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ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2018
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI
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MUNICIPIUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL
MINUTA
şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai sus-menţionată, prin Dispoziţia Primarului
nr. 8351/23.02.2018, completata prin Dispozitia nr. 844/28.02.2018, cu respectarea întocmai a prevederilor legale.
Sunt prezenţi următorii consilieri locali:
1. Aldea Catalina
2. Aur Marius Catalin
3. Boca Adrian Florin
4. Boisteanu Paul Corneliu
5. Botez Radu
6. Boz Petru Eduard
7. Bostan Manuel Ciprian
8. Ciobotaru Florentin Traian
9. Cotofan Alexandru
10. Crucianu Bogdan Teodor
11. Dornean Tudor
12. Gaburici Violeta Adriana
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. Scripcaru Calin
25. Timofciuc Razvan
26. Tautu Iuliana Daniela
27. 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.
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare au fost înscrise următoarele proiecte de hotărâri, respectiv:
1.
Proiect de hotarare privind aprobarea înfrăţirii între Municipiul Iași din România și Orașul Houston, din
TEXAS, Statele Unite ale Amercii;
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna martie 2018;
3.
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Ecopiaţa
S.A. şi estimările pentru anii 2019 – 2020;
4.
Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societății Compania
de Transport Public Iasi S.A. şi a estimărilor pentru anii 2019-2020;
5.
Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Anexei 2 – Program de Transport din Contractul de
Delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi nr. 93289 din 16.09.2016,
incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;
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6.

Proiect de hotarare privind aprobarea Normativelor de Cheltuieli proprii potrivit Ordonantei Guvernului nr.
80/2001, actualizata;
7.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de
management integrat al deseurilor in judetul Iasi, revizuit;
8.
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea contractului de
concesiune privind activitati de operare a statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor municipale in
judetul Iasi;
9.
Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la Contractul de concesiune prin incredintare directa
a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007, cu indicatorii de performanta necesari
atingerii tintelor proiectului „ Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Iasi” ;
10.
Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fara plata catre Comuna Tutora – Judetul Iasi a unui
numar de 30 bucati dale beton scoase din uz;
11.
Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii “ Reabilitare acces Primaria Municipiului Iasi”
si principalilor indicatori tehnico – economici;
12.
Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre Municipiul Iasi si Unitatea Militara
01175, Brigada 15 Mecanizate Podu Inalt Iasi;
13.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi
nr. 305 din 28.07.2017( privind aprobarea Acordului de asociere intre Municipiul Iasi si Comuna Miroslava pentru
implementare obiectiv Modernizare sos. Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava);
14.
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 216 mp, situat
în Iaşi, Strada Barnova, sector cadastral 12, parcela CC 563/1, proprietate privată a Municipiului Iaşi ;
15.
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe catre Societatea Comerciala Mestesugareasca de
Grad I Prestatiunea (Iasi), a terenului în cota indiviza de 10,88 mp, situat in Iasi, Soseaua Nicolina, nr. 31, având
nr. cadastral 122892 si înscris în cartea funciară 122892 Iaşi ;
16.
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafaţă de 46 mp din
Iaşi, Espalanada Oancea, fara numar, având nr. cadastral 157302 înscris în cartea funciară 157302 Iaşi ;
17.
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii directe a terenului în cota de 39,10 mp aferent porticului din
Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 8, având nr. cadastral 2151 înscris în cartea funciară 123822 Iaşi ;
18.
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 4,62 mp din Iaşi, Strada
Costache Negri, nr. 43, bl. T1, parter aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi, având nr. cadastral 19609,
înscris în cartea funciară 78092 specială Iaşi ;
19.
Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin
Hotararea Consiliului Local nr. 154/24.04.2017 și anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de
Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și
Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;
20.
Proiect de hotarare privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi, aprobat prin
Hotararea Consiliului Local nr. 153 / 2017 cu terenurile din Anexele A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, aflate în administrarea
Municipiului Iași;
21.
Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre
închiriere;
22.
Proiect de hotarare privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în
condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 18409/21.02.2018;
23.
Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Editura Junimea Iasi a unui spatiu situat in Parcul
Copou, alaturat Muzeului ’’Mihai Eminescu’’ si Casei de Cultura ’’Mihai Ursachi’’ ;
24.
Proiect de hotarare privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Episcopiei Romano-Catolică Iaşi, a
imobilului (construcţie şi teren aferent) situat în Iaşi, Bdul. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 22-24, în prezent aflat în
proprietatea privată a Statului Român şi administrat de Municipiul Iaşi;
25.
Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a Hotararii
Consiliului Local nr. 154/2017, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;
26.
Proiect de hotarare privind completarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin
concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice Iasi SA;
27.
Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din administrarea Liceului cu Program Sportiv Iasi in
administrarea Directiei Exploatare Patrimoniu, a imobilului (constructie + teren aferent) avand destinatie de “camin
internat”, proprietatea Municipiului Iasi, situat in str. Petre Andrei nr. 2;
28.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic, IASI, FUNDAC URSULEA NR. 9, numar
cadastral 151717 întocmit în vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate si imprejmuire, personae fizice;
29.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA Dealul Zorilor, fn, numar
cadastral 155550, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire proprietate, persoane
fizice;
30.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OANCEA NR. 22, NUMERE
CADASTRALE 135514, 121314, 150987, construire locuinte colective si imprejmuire teren proprietate, persoana
juridica;
31.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Calea Chisinaului, nr. 132, nr.
cadastral 153351 întocmit in vederea dezmembrarii partiale cladiri existente, amenajare cladire existenta, in limita
POT existent, persoana juridică;
32.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 10, NUMAR
CADASTRAL 149387, intocmit in vederea construirii unei Sali de sport si anexe Scoala Gimnaziala “ Titu
Maiorescu” Iasi, persoana juridica;
33.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T145 NUMĂR
CADASTRAL 148054, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţa pe teren
proprietate privată, persoane fizice ;
34.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 103A, NUMAR CADASTRAL 131496 întocmit în vederea extinderii si supraetajarii imobil
existent pe teren concesionat, persoana juridica;
35.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DR. ALEXANDRINA MIRON
TANASESCU NR. 58 (FOSTA STRADA AEROPORTULUI), NUMAR CADASTRAL 140833, întocmit în vederea
construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată, persoana fizica;
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36.

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA
ZUGRAVI nr. 64, NUMAR CADASTRAL 146088 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii
comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica;
37.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 114 116A, NUMERE CADASTRALE 140050, 155243, 155387, 122710, întocmit în vederea construirii unui imobil cu
functiuni mixte (spatii comerciale, birouri, locuinte colective) pe teren proprietate privata persoana juridica;
38.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA
THEODOR RASCANU nr. 19, NUMERE CADASTRALE 151753 si 151746, întocmit în vederea construirii unui
imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata, persoana juridica;
39.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării şi completării Hotararii Consiliului Local nr.
410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul
Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 – 2020;
40.
Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta.
Completari:
C.1. Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la Societatea Compania de
Transport Public Iași S.A.;
C.2. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul in
suprafata de 336.25 mp, situat in str. Universitatii (langa nr. 16) si atribuirea acestuia in administrarea Universitatii
de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi;
C.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru
Mamă şi Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”.
C .4. Proiect de hotărâre privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului de Administratie la Palatul
Copiilor Iasi.
În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:
H.C.L. nr. 67 din 28 februarie 2018, privind aprobarea înfrăţirii între Municipiul Iași din România și Orașul Houston,
din TEXAS, Statele Unite ale Amercii;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru,
H.C.L. nr. 68 din 28 februarie 2018, privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna martie 2018;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru, Domnul Istrate nu participa la vot.
H.C.L. nr. 69 din 28 februarie 2018, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al S.C.
Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2019 – 2020;
- a fost adoptată cu 19 voturi pentru,
- 8 abtineri.
H.C.L. nr. 70 din 28 februarie 2018, privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societății
Compania de Transport Public Iasi S.A. şi a estimărilor pentru anii 2019-2020;
- a fost adoptată cu 17 voturi pentru,
- 10 abtineri.
H.C.L. nr. 71 din 28 februarie 2018, privind aprobarea actualizarii Anexei 2 – Program de Transport din Contractul
de Delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi nr. 93289 din
16.09.2016, incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru,
H.C.L. nr. 72 din 28 februarie 2018, privind aprobarea Normativelor de Cheltuieli proprii potrivit Ordonantei
Guvernului nr. 80/2001, actualizata;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru,
H.C.L. nr. 73 din 28 februarie 2018, privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent
Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Iasi, revizuit;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru,
Domnul consilier Boz Eduard iese din sala.
H.C.L. nr. 74 din 28 februarie 2018, privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea contractului
de concesiune privind activitati de operare a statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor municipale
in judetul Iasi;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 75 din 28 februarie 2018, privind aprobarea actului aditional la Contractul de concesiune prin
incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007, cu indicatorii de
performanta necesari atingerii tintelor proiectului „ Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Iasi” ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 76 din 28 februarie 2018, privind aprobarea transmiterii fara plata catre Comuna Tutora – Judetul Iasi
a unui numar de 30 bucati dale beton scoase din uz;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 77 din 28 februarie 2018, privind aprobarea obiectivului de investitii “ Reabilitare acces Primaria
Municipiului Iasi” si principalilor indicatori tehnico – economici;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 78 din 28 februarie 2018, privind incheierea unui protocol de colaborare intre Municipiul Iasi si Unitatea
Militara 01175, Brigada 15 Mecanizate Podu Inalt Iasi;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
Domnul consilier Botez iese din sala.
H.C.L. nr. 79 din 28 februarie 2018, privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al
Municipiului Iasi nr. 305 din 28.07.2017( privind aprobarea Acordului de asociere intre Municipiul Iasi si Comuna
Miroslava pentru implementare obiectiv Modernizare sos. Voinesti, tronson aflat pe raza UAT Iasi si UAT Miroslava);
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
Domnul consilier Bostan iese din sala.
Domnul consilier Botez Radu intra in sala.
H.C.L. nr. 80 din 28 februarie 2018, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 216
mp, situat în Iaşi, Strada Barnova, sector cadastral 12, parcela CC 563/1, proprietate privată a Municipiului Iaşi ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
Domnul Ignat Etienne iese din sala.
H.C.L. nr. 81 din 28 februarie 2018, privind aprobarea vânzarii directe catre Societatea Comerciala
Mestesugareasca de Grad I Prestatiunea (Iasi), a terenului în cota indiviza de 10,88 mp, situat in Iasi, Soseaua
Nicolina, nr. 31, având nr. cadastral 122892 si înscris în cartea funciară 122892 Iaşi ;
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- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 82 din 28 februarie 2018, privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafaţă de 46
mp din Iaşi, Espalanada Oancea, fara numar, având nr. cadastral 157302 înscris în cartea funciară 157302 Iaşi ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
H.C.L. nr. 83 din 28 februarie 2018, privind aprobarea vânzarii directe a terenului în cota de 39,10 mp aferent
porticului din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 8, având nr. cadastral 2151 înscris în cartea funciară 123822 Iaşi ;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
Domnul consilier Boz Eduard intra in sala.
H.C.L. nr. 84 din 28 februarie 2018, privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 4,62 mp din Iaşi,
Strada Costache Negri, nr. 43, bl. T1, parter aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi, având nr. cadastral
19609, înscris în cartea funciară 78092 specială Iaşi ;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 85 din 28 februarie 2018, privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, însușit
prin Hotararea Consiliului Local nr. 154/24.04.2017 și anexa nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului
de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 93289/16.09.2016, încheiat între Municipiul Iași și
Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 86 din 28 februarie 2018, privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi, aprobat
prin Hotararea Consiliului Local nr. 153 / 2017 cu terenurile din Anexele A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, aflate în administrarea
Municipiului Iași;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
Domnul consilier Bostan intra in sala.
H.C.L. nr. 87 din 28 februarie 2018, privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate
tinerilor spre închiriere;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 88 din 28 februarie 2018, privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială
constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 18409/21.02.2018;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
H.C.L. nr. 89 din 28 februarie 2018, privind darea in administrare catre Editura Junimea Iasi a unui spatiu situat in
Parcul Copou, alaturat Muzeului ’’Mihai Eminescu’’ si Casei de Cultura ’’Mihai Ursachi’’ ;
- a fost adoptată cu 26 voturi pentru,
Domnul consilier Boz iese din sala.
H.C.L. nr. 90 din 28 februarie 2018, privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Episcopiei Romano-Catolică
Iaşi, a imobilului (construcţie şi teren aferent) situat în Iaşi, Bdul. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 22-24, în prezent aflat
în proprietatea privată a Statului Român şi administrat de Municipiul Iaşi;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 91 din 28 februarie 2018, privind modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a Hotararii
Consiliului Local nr. 154/2017, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 92 din 28 februarie 2018, privind completarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii
prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice Iasi SA;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 93 din 28 februarie 2018, privind aprobarea trecerii din administrarea Liceului cu Program Sportiv Iasi
in administrarea Directiei Exploatare Patrimoniu, a imobilului (constructie + teren aferent) avand destinatie de
“camin internat”, proprietatea Municipiului Iasi, situat in str. Petre Andrei nr. 2;
- a fost adoptată cu 25 voturi pentru,
H.C.L. nr. 94 din 28 februarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic, IASI, FUNDAC URSULEA NR. 9, numar
cadastral 151717 întocmit în vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate si imprejmuire, personae fizice;
- a fost adoptată cu 19 voturi pentru,
- 6 abtineri.
Domnul consilier Jugrin iese din sala.
H.C.L. nr. 95 din 28 februarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA Dealul Zorilor, fn,
numar cadastral 155550, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire proprietate,
persoane fizice;
- a fost adoptată cu 19 voturi pentru,
- 5 abtineri.
Domnul consilieri Ignat intra in sala.
H.C.L. nr. 96 din 28 februarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OANCEA NR. 22,
NUMERE CADASTRALE 135514, 121314, 150987, construire locuinte colective si imprejmuire teren proprietate,
persoana juridica;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 7 abtineri.
Domnul consilier Boz intra in sala.
H.C.L. nr. 97 din 28 februarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Calea Chisinaului, nr.
132, nr. cadastral 153351 întocmit in vederea dezmembrarii partiale cladiri existente, amenajare cladire existenta,
in limita POT existent, persoana juridică;
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 7 abtineri.
H.C.L. nr. 98 din 28 februarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 10,
NUMAR CADASTRAL 149387, intocmit in vederea construirii unei Sali de sport si anexe Scoala Gimnaziala “ Titu
Maiorescu” Iasi, persoana juridica;
- a fost adoptată cu 24 voturi pentru,
Domnii consilieri Bostan si Ignat ies din sala.
H.C.L. nr. 99 din 28 februarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T145
NUMĂR CADASTRAL 148054, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţa pe
teren proprietate privată, persoane fizice ;
- a fost adoptată cu 19 voturi pentru,
- 5 abtineri.
Domnii consilieri Jugrin si Ignat intra in sala.
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H.C.L. nr. 100 din 28 februarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 103A, NUMAR CADASTRAL 131496 întocmit în vederea extinderii si supraetajarii imobil
existent pe teren concesionat, persoana juridica;
- a fost adoptată cu 19 voturi pentru,
- 7 abtineri.
Domnul consilier Bostan intra in sala.
H.C.L. nr. 101 din 28 februarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DR.
ALEXANDRINA MIRON TANASESCU NR. 58 (FOSTA STRADA AEROPORTULUI), NUMAR CADASTRAL
140833, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privată, persoana fizica;
- a fost adoptată cu 19 voturi pentru,
- 8 abtineri.
H.C.L. nr. 102 din 28 februarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI
STRADA ZUGRAVI nr. 64, NUMAR CADASTRAL 146088 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii
comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica;
- a fost adoptată cu 19 voturi pentru,
- 8 abtineri.
H.C.L. nr. 103 din 28 februarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA PACURARI
NR. 114 - 116A, NUMERE CADASTRALE 140050, 155243, 155387, 122710, întocmit în vederea construirii unui
imobil cu functiuni mixte (spatii comerciale, birouri, locuinte colective) pe teren proprietate privata persoana juridica;
- a fost adoptată cu 19 voturi pentru,
- 8 abtineri.
H.C.L. nr. 104 din 28 februarie 2018, privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI,
STRADA THEODOR RASCANU nr. 19, NUMERE CADASTRALE 151753 si 151746, întocmit în vederea construirii
unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata, persoana juridica;
- a fost adoptată cu 19 voturi pentru,
- 8 abtineri.
H.C.L. nr. 105 din 28 februarie 2018, privind aprobarea modificării şi completării Hotararii Consiliului Local nr.
410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul
Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017 – 2020;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru,
H.C.L. nr. 106 din 28 februarie 2018, privind propunerea de numire a administratorilor provizorii la Societatea
Compania de Transport Public Iași S.A.;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru,
H.C.L. nr. 107 din 28 februarie 2018, privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi cu
terenul in suprafata de 336.25 mp, situat in str. Universitatii (langa nr. 16) si atribuirea acestuia in administrarea
Universitatii de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi;
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru ( domnul consilier Ghizdovat nu participa la vot)
H.C.L. nr. 108 din 28 februarie 2018, 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 27 voturi pentru;
H.C.L. nr. 109 din 28 februarie 2018, privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului de Administratie la
Palatul Copiilor Iasi.
- a fost adoptată cu 27 voturi pentru;
H.C.L. nr. 110 din 28 februarie 2018, privind alegerea Presedintelui de sedinta.
- a fost adoptată cu 18 voturi pentru,
- 9 abtineri.
Şedinţa ordinară se încheie la ora 12:20.
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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