4.1–Bunuri de retur utilizate de Operator în executarea
Contractului din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 din 31 mai 2016;
22.
Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către UAT Municipiul Tulcea a unui
număr de 5 autobuze urbane proprietate privată a Municipiului Iași;
23.
Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre
închiriere;
24.
Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic
constand in imobilul situat in Municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 17 si includerea acestuia in proprietatea publica a Municipiului Iasi
;
25.
Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Iasi
a mijlocului fix “Platforma tehnologica” aflata in administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, in vederea
casarii ;
26.
Proiect de hotarare privind completarea elementelor de identificare ale unor bunuri inventariate in domeniul
public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.154/2017;
27.
Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, situate in
zona Podgoria Copou, trup Cirlig, sector cadastral 74, inscrise in cartea funciara CF 132868 si CF 132866 si in zona Moara de
Vânt, sector cadastral 107 inscris in CF 132963;
28.
Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in Iaşi,
Strada Codrescu, nr. 6, in 2 loturi ;
29.
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial (construcţie şi teren
aferent înscris în CF 120493-C1-U46), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, str. Bacinschi nr. 6, bloc
CL1, tr. 2, parter ;
30.
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitatie publica a terenului în suprafaţă 134 mp, situat în
Iaşi, Strada Mioritei, intre nr.2 si 4 apartinand domeniului privat al Municipiului Iaşi ;
31.
Proiect de hotarare privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1.062,18 mp,
indentificat in tarlaua 69, parcela 3837/52, avand nr. cadastral 157758, inscris in cartea funciara nr. 157758 situat in Iasi, strada
Hlincea nr.67 A ;
32.
Proiect de hotarare privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 149 mp situat in
Iasi, strada Hlincea , indentificat in tarlaua 69, parcela 3837/51, avand nr. cadastral 157789, inscris in cartea funciara nr.
157789 ;
33.
Proiect de hotarare privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 285 mp situat
in Iasi, strada Hlincea, indentificat in tarlaua 69, parcela 3837/50, avand nr. cadastral 157740, inscris in cartea funciara nr.
157740 ;
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34.
Proiect de hotarare privind aprobarea inchiderii obiectivului Baia Publica si abrogarea anexei 10.6 din
Hotărârea Consiliului Local nr.175/2017;
35.
Proiect de hotarare privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit
prin HCL 153 /2017 ;
36.
Proiect de hotarare privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local Nr. 169 din 13 mai 2011 (privind
aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de atestare a edificarii /extinderii constructiilor de pe raza administrativ teritorială
a Municipiului Iași);
37.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA IASI VOINESTI, NUMAR
CADASTRAL 155170, Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;
38.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA AL. O. TEODOREANU
NR. 41, NUMAR CADASTRAL 133392, întocmit în vederea extinderii constructiei existente, persoana fizica ;
39.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ION NECULCE NR. 28,
NUMAR CADASTRAL 138066 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren proprietate privată, persoane
fizice ;
40.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SEMANATORULUI NR. 22,
NUMAR CADASTRAL 154060 întocmit în vederea construirii unei locuinţe unifamiliale, anexe si imprejmuire, pe teren
proprietate privată, persoane fizice ;
41.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SIMION BARNUTIU NR. 11,
NUMAR CADASTRAL 152341 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren proprietate
privata, persoana fizica;
42.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IASI, STRADA ETERNITATE NR.66, NUMAR
CADASTRAL 150513, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice ;
43.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA BUCIUM NR. 7, NUMAR
CADASTRAL 139399, Intocmit in vederea construirii unei locuinte, garaj autoturism, anexe si imprejmuire teren proprietate,
persoane fizice;
44.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR
CADASTRAL 137619, întocmit în vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire, pe teren proprietate privată, persoana
juridică ;
45.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL NICOLAE IORGA
NR.14B, NUMAR CADASTRAL 149943 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata,
persoane fizice;
46.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 130, NUMAR
CADASTRAL 138751,136317,întocmit în vederea construirii de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoane fizice ;
47.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 82,
NUMAR CADASTRAL 125145, Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential pe teren privat, persoana juridica ;
48.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMERE
CADASTRALE 150249, 150250, 150251, 150252, 150253, 150254 ,Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si
imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice ;
49.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL MARE SI
SFANT NR. 125, T19, NUMĂR CADASTRAL 143097,întocmit în vederea introducerii în intravilan municipiului Iaşi, pentru
construire locuinţă individuală şi împrejmuire pe teren proprietate privată, persoane fizice ;
50.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, STRADA STOICESCU NR. 3A, NUMĂR
CADASTRAL 129889 întocmit în vederea construirii de locuinţe colective, cămin studenţesc, locuinţe în regim hotelier pe teren
proprietate privată persoane fizice ;
51.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 177, NUMAR
CADASTRAL 139283, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica ;
52.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA
VARIANTA UZINEI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 156486, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren
proprietate, persoana juridica ;
53.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA CIRIC NR. 24, NUMERE
CADASTRALE 141966 si 142011, întocmit în vederea extinderii si etajarii locuinte existente, pe teren proprietate privata,
persoane fizice ;
54.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată IASI, STRADA
CUZA – VODA NR. 44, NUMAR CADASTRAL 133065 întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate
privata, persoana juridica;
55.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IASI, STRADA CIURCHI NR. 109C, NUMAR
CADASTRAL 125911, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica ;
56.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IANCU FLONDOR NR. 65,
NUMAR CADASTRAL 140084 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, garaj, anexa gospodareasca si
imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica;
57.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 76B, NUMAR
CADASTRAL 148243, Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte colective, pe teren proprietate, persoane fizice;
58.
Proiect de hotarare privind aprobarea unor proceduri în emiterea actelor administrative ale Municipiului Iaşi ;
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:
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Domnul Boisteanu Paul Corneliu iese din sala de sedinta la punctul 1 de pe Ordinea de zi.
H.C.L. nr. 4 din 30 ianuarie 2018, privind acoperirea temporară a golurilor de casă din excedentul anilor anteriori;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 5 din 30 ianuarie 2018, privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Municipiului Iași
pe anul 2017;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
Domnul Boisteanu Paul Corneliu intra in sala la punctul 3 de pe Ordinea de zi.
H.C.L. nr. 6 din 30 ianuarie 2018, privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 218/2017 privind aprobarea
actelor administrative fiscale si procedurale emise de organul fiscal local, ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de
transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva, valabile fara semnatura persoanelor
imputernicite si stampila organului fiscal local, conform art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 7 din 30 ianuarie 2018, privind modificarea si completarea Anexei nr. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr.
175 din 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018
propuse de către Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași;
- a fost adoptată cu 16 voturi pentru,
- 9 abtineri.
H.C.L. nr. 8 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului
“România prinde aripi”;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 9 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna februarie 2018;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 10 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Canal
evacuare ape pluviale zona Cicoarei”;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 11 din 30 ianuarie 2018, privind modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Iasi;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 12 din 30 ianuarie 2018, privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi, începând cu data de 01.01.2018;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
Domnul Boca Adrian Florin iese din sala de sedinta la punctul 10 .
H.C.L. nr. 13 din 30 ianuarie 2018, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Iasi nr. 529/2017 privind aprobarea
Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi si directiile subordonate,
pentru anul 2018 ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 14 din 30 ianuarie 2018, privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul Poliţiei Locale Iaşi, începând cu data de 01.01.2018;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 15 din 30 ianuarie 2018, privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi şi unităţile subordonate, începând cu data de 01.01.2018;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 16 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru
beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2018;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
Domnul Boca Adrian Florin intra in sala la punctul 14.
Domnul Bostan Ciprian iese din sala la punctul 14.
H.C.L. nr. 17 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Iasi nr.533/15.12.2017, în
sensul încetării finanţării proiectului "Centrul de Zi Prichindel" de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi începând cu data de
30.04.2018;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 18 din 30 ianuarie 2018, privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul Direcției Locale de Evidența Persoanelor Iaşi, începând cu data de 01.01.2018;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 19 din 30 ianuarie 2018, privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul
aparatului administrativ al Direcției Creșe Iași incepand cu data de 01.01.2018;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
Domnul Bostan Ciprian intra in sala la punctul 17.
H.C.L. nr. 20 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2018-2019;
- a fost adoptată cu 16 voturi pentru,
- 9 abtineri.
Domnul Postolache Andrei iesi din sala la punctul 18.
H.C.L. nr. 21 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ particular si confesional
acredítate / autorizate din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2018-2019;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
La punctul 19 de pe ordinea de zi, domnul Ghizdovat Vlad nu participa la vot.
H.C.L. nr. 22 din 30 ianuarie 2018, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 415/2016, in
sensul inlocuirii unui reprezentant al Consiliului Local in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Institutului Regional
de Oncologie Iasi, Str. General Berthelot nr. 12, Iasi;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
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Domnul Postolache Andrei intra in sala la punctul 20.
Domnul Boz Petru Eduard iese din sala la punctul 20.
H.C.L. nr. 23 din 30 ianuarie 2018, privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatelor
administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 24 din 30 ianuarie 2018, privind privind modificarea anexei 4.1–Bunuri de retur utilizate de Operator în
executarea Contractului din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 din 31 mai 2016;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 25 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către UAT Municipiul Tulcea a
unui număr de 5 autobuze urbane proprietate privată a Municipiului Iași;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 26 din 30 ianuarie 2018, privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor
spre închiriere;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
H.C.L. nr. 27 din 30 ianuarie 2018, privind acceptarea donatiei Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul
Mozaic constand in imobilul situat in Municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 17 si includerea acestuia in proprietatea publica a
Municipiului Iasi ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru.
Domnul Timofciuc Razvan iese din sala la punctul 25.
H.C.L. nr. 28 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a
Municipiului Iasi a mijlocului fix “Platforma tehnologica” aflata in administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii
Iasi, in vederea casarii ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 29 din 30 ianuarie 2018, privind completarea elementelor de identificare ale unor bunuri inventariate in
domeniul public al Municipiului Iasi, insusit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.154/2017;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
Domnul Ghizdovat Vlad iese din sala la punctul 27.
Domnul Boz Petru Eduard intra in sala la punctul 27.
H.C.L. nr. 30 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, situate
in zona Podgoria Copou, trup Cirlig, sector cadastral 74, inscrise in cartea funciara CF 132868 si CF 132866 si in zona Moara de
Vânt, sector cadastral 107 inscris in CF 132963;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 31 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea Municipiului Iasi, situat in
Iaşi, Strada Codrescu, nr. 6, in 2 loturi ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 32 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial (construcţie
şi teren aferent înscris în CF 120493-C1-U46), proprietate privată a Municipiului Iaşi, situat în municipiul Iaşi, str. Bacinschi nr. 6,
bloc CL1, tr. 2, parter ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 33 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea vânzării prin licitatie publica a terenului în suprafaţă 134 mp,
situat în Iaşi, Strada Mioritei, intre nr.2 si 4 apartinand domeniului privat al Municipiului Iaşi ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 34 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1.062,18
mp, indentificat in tarlaua 69, parcela 3837/52, avand nr. cadastral 157758, inscris in cartea funciara nr. 157758 situat in Iasi,
strada Hlincea nr.67 A ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 35 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 149 mp
situat in Iasi, strada Hlincea , indentificat in tarlaua 69, parcela 3837/51, avand nr. cadastral 157789, inscris in cartea funciara nr.
157789 ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 36 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 285 mp
situat in Iasi, strada Hlincea, indentificat in tarlaua 69, parcela 3837/50, avand nr. cadastral 157740, inscris in cartea funciara
nr. 157740 ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 37 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea inchiderii obiectivului Baia Publica si abrogarea anexei 10.6 din
Hotărârea Consiliului Local nr.175/2017;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 38 din 30 ianuarie 2018, privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului
Iasi, insusit prin HCL 153 /2017 ;
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 39 din 30 ianuarie 2018, privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local Nr. 169 din 13 mai 2011
(privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de atestare a edificarii /extinderii constructiilor de pe raza administrativ
teritorială a Municipiului Iași);
- a fost adoptată cu 23 voturi pentru.
H.C.L. nr. 40 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA IASI VOINESTI,
NUMAR CADASTRAL 155170, Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 6 abtineri.
H.C.L. nr. 41 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA AL. O.
TEODOREANU NR. 41, NUMAR CADASTRAL 133392, întocmit în vederea extinderii constructiei existente, persoana fizica ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 6 abtineri.
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H.C.L. nr. 42 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA ION NECULCE
NR. 28, NUMAR CADASTRAL 138066 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren proprietate privată,
persoane fizice ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 6 abtineri.
Domnul Ghizdovat Vlad intra in sala la punctul 40.
Domnul Bostan Ciprian iese din sala la punctul 40.
H.C.L. nr. 43 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SEMANATORULUI
NR. 22, NUMAR CADASTRAL 154060 întocmit în vederea construirii unei locuinţe unifamiliale, anexe si imprejmuire, pe teren
proprietate privată, persoane fizice ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 6 abtineri.
Domnul Bostan Ciprian intra in sala la punctul 41.
H.C.L. nr. 44 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SIMION BARNUTIU
NR. 11, NUMAR CADASTRAL 152341 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire, pe teren
proprietate privata, persoana fizica;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 45 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IASI, STRADA ETERNITATE NR.66,
NUMAR CADASTRAL 150513, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, pe teren proprietate privata, persoane
fizice ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 46 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA BUCIUM NR. 7, NUMAR
CADASTRAL 139399, Intocmit in vederea construirii unei locuinte, garaj autoturism, anexe si imprejmuire teren proprietate,
persoane fizice;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 47 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT,
NUMAR CADASTRAL 137619, întocmit în vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire, pe teren proprietate privată,
persoana juridică ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 48 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL NICOLAE IORGA
NR.14B, NUMAR CADASTRAL 149943 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata,
persoane fizice;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 49 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 130,
NUMAR CADASTRAL 138751,136317,întocmit în vederea construirii de locuinte colective, pe teren proprietate privata,
persoane fizice ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 50 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, IASI, SOSEAUA BUCIUM NR.
82, NUMAR CADASTRAL 125145, Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential pe teren privat, persoana juridica ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 51 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMERE
CADASTRALE 150249, 150250, 150251, 150252, 150253, 150254 ,Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si
imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 52 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL MARE
SI SFANT NR. 125, T19, NUMĂR CADASTRAL 143097,întocmit în vederea introducerii în intravilan municipiului Iaşi, pentru
construire locuinţă individuală şi împrejmuire pe teren proprietate privată, persoane fizice ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 53 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, STRADA STOICESCU NR.
3A, NUMĂR CADASTRAL 129889 întocmit în vederea construirii de locuinţe colective, cămin studenţesc, locuinţe în regim
hotelier pe teren proprietate privată persoane fizice ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 54 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 177,
NUMAR CADASTRAL 139283, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 55 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI,
STRADA VARIANTA UZINEI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 156486, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe
teren proprietate, persoana juridica ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 56 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA CIRIC NR. 24,
NUMERE CADASTRALE 141966 si 142011, întocmit în vederea extinderii si etajarii locuinte existente, pe teren proprietate
privata, persoane fizice ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,

CIC PO 03/F3

- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 57 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată IASI,
STRADA CUZA – VODA NR. 44, NUMAR CADASTRAL 133065 întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren
proprietate privata, persoana juridica;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 58 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IASI, STRADA CIURCHI NR. 109C,
NUMAR CADASTRAL 125911, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica ;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 59 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IANCU FLONDOR
NR. 65, NUMAR CADASTRAL 140084 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, garaj, anexa gospodareasca si
imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 60 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 76B,
NUMAR CADASTRAL 148243, Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte colective, pe teren proprietate, persoane
fizice;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 61 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea unor proceduri în emiterea actelor administrative ale Municipiului
Iaşi ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
Şedinţa ordinară se încheie la ora 12:55.
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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