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PROIECT DE HOTĂFtÂRE
privind dezmembrarea imobilului proprietatea publică a Judeţului Iaşi situat în municipiul Iaşi,
strada Codrescu, nr.6, identificat cu numărul cadastral 142835

•
•
•

•
•
•
•

Consiliul ludetean Iaşi,
Având în vedere:
Referatul de aprobare prezentat de către Preşedintele Consiliului Judetean Iaşi, în calitatea sa
de iniţiator, înregistrat sub nr.2,97W2 aL1.0*.2022,
Raportul de specialitate înregistrat sub nr2.9755/ 26.C2022 emis de Biroul Gestionarea
Patrimoniului din cadrul Direcţia Tehnică şi Investitii a Consiliului Judetean Iaşi;
Adresa nr.12393/15.04.2022 prin care Primăria Municipiului Iaşi ne comunică Hotărătea
Consiliului Local Iaşi nr.54/28.02.2022 privind solicitarea de transmitere din domeniul public al
Judeţului Iaşi 1n domeniul public al Municipiului Iaşi a
pavilion A şi a terenului
aferent constructiei, situat în strada Codrescu, nr.6, înscris în Cartea Funciară nr.142835,
pentru desfăşurarea activităţii Colegiului Naţional Garabet Ibrăileanu Iaşi şi a structurilor
subordonate acestuia;
Referatul de admitere al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi
nr.122975/04.07.2022 pentru dezmembrare imobil cu numărul cadastral 142835,
Legea nr.7/ 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată,
Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Ordonanţa de Urgentă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanta de Urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARĂŞTE:
Art.1: Se aprobă dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 142835, proprietatea publică a
Judeţului Iaşi, situat în Municipiul Iaşi, str.Codrescu, nr.6, Judeţul Iaşi, UAT Iaşi, în suprafaţă de
5.361 mp în două numere cadastrale distincte după cum urmează:
-imobilul cu numărul cadastral 174063, situat în Localitatea Iaşi, str.Codrescu, nr.6,
Judeţul Iaşi, UAT Iaşi în suprafaţă de 3.325 mp,
-imobilul cu numă rul cadastral 174064, situat în Localitatea Iaşi, str.Codrescu, nr.6,
Judeţul Iaşi, UAT Iaşi în suprafaţă de 2.036 mp.
Art.2: Se aprobă înscrierea la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi a imobilelor cu
numerele cadastrale 174063 şi 174064, proprietatea publică a Judeţului Iaşi.
Art.3: Prevederile prezentei hotă râri vor fi duse la indeplinire de Direcţia Tehnică şi InvesdţiiBiroul Gestionarea Patrimoniului.
Art.4:(1)Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie către:
- Instituţia Pr
tului Judeţului Iaşi,
- Direcţia Ju dică1şi Direcţia Tehnică şi InvesEitii - Biroul Gestionarea Patrimoniului,
(2) Aducer a la unoştiintă publică a prevederilor prezentei Hotărti va fi asigurată de
că tre compartimen ele d specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuţii în acest sens.
PREŞE
Costel
•

Dată astăzi,

2022

Vizat pentru legalitate,
Secretar
eral al Judeţului Iaşi
LăcrămioartaVfx2NICĂ DASCĂLESCU

Susţine proiectul de hotărte:Directia Tehnică
şi Investitii, Director executiv Iogen GiNJU
Direcţia Jurid c :Director,executiv,
Gabriela AE,I9VXESEI
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Nr.2,
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind dezmembrarea imobilului proprietatea publică a Judeţului
Iaşi situat în municipiul Iaşi, strada Codrescu, nr.6, identificat cu numărul cadastral
142835

in inventarul domeniului public al judetului Iaşi aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Iaşi nr.134/18.03.2020, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Iaşi 218/29.07.2020, Anexa 1 Bunuri aflate in administrarea proprie a
Consiliului Judeţean Iaşi avem inventariat la poziţia nr.34 imobilul-teren în suprafaţă de
5.361 mp situat în municipiul Iaşi, strada Codrescu, nr.6, identificat cadastral cu
nr.142835, pe suprafaţa că ruia sunt edificate constructiile A, B, şi B1.
Parte din acest imobil, respectiv terenul in suprafaţă de 3.325 mp şi construcţia B1
au fost atribuite către Curtea de Apel Ia şi prin Hotă rârea Consiliului Judeţean Iaşi
nr.387/18.12.2014, restul a rămas în proprietatea publică a judeţului Iaşi, liberă de
sarcini.
Prin adresa nr.12393/15.04.2022 Primăria Municipiului Iaşi ne comunică Hotărârea
Consiliului Local Iaşi nr.54/28.02.2022 prin care se solicită transmiterea din domeniul
public al Judeţului Iaşi în domeniul public al Municipiului Ia şi a imobilului-clădire pavilion A
şi a terenului aferent construcţieţ situat în strada Codrescu, nr.6, înscris în Cartea
Funciară nr.142835, pentru desfăşurarea activităţii Colegiului Naţional Garabet Ibrăileanu
Iaşi si a structurilor subordonate acestuia.
În vederea individualizării suprafeţelor de teren menţionate în Hotă rârea Consiliului
Judeţean Iaşi nr.387/18.12.2014 şi Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.54/28.02.2022 se
impune dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 142835 în suprafaţă totală de
5.361 mp în două loturi.
Operaţiunea tehnică de dezmembrare a fost efectuată de un specialist autorizat,
analizată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi care a emis referatul de
admitere nr.122975/04.07.2022 privind dezmembrarea imobilului situat în Iaşi,
Str.Codrescu, nr.6, Judeţul Iaşi, UAT Iaşi identificat cu numărul cadastral 142835 după
cum urmează:
1) imobilul cu număr cadastral 174063 situat în Iaşi, Str.Codrescu, nr.6, Judeţul Iaşi, UAT
Iaşi având suprafaţa măsurată de 3325 mp,
2) imobilul cu număr cadastral 174064 situat in Iaşi, Str.Codrescu, nr.6, Judeţul Iaşi, UAT
Iaşi având suprafaţa măsurată de 2036 mp,
Din punct de vedere juridic operaţiunea de dezmembrare a imobilului teren se face
prin emiterea de către autoritatea judeţeană a unei hotărâri în acest sens.
Având in vedere cele prezentate supunem aprobării plenului Consiliului Judeţean
Iaşi proiectul de hotărâre privind dezmembrarea şi Inscrierea dezmembră rii imobilului cu
numărul cadastral 142835 în vederea individ lizării suprafeţelor menţionate in Hotărârea
şi Hotă rârea Consiliului Local Iaşi
Consiliului Judeţean Iaşi nr.387/18.12.
nr.54/28.02.2022.
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RAPORT DE SPECIALITATE
râre
privind
dezmembrarea imobilului proprietatea publică a
la proiectul de hotă
Judeţului Iaşi situat în municipiul Iaşi, strada Codrescu, nr.6, identificat cu numărul
cadastral 142835
În inventarul domeniului public al judeţului Iaşi aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Iaşi nr.134/18.03.2020, modificată şi completată prin Hotă rârea Consiliului
Judetean Iaşi 218/29.07.2020, Anexa 1 Bunuri aflate în administrarea proprie a
Consiliului Judeţean Iaşi avem inventariat la pozitia nr.34 imobilul-teren în suprafaţă de
5.361 mp situat în municipiul Iaşi, strada Codrescu, nr.6, identificat cadastral cu
nr.142835, pe suprafata că ruia sunt edificate constructille A, B, şi B1.
Parte din acest imobil, respectiv terenul în suprafaţă de 3.325 mp şi construcţia
B1 au fost atribuite către Curtea de Apel Iaşi prin Hotă rârea Consiliului Judeţean Iaşi
nr.387/18.12.2014, restul a ră mas în proprietatea publică a judeţului Iaşi, liberă de
sarcini.
Prin adresa nr.12393/15.04.2022 Primă ria Municipiului Iaşi ne comunică
Hotă rârea Consiliului Local Iaşi nr.54/28.02.2022 prin care se solicită transmiterea din
domeniul public al Judetului Ia şi în domeniul public al Municipiului Iaşi a imobiluluiclădire pavilion A şi a terenului aferent construcVei, situat în strada Codrescu, nr.6,
înscris în Cartea Funciară nr.142835, pentru desfăşurarea activităţii Colegiului Naţional
Garabet Ibrăileanu Iaşi şi a structurilor subordonate acestuia.
În vederea individualizării suprafeţelor de teren menţionate în Hotărârea
Consiliului Judeţean Iaşi nr.387/18.12.2014 şi Hotă rârea Consiliului Local Iaşi
nr.54/28.02.2022 se impune dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 142835 în
suprafaţă totală de 5.361 mp în două loturi.
Operaţiunea tehnică de dezmembrare a fost efectuată de un specialist autorizat,
analizată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi care a emis referatul de
admitere nr.122975/04.07.2022 privind dezmembrarea imobilului situat în Iaşi,
Str.Codrescu, nr.6, Judeţul Iaşi, UAT Iaşi identificat cu numă rul cadastral 142835 după
cum urmează:
1) imobilul cu număr cadastral 174063 situat în Iaşi, Str.Codrescu, nr.6, Judeţul Iaşi,
UAT Iaşi având suprafata măsurată de 3325 mp,
2) imobilul cu număr cadastral 174064 situat în Iaşi, Str.Codrescu, nr.6, Judeţul Iaşi,
UAT Iaşi având suprafaţa măsurată de 2036 mp,
Din punct de vedere juridic operaţiunea de dezmembrare a imobilului teren se
face prin emiterea de către autoritatea judeţeană a unei hotărâri în acest sens.
Având în vedere cele prezentate supunem aprobării plenului Consiliului Judeţean
Iaşi proiectul de hotărâre privind dezmembrarea şi înscrierea dezmembrării imobilului cu
numă rul cadastral 142835 în vederea individualizării suprafeţelor menţionate în
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.387/18.12.2014 şi Hotărârea Consiliului Local Iaşi
nr.54/28.02.2022.

Administrator Public al Judeţul Iaşi,
Stefan-Andrei CAZ

Director execu 'v,
Iogen Şi U

Întocmit,
Alexandra DULGHERU
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Proces verbal de predare-primire
Nr.1 din 11.07.2022

64—
Incheiat azi,11.07.2022 intre subscrisii:

SOCIETATEA AGRICONS TOP SERV S.R.L., CUI R039819214, nr. Inreg. Reg. Comerţ
J22/2618/2019, cu sediul în Mun. Iasi, Sos. Nicolina nr. 81, parter, spatiu comercial 4, judetul Iasi.
reprezentată prin administrator MUNTEANU-ILEA ALEXANDRA-ELENA telefon:0746.535.556.
emaihagriconsisgmail.com, având cont deschis la Banca Transilvania IBAN
R023BTRLRONCRT0515927402 si la Trezoreria Municipiului Iasi R041TREZ4065069XXX026870
denumit in continuare EXECUTANT, pe de-o parte,
si
CONSILIUL JUDETEAN IASI-Biroul Gestionarea Patrimoniului cu sediul BuleN ardul Stefan cel Nlare
si Sfant, Nr.69. cod 700075, in calitate de BENEFICIAR
s-a incheiat prezentul proces verbal de predare-primire.
Art. 1. SOCIETATEA AGRICONS TOP SERV S.R.L.. in calitate de executant a prestat urmatoarele
activitati care constituie obiectul NOTEI DE COMANDA NR. 24295/15.06.2022 incheiat intre cele doua parti:
> A realizat masuratori topografice asupra elementelor caracteristice existente in teren
> A obtinut de la OCPI toate infommtiile necesare efectuarii lucrarii in conditii de calitate
> A intocmit planurile de amplasament in sistemul de proiectie Stereo 70. sistem de referinta pentru cote
Marea Neagra
A predat catre CONSILIUL JUDETEAN IASI-Biroul Gestionarea Patrimoniului documentatia
cadastrala de dezmembrare in 2 loturi pentru imobilul identificat cu nr.cad.142835 situat in Mun.lasi.
Str. Codrescu. nr.6 in format analogic si digital, reprezentand obiectiN ele asumate prin contract:
> Referat de admitere Nr. 122975/04.07.2022
>

Art. 2. La predarea lucrarilor atat executantul cat si beneficiarul au verificat executarea lucrarilor preN azute in
contract si s-a constatat ca SOCIETATEA AGRICONS TOP SERV S.R.L.. a realizat obligatiile asumate prin
contractul de servicii incheiat intre cele doua parti.
Art. 3. Beneficiarul se obliga sa plateasca lucrarile contractate in conformitate cu termenii prevazuti in
contract.
Art. 4. Prezentul proces verbal continand 1 file, a fost incheiat astazi in 2 (doua) exemplare. cate un exemplar
pentru fiecare parte semnatara

Ariţffledat,

SOCIETATEAJdRIe4,S TOP SERV S.R.L.,
" RitWk1rXANDRA-ELENA
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Am primit,
CONSILIUL JUDETEAN IASI-Biroul Gestionarea Patrimoniului
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Referat de admitere, cerere nr. 122975 / 04-07-2022
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Oficlul de Cadastru şi Publicitate Imobillară IASI
Blroul de Cadastru şi Publicitate Imoblliară lasi
Adresa: LOC: IASI, STR COSTACHE NEGRI NR. 48 COD POSTAL: 700071 TEL.
0232/316797

Nr.cerere 122975
ziva
04
tuna
07
Anul
2022

REFERAT DE ADMITERE
(Dezmembrare imobil)
Domnului/Doamnei JUDETUL IASI DOMENIUL PUBLIC
Domiciliul

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 122975 din data 04-07-2022, vă informăm:
Imobilul situat in Loc. lasi, Str CODRESCU, Nr. 6, Jud. lasi, UAT lasi avand numarul cadastral 142835 a fost
dezmembrat in imobilele:
1) 174063 situat in Loc. lasi, Str CODRESCU, Nr. 6, Jud. lasi, UAT lasi avand suprafata măsurată
3325 mp;
2) 174064 situat in Loc. lasi, Str CODRESCU, Nr. 6, Jud. lasi, UAT lasi avand suprafata măsurată
2036 mp;
Certific că informatille din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte
funciară al OCPI IASI la data: 07-07-2022.
Situatia prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in conditille Legii cadastrului şi a
publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspector
Celia Mlhaela Luca
CeliaMihaela
Luca

Semnacdlgital
de Celia-Mihaela
Luca
Data:2022.07.07
12:30:02 +03'00'

Documentul contine date cu caracter personaj protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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renimARIA MUNICIPIULUI IAŞI
BIROUL SECRETARIAT CONSILIUL,
LOCAL
EV1DENTA DISPOZITII

Nr. 3354Ci din

martie 2022

CĂTRE
Consiliul Judetean lasi
Directia Evidentă Patrimoniu Public si Privat
Directia Generala Economica $i Finanţe Publice Locale
' Colegiul National „Garabet Ibraileanu" lasi

26

Strada Oastei, nr. 1, lasi

in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind
Codul Administrativ, vă transmitem alăturat copie după următoarea hotărăre care a fost adoptata in
şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului laşi din data de 28 februarie 2022 după
cum
urmează:
H.C.L. nr. 54 din 28 februaile 2022, privind solicitarea de transmitere din domeniul
public al Judetului lasi in domeniul public al Municipiului lasi a imobilului-Cladire Pavilion A si teren in
suprafata de 2246 mp, situat in str. Codrescu nr. 6, inscris in CF 142835, pentru desfasurarea
activitatii Colegiului National „Garabet Ibraileanun lasi si a structurilor subordonate acestuia.

Cu deosebita consideratie,

Secretarul General al Municipiului lasi,
Denisa Li

a I•naiscu

Întocmit,
Smărand'iţa Sevastre
lb-t—

laşi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr 11, telefon: 0232-267828; fax 0232-267.837
Web: www.primana-iasi.ro; consiliul.local@primarialasi.ro

Municipiul laşi
Consiliul Local
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rr
privind solicItarea de transmitere din domeniul public al Judetului lasl 1n domenlul public *,C1)
al MunIciplului lasl a imobilulul - Cladire Pavilion A si teren In suprafata de 2246 mp,
situat 1n str. Codrescu nr. 6, inscris in CF 142835, pentru desfasurarea activitatil
Colegiului National Garabet Ibralleanu lasl zil a structurllor subordonate acestula
icttX"

Jrj

Consiliul Local al Municipiului laşi, Intrunit in şedinţa ordinară in data de 28.02.2022;
Avand in vedere Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 21899/21.02.2022 initiat de
Primarul Municiplului lasi;
Avand in vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 52/25.02.2022 Tntocmit de Comisia
Juridica şi de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului laşi;
Avănd Tn vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 47/25.02.2022 Intocmit de Comisia
Economico-Financiara a Consiliului Local al Munidpiulul laşi;
Având Yn vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 10/25.02.2022 IntocmIt de Comisia
Social-Culturala, Invatamant-Culte, ONG a Consiliului Local al Municipiului laşi;
Avand in vedere referatul de aprobare nr. 20553/17.02.2022 1ntocmit de Directia Evidenta
Patrimoniu Public si Privat;
Avand in vedere raportul de specialitate nr. 21287/18.02.2022 intocmit de Directia Juridica;
Avand in vedere Adresele Colegiului National Garabet ibraileanu nr. 14680/06.02.2020 si
nr. 14021/05.02.2021, prin care solicita demararea demersurilor pentru preluarea in proprietatea
Municiplului lasi a imobllulul - Cladire Pavilion A si teren in suprafata de 2246 mp, situat in str.
Codrescu nr. 6, inscris in CF 142835•
Avand in vedere Acordul de principiu emis de Judetul lasi prin adresa nr. 20634/22.02.2021;
1 / 3 la H.C.L

n 28 februarle 2022

(4) Preluarea de catre Municipiul lasi a bunurilor imobile mentionate la art. 1, lit (a), se va
realiza pe baza de protocol de predare-primire, ce va fi incheiat In terrnen de 60 de zile de la
finalizarea procedurilor de catre Consiliul Judetean lasi, respectiv emiterea HCJ si efectuarea
procedurilor de dezmembrare a imobilului. Se mandatează Primarul Municipiului laşi să semneze
protocolul de predare primire ce va fi incheiat intre Municipiul lasi si Judetul lasi.
Art.2 Bunurile imobile mentionate la art. 1, se declara din bunuri de interes public judetean
in bunuri de interes public local, in conformitate cu prevederile alin. 7 al art. 294 din OUG 57/2019
privind Codul administrativ.
Art.3 Copie dupd prezenta hotărăre va fi comunicată catre: Instituţia Prefectului Judeţului
laşi; Primarul Municipiului laşi, Consiliul Judetean lasi, Direcţia Evidenţă Patrimoniu Public şi
Privat, Direcţia Generala Economica şi Finanţe Publice Locale, Colegiul National .Gabrabet
Ibraileanu" lasi.
Art.4 Punerea Pn aplicare a prevederilor prezentei hotărdri va fi asigurată intotdeauna cu
respectarea cadrului legal incident de către Direcţia Evidenţă Patrimoniu Public şi Privat, Direcţia
Generala Economica şi Finanţe Publice Locale.
Art.5 Aducerea la cunoşfinţa publică a prezentei hotărdri va fi asigurată de către Centrul de
Infonnaţii pentru Cetăţeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consiller local,
Marlus lin Andries

Contrasemneaza pentru legalltate,
Secretar General, Dqnlsa Lili a lonascu

in 28 februarie 2022
Total
consillerl locall
Prezenţi

27
24

Pentru

24

Impotrivă

0

Abţlneri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 54 din 28 februarle 2022

COLEGIUL NAŢIONAL ,GARABET IBRĂILEANU"

dr1

lasi, Strada Oastei nr.
Tel/Fax 0232-264470

• tit
-

Nr.

/ C/5. V3.

2021

'"""' 1LiniTUL lAşt

(tiatSrt,ItILRfDSTFAtt'
gEGIS•vki

20
Către,
Consiliul Judeţean lasi

Prin prezenta, vă informăm că renunţăm la spaţiul atribuit prin Hotărărea nr. 228/
26.08.2015, deoarece nu putem realiza luerările de reabilitare cu fonduri de la bugetul local
al Municipiului laşi, pentru un imobil aflat in proprietatea Consiliului Judeţean laşi.

Director,
Prof. Chirilă Constan

h_Patchhugitw
10 0 .3 2.0
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ROMĂNIA
JUDETUL IAŞI - CONSILIULJUDETEAN IAŞI

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfănt, nr.69, cod.700075, Iaşi
www.icc.ro
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;
i
Investitii-Biroul
Gestionarea
Patrimoniului
Directia Tehnică ş

0
Nr.de exemplare:2
Exemplar nr.

Nr. 5222 in.02.2021

Cetre,
Primeria mun. Iaşi
Direcţia Evidenţa Patrimoniu Public şi Privat
Serviciul Evidenţe Patrimoniu Public şi Privat
Iaşi, şos. Naţionale, nr.43

ă la
Urmare adresei dumneavoastră nr. 16583/12.02.2021 înregistrat
Consiliul Judetean Iaşi sub nr.5222/15.02.2021 prin care ne solicitati
i în proprietatea publică a
transmiterea din proprietatea publică a judetului Ia ş
dire Pavilion A cu suprafata de 466 mp,
municipiului Iaşi, a imobilului- Clă
situat în str. Codrescu, nr.6, înscris în CF 142835 cu nr. cadastral 142835 -C4
de 2246 mp din suprafata totală de 5361 mp,
şi a terenului în suprafată
, pentru desfăşurarea activitătii
înscrisă în cartea funciară mentionată
i respectiv a structurilor
Colegiului National Garabet Ibrăileanu Iaşi ş
,
emiterea
unei hotărării de Consiliu
subordonate acestuia vă comunicăm că
Judetean în sensul celor solicitate se face la solicitarea Consiliului Local al Mun.
Iaşi, având Pn vedere respectarea prevederilor art. 294 pct.2 din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ („trecerea unui bun din domeniul public al judeţul
raza teritorială a judetului
în domeniul public al unei unităţi administrativ- teritoriale, de pe
ului
sau al municipiului, după
respectiv, se face la cererea consiliului local al comunei, al oraş
caz, prin hotărăre a consiliului judetean.")

Administrator public al Judetului Iaşi
Ştefan Andrei Cazac -

Director executiv,
Iogen GINJU

responsabnitatea COrechtudmil
vmi asum in tatalitate
ulur
pl in sondar cu Intocnntorul"
al legalită

irni

Întocmit,
Claudia ZAHARIA

851.1T responsabilitatea
corectItudinea, legantstea

fundannesitarea,
cestui Inseris andal

MUNICIPIUL IAŞI
DIRECŢIA EVIDENTA PATRIMONIU PUBLIC SI
PRIVAT
SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT
ft3 ise .02.2021

. Nr.

Către:
CONSILIUL JUDETEAN IASI
BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFĂNT, NR. 69, IAŞI
Ref: transmitere imobil situat in str. Codrescu nr. 6 in proprietatea Municipiului
lasi
Avand in vedere:
- solicitarea nr. 19276/14.02.2020 a Municipiului lasi, inregistrata la Registratura
Consibului Judetului lasi cu numarul 5385/17.02.2020;
- adresa de revenire a Colegiului National Garabet Ibraileanu nr. 14021/05.02.2021,
precum si adresa nr 14680/06.02.2020 prin care solicita sprijin in vederea preluarii
spatiului (Pavilion C4), situat in str. Codrescu nr. 6 de la Consiliul Judetean lasi, in
vederea inceperii lucrarilor de consolidare, mansardare pod, reamenajare si schimbare
destinatie din spatiu existent in Gradinita cu Program Prelungit;
- Hotararea Consiliului Judetean nr. 314/31.10.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita
pe o perioada de 5 ani, a imobilului (teren 2246 mp+constructie 466 mp), situat in lasi str.
Codrescu nr. 6, catre Colegiul National Garabet Ibraileanu lasi;
- Hotararea Consiliului Judetean nr. 228/26.08.2015 de modificare a HCJ nr.
314/31.10.2014, in sensul prelungirii duratei de atribuire in folosinta gratuita a imobilului
de la 5 la 10 ani;
- Contractul de comodat nr. 8264/20.03.2015 incheiat intre Judetul lasi — Consiliul
Judetean lasi si Colegiul National Garabet Ibraileanu, si respectiv Actul aditional nr. 1 la
acesta;
- Hotararea Consiliului Local lasi nr. 381/29.11.2016 privind aprobarea documentatiei si
a indicatorilor tehnico-economici pentru imobilul situat in lasi, str. Codrescu nr 6 cu
numarul cadastral 142835, in vederea transformarii acestuia in spatiu de invatamant
(Reabilitare spatiu primit de la Consiliul Judetean),
- Proiectul "Consolidare, mansardare pod, reamenajare si schimbare destinatie din spatiu
de productie existent,C4, in Gradinita cu Program Prelungit";
solicitam prin prezenta transmiterea din proprietatea publica a Judetului lasi in
proprietatea publica a Municipiului lasi, a imobilului - Cladire Pavilion A cu
suprafata de 466 mp, situat in str. Codrescu nr. 6, inscris in CF 142835 cu numarul
cadastral 142835 — C4 si a terenului in suprafata de 2246 mp din suprafata totala de
5361 mp, inscrisa in cartea funciara mentionata, pentru desfasurarea activitatii
Colegiului National Gabrabet Ibraileanu lasi si respectiv a structurilor subordonate
acestuia.
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Solicitarea noastra este intemeiata de prevederile:
ART. 294 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ — Trecerea unui bun din
domeniul public al unei unitab administrativ-teritoriale in domeniul public al altei
unitab administrativ-teritoriale
(1) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităti administrativ-teritoriale in
domeniul public al altei unităti administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi
judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărăre a consiliului local al
comunei, al oraşului sau al municipiului in a cărui proprietate se află bunul.
(2) Tracetewunui bun din domeniul_ public-al judeţuluţin domeniul publioStwnei. unităţi
administrativ-teritonale,
- de pe raza teritorială judetului respectiv, se face la cererea
consiliului locararcOnnUnai, 'al oraşufm sâu- aÎ municipiului, după caz, prirvhotărăre.a
gq0ilidikiţdpţepa7_
(4) in instrumentul de prezentare şi motivare al hotărărilor prevăzute la alin. (1) - (3) se
regăseşte, 1n mod obligatoriu, justificarea temeinică a incetării uzului sau interesului
public judetean sau local, după caz.
(5) Cererile prevăzute la alin. (1) - (3) se aprobă prin hotărăre a consiliului judeţean,
respectiv a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.
(6) În instrumentul de prezentare şi motivare al hotărării prevăzute la alin. (5) se
regăseşte, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a uzului sau interesului public
judetean sau local, după caz.
(7) Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes public judeţean sau local se face prin
hotărăre a consiliului judeţean sau a consiliului local care a solicitat trecerea in conditiile
prevăzute la alin. (1) - (3), după caz.
Solicitarea este motivata de necesitatea inceperii lucrarilor de reabilitare a
imobilului situat in str. Codrescu nr. 6, de catre Colegiul National Garabet
Ibraneanu, lucrari care nu pot fi realizate cu fonduri de la bugetul local al
Municipiului lasi, pentru un imobil aflat in proprietatea Consiliului Judetean lasi.
Precizam ca in vederea reabilitării spaţiului s-au efectuat: Proiect pentru
"Consolidare, mansardare pod, reamenajare si schimbare destinatie din spatiu de
productie existent,C4, in Gradinita cu Program Prelungit", studiu geo, ridicare topo, s-a
emis autorizaţie de construire nr. 842/23.09.2016 si a fost aprobata documentatia si
indicatorii tehnico-economici pentru imobilul situat in lasi, str. Codrescu nr. 6 cu numarul
cadastral 142835 in vederea transformarii acestuia in spatiu de invatamant (Reabilitare
spatiu primit in folosinta de Colegiul National Garabet Ibraileanu de la Consiliul Judetean).
Colegiul National „G. Ibrăileanu" din laşi, situat în cartierul Copou, str. Oastei nr.1,
şcolarizează elevi pentru ciclurile de Invătămănt primar, gimnazial şi liceal. incepănd din
anul scolar 2012-2013, în urma reorganizării reţelei şcolare, grădiniţele PP10, PN 14, PN
16 şi Hecuba sunt structuri ale unităţii de invătământ. in grădiniţele functionează grupe
în care sunt inscrişi copii de vărstă preşcolară, cu domiciliul in circumscr pfia colegiului.
În ultimii ani, s-a constatat o creştere a populatiei şcolare în acest carter, iar cererile
pentru inscrierea copiilor care indeplinesc condiţille de vărstă pentru clasa pregătitoare
sunt foarte numeroase. Cauza creşterii populaţiei şcolare se datorează constructiei de
noi blocuri de locuinţe 1n partea nordică a cartierului Copou. De la marginea de nord a
municipiului laşi - aleea M. Sadoveanu, str. Viticultori, str. Ştefan cel Mare, cartierul Dealul
Zorilor şi pănă la Colegiul National „Garabet ibrăileanun, nu mai există nici o unitate
şcolară cu clase pentru invăţămăntul primar, iar unitatea nu are spatii suficiente de
invătământ pentru a şcălariza la clasa pregătitoare mai mult de 50 de elevi.
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Colegiul dispune de 24 de săli de clasă şi 4 laboratoare in care invătă 42 de colective de
elevi, pe cele trei cicluri de invăţămănt — primar, gimnazial şi liceal, numărul sălilor de
clasă este insuficient, avand in vedere si actualul context pandemic cu SARS COV2.
Singura grădinită cu program prelungit din zona nordică a cartierului este Grădinita cu
Program Prelungit nr. 10 din str. Asachi, care, functionează intr-un spaţiu inchiriat pentru
care se plăteşte anual chirie in valoare de 144.000 lei, din fondurile bugetului local.
Cu stima,

Primakel;

DENISA
Secretar Generia
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Director Executiv D.E.P. P.
Gabriel Teodorescu
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