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Nr. ... din .../2021 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind înfiinţarea Comisiei mixtă de analiză şi verificare a contractelor de asociere în 

participațiune, concesionărilor, vânzărilor prin licitație, vânzărilor prin încredințare 

directă sau pentru folosință agricolă pentru terenurile din proprietatea Municipalității din 

ultimii 4 ani, a modului de aplicare a Legii 10 şi a Legii 18, care au drept obiectiv 

finalizarea dosarelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, 

a modului gestionare Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au 

contribuit la victoria Revoluției române, precum și a schimburilor de terenuri din 

proprietatea Municipiului Iași. 

 

a. În temeiul prevederilor art. 127, art. 3 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 și a 

articolului 129 privind atribuțiile consiliului local, precum și a art. 139, punctul g) 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1  

Se înfiinţează Comisia mixtă de analiză şi verificare a contractelor de asociere în participațiune, 

concesionărilor, vânzărilor prin licitație, vânzărilor prin încredințare directă sau pentru folosință 

agricolă pentru terenurile din proprietatea Municipalității din ultimii 4 ani, a modului de aplicare 

a Legii 10 şi a Legii 18, care au drept obiectiv finalizarea dosarelor de reconstituire a dreptului de 

proprietate asupra bunurilor imobile, a modului gestionare Legii recunoștinței față de eroii-martiri 

și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române, precum și a schimburilor de terenuri 

din proprietatea Municipiului Iași. 

Rolul acestei comisii: 

- Analizarea şi verificarea oportunității încheierii contractelor în vederea exploatării sau 

înstrăinării patrimoniul public în ultimii 4 ani, fără a depăși limita de competență a 

Consiliului Local. 

- Analizarea şi verificarea modalității în care scopul urmărit pentru care au fost conesionate, 

vândute și înstrăinate terenurile din proprietatea Municipalității a fost respectat. 

- Analizarea valorilor care au fost stabilite pentru concesionarea, vânzarea sau încredințarea 

prin negociere directă a terenurilor din proprietatea Municipalității. 

- Evaluarea modalității în care serviciile de specialitate din aparatul propriu al Primăriei au 

răspuns solicitărilor privind patrimoniul public în ultimii 4 ani. 
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- Analiza și verificarea modului de aplicare a Legii 10 şi și a Legii 18, care au drept obiectiv 

finalizarea dosarelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, 

în sensul evaluării tuturor solicitărilor din ultimii 4 ani, modul cum au fost soluționate la 

nivelul Comisiei Locale de Fond Funciar 

- Analiza și verificarea modului în care, la nivelul Primăriei, se gestionează solicitările 

privind împroprietărirea care se face în baza Legii „recunoștinței față de eroii-martiri și 

luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române”. 

- Analiza și verificarea modului în care au fost realizate schimburile de terenuri din 

proprietatea Municipalității. 

Art. 2  

(1) Comisia este formată din 11 membri titulari (3 USRPLUS, 3 PNL, 2 PSD, secretarul 

Municipiului Iași, serviciul GIS Cadastru din cadrul Primăriei, Șef Serviciul Venituri din 

Contracte) şi are un birou compus din Preşedinte (propus de iniţiator), secretar (PNL) şi un 

vicepreşedinte (propus de PSD). 

(2) Componenţa nominală a Comisiei este anexă la prezentul proiect de hotrâre. 

Art. 3  

În condiţiile în care un membru al Comisiei nu poate participa la lucrări, poate desemna un 

înlocuitor. 

Art. 4  

Convocarea Comisiei se face cu cel puţin 24 ore înainte de către preşedintele acesteia sau de către 

un vicepreşedinte, în lipsa acestuia. 

Art. 5  

Pentru ca şedinteţe Comisiei să aibă loc în mod legal, este necesară participarea a jumătate plus 

unu din numărul de membri, respectiv 6. 

Art. 6.  

Perioada de funcționare a Comisiei este de 120 zile de la momentul aprobării proiectului în 

Consiliul Local Iași. 

Art. 7  

Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor acesteia. Votul este deschis. 

Art. 8 

(1) În activitatea sa, Comisia poate solicita sprijinul şi expertiza asociaţiilor cu activităţi specifice 

în domeniul gestionării patrimoniului public. 
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(2) În activitatea sa, Comisia va lucra cu funcționari din cadrul Primăriei Iași și din cadrul Poliției 

Locale și cu orice altă instituție publică sau privată/ONG/persoană privată care poate sprijini 

eforturile comisiei de a-și atinge obiectivele. 

Art. 9 

(1) Comisia poate invita la audiere şi explicaţii orice persoană din aparatul de specialitate al 

Primăriei Municipiului Iaşi sau a direcţiilor/instituţiilor din subordine care poate avea cunoştinţă 

despre o faptă sau împrejurare care poate ajuta la îndeplinirea obiectivelor asumate de către 

Comisia de specialitate. 

(2) Instituţiile/Direcţiile din subordinea Primăriei cărora Comisia le solicită informaţii de natură 

să ajute activitatea mandatată de plenul Consiliului Local vor răspunde solicitărilor în termenul 

prevăzut de aceasta. 

Art. 10 

(1) Constatările, concluziile şi propunerile Comisiei, sub forma unui raport final, vor fi transmise 

Secretariatului Consiliului Local de la 120 de zile de la înfiinţarea acesteia. 

(2) Dacă este necesar, Comisia poate solicita prelungirea termenului de la alin. 1, art. 9. 

Art. 11 

După primirea raportului final, Secretariatul Consiliului Local îl va pune la dispoziţia consilierilor 

locali şi îl va trece pe ordinea de zi a primei şedinţe ordinare a Consiliului Local. 

Art. 12 

În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia, Municipiul Iaşi va asigura 

personal de specialitate şi logistica necesară. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       VIZAT PENTRU LEGALITATE, 

.........................................                                                               SECRETAR 

                                                                                          DENISA LILIANA IONAŞCU 

Iniţiatori: 

În numele consilierilor USR, 

Răzvan TIMOFCIUC 
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REFERAT DE APROBARE PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind înfiinţarea Comisiei mixtă de analiză şi verificare a contractelor de asociere în 

participațiune, concesionărilor, vânzărilor prin licitație, vânzărilor prin încredințare 

directă sau pentru folosință agricolă pentru terenurile din proprietatea Municipalității din 

ultimii 4 ani, a modului de aplicare a Legii 10 şi a Legii 18, care au drept obiectiv 

finalizarea dosarelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, 

a modului gestionare Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au 

contribuit la victoria Revoluției române, precum și a schimburilor de terenuri din 

proprietatea Municipiului Iași. 

 

Componenţa nominală privind înfiinţarea Comisiei mixtă de analiză şi verificare a 

contractelor de asociere în participațiune, concesionărilor, vânzărilor prin licitație, 

vânzărilor prin încredințare directă sau pentru folosință agricolă pentru terenurile din 

proprietatea Municipalității din ultimii 4 ani, a modului de aplicare a Legii 10 şi a Legii 18, 

care au drept obiectiv finalizarea dosarelor de reconstituire a dreptului de proprietate 

asupra bunurilor imobile, a modului gestionare Legii recunoștinței față de eroii-martiri și 

luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române, precum și a schimburilor de 

terenuri din proprietatea Municipiului Iași. 

Membri: 

1. ..................... grup USR-PLUS (Preşedinte) 

2.  .................... grup USR-PLUS 

3. ......................grup USR-PLUS 

4. .....................grup PNL (vicepreşedinte) 

5. .....................grup PNL 

6. .....................grup PNL 

7. .................... grup PSD (Secretar) 

8. .................... grup PSD 

9. .................... Secretarul Municipiului Iași 

10. .................... Serviciul GIS Cadastru 

11. .................... Serviciul Juridic 

 


