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    ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

       735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 

      tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

     web : www.primariahusi.ro 

e-mail : primar@primariahusi.ro  

  

 

PROCES VERBAL 

              Încheiat astăzi   28 aprilie   2022 în cadrul  ședinței  ordinare   a Consiliului 

Local al municipiului Huşi , convocata conform Dispoziţiei primarului  municipiului 

Huşi nr. 321 din 21.04.2022  

 

 

          Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.321 din 21.04.2022    a fost 

convocat  în   ședință ordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de   

28  aprilie  2022  , ora  15,00. 

          Lucrările ședinței s-au  desfășurat cu participarea consilierilor locali  atât prin 

prezența fizică cât și prin mijloace electronice utilizând o platformă online de 

videoconferință. 

           La şedinţa participă : primarul municipiului Husi – ing.Ioan Ciupilan , ec.Botez 

Maria – director executiv  la Direcția Administrație Publică Locală. 

          Ca invitaţi  la şedinţa participă : ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia 

Economica,  ing.Ailenei Marius – arhitect sef, ing.Calinescu Mihai – consilier Directia 

Urbanism, ing.Afloarei Vasilică  – consilier Directia Urbanism,Nica Liliana – consilier 

BAPL,RP, Adriana Dumăscu – ref.de specialitate , Comp.Gestionarea Resurselor Umane 

si a Functiilor Publice , Informatizare, ing.Popa Neculai – administrator SC 

Ecosalubrizare Prest SRL Husi , d-nul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului 

municipiului Husi . 

           La ședință a participat și  presa locală. 

           Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  

21.04.2022    a Dispoziţiei nr.321 din 21.04.2022. 

          Doamna  ec.Botez Maria – director executiv  la Direcția Administrație Publică 

Locală  face prezența   constatând  că sunt prezenţi la şedinţa un număr de  16  consilieri 

locali, din care: 

- 14 consilieri locali prezenti fizic la sediul Primariei municipiului Husi, camera 

nr.20; 

- 2 consilieri locali prezenti – folosind mijloace electronice utilizând o 

platformă online de videoconferință. 

• lipsesc un număr de 3 consilieri locali , din care:  

• 1 consilier local – Mardari Gianina  (absent motivat), 

•  2 consilieri locali – Filip Cosmin Adrian  (absent nemotivat) , 

Corjinschi Ioan Alexandru* (absent  nemotivat). 

_____________________ 
*consilier local Corjinschi Ioan Alexandru  – vezi pag.nr.7 din pv.sed.CL din 28.04.2022 

http://www.primariahusi.ro/
mailto:primar@primariahusi.ro
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           Doamna  ec.Botez Maria – director executiv  la Direcția Administrație Publică 

Locală :   Se constată că şedinţa este legal constituită. 

 

           Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile (luna februarie 2022,  

luna  martie 2022  , luna aprilie 2022 ) a fost ales  domnul consilier IACOB IOAN. 

 

             Doamna  ec.Botez Maria – director executiv  la Direcția Administrație Publică 

Locală :   Pentru inceput , supun aprobarii procesul verbal incheiat in cadrul sedintei 

ordinare a Consiliului Local al municipiului Husi din  31 martie  2022 si procesul 

verbal incheiat in cadrul sedintei  extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului 

Local al municipiului Husi  din  13 aprilie  2022. 

           Doamna  ec.Botez Maria – director executiv  la Direcția Administrație Publică 

Locală   întreabă dacă sunt modificări sau completări de adus în conţinutul  procesului   

verbal  încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  

31 martie  2022 ? Nefiind nici un fel de obiectiuni sau completari,  supune  la vot 

continutul procesului  verbal încheiat   în cadrul  ședinței ordinare   a Consiliului Local al 

municipiului Huși , din 31 martie  2022. 

          Doamna  ec.Botez Maria – director executiv  la Direcția Administrație Publică 

Locală :  Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 

mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat* 

5 Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina absent motivat 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  - - X 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 
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16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

          Doamna  ec.Botez Maria – director executiv  la Direcția Administrație Publică 

Locală : Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși 

din  31 martie   2022   fost adoptat cu  15 voturi pentru), 1 abținere) – domnul 

consilier Nechifor Alexandru Ioan.  

          Doamna  ec.Botez Maria – director executiv  la Direcția Administrație Publică 

Locală : De asemenea  , supun aprobarii procesul verbal incheiat in cadrul sedintei  

extraordinare , convocată de îndată , a Consiliului Local al municipiului Husi  din  13 

aprilie  2022. 

         Doamna  ec.Botez Maria – director executiv  la Direcția Administrație Publică 

Locală : întreabă dacă sunt modificări sau completări de adus în conţinutul  procesului   

verbal  încheiat în cadrul ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local 

al municipiului Huși din  13 aprilie 2022 ? Nefiind nici un fel de obiectiuni sau 

completari,  supune  la vot continutul procesului  verbal încheiat   în cadrul  ședinței 

extraordinare, convocată de îndată,   a Consiliului Local al municipiului Huși , din  13 

aprilie  2022.  

          Doamna  ec.Botez Maria – director executiv  la Direcția Administrație Publică 

Locală : Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 

mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat* 

5 Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina absent motivat 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  - - X 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 
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15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

          Doamna  ec.Botez Maria – director executiv  la Direcția Administrație Publică 

Locală : Procesul verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată  a Consiliului 

Local al municipiului Huși din 13 aprilie   2022  a  fost adoptat cu  15 voturi pentru), 

1 abținere) – domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan.  

          Doamna ec.Botez Maria – director executiv  la Direcția Administrație Publică 

Locală : Avand in vedere ca este desemnat presedinte pentru aceasta luna,  dau cuvantul 

domnului  consilier  Iacob Ioan  – presedinte de sedinta.   

           Doamna consilier Nacu Mihaela : Domnule presedinte, la sfarsit vreau sa discutam 

2 probleme la “Diverse”, daca aveti timp !? 

           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Domnule presedinte de 

sedinta, inainte de a supune la vot ordinea de zi, vreau sa retrag punctul nr.5 -   Proiect  

de hotarare nr. 149 din 19.04.2022 privind modificarea si completarea inventarului 

bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi  . La 

punctul nr.3 o sa intervin tot eu, este o “greseala scapata” acolo. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Buna ziua! Consiliul Local 

al municipiului Husi se convoaca in sedinta ordinara in data de 28.04.2022,  ordinea de zi 

v-a fost comunicata,   sedinta ordinara  de astazi   are inscrise pe ordinea de zi un numar 

de 13  de puncte și punctul “Diverse”. Exista si completari ale ordinei de zi  a sedintei , 

 1 proiect  de hotarare , dupa cum urmeaza: 

            I.PH.nr.158 din 28.04.2022 privind desființarea Centrului de vaccinare 

înființat în spațiul  din imobilul Sala de Sport, aparținând domeniului public al 

municipiului Huși,situat în strada Al.I.Cuza nr.12   - initiator primarul municipiului 

Husi. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Supun la vot ordinea de zi,  

cu retragerea punctului nr.5 – Proiect de hotarare nr. 149 din 19.04.2022 privind 

modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin 

domeniului privat al municipiului Husi  , si completarea cu Proiect de hotarare nr.158 din 

28.04.2022. Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 

mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat* 
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5 Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina absent motivat 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X -            - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

        Presedintele de sedinta , domnul consilier Iacob Ioan  : Ordinea de zi cu retragerea 

punctului nr.5 – Proiect de hotarare nr. 149 din 19.04.2022 , si completarea cu Proiect de 

hotarare nr.158 din 28.04.2022, a fost aprobata  cu  16  voturi pentru).  

 

 Ordinea de zi are urmatorul continut : 

 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

municipiului Huși din  data de  31 martie  2022 . 

 

2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a 

Consiliului Local al municipiului Huși din  data de  13 aprilie  2022. 

 

3. Proiect de hotărâre nr.147 din 14.04.2022 privind aprobarea Metodologiei de 

evaluare si selectie a propunerilor de proiecte depuse in cadrul Programului 

local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor non-profit de interes 

local-domeniul sport pentru anul 2022, precum si a Ghidului Solicitantului 

pentru domeniul sport  – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

4. Proiect de hotărâre nr.152 din 20.04.2022  privind  aprobarea cuantumului   

tarifelor actualizate  utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. 

HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi  

incepand cu data de 01.05.2022 – inițiator primarul municipiului Huși. 
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5. Proiect de hotărâre nr. 149 din 19.04.2022 privind modificarea  Inventarului  

bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat  al municipiului 

Huși– inițiator primarul municipiului Huși. retras de pe ordinea de zi 

6. Proiect de hotărâre nr. 151 din 20.04.2022  pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Huși nr. 354 din 25.11.2021 privind 

declararea unui  teren situat   în  intravilanul  municipiului  Huși ca bun de uz și 

de interes public local – inițiator primarul municipiului Huși. 

7. Proiect de hotărâre nr.148 din 14.04.2022 privind modificarea contractului 

de închiriere cu nr. 20382 din 16.08.2017 , încheiat cu SC LUCITAT INVEST 

SRL , pentru terenul în suprafață de 52,00 mp , situat în Huși, strada AL.I.Cuza 

nr.4.B, în fața bl.H.5,sc.B,parter – inițiator primarul municipiului Huși. 

8. Proiect de hotărâre nr. 150 din 19.04.2022  privind emiterea unui aviz de 

principiu în vederea vânzării apartamentului   aparținând domeniului privat al 

municipiului Huşi, situat în strada 14 Iulie  nr.8, bl.28,sc.B,et.2,ap.11, către 

actualul chiriaș, doamna Nastas Tudurița – inițiator primarul municipiului 

Huși. 

9. Proiect de hotărâre nr.153 din 21.04.2022 privind aprobarea schimbării 

titularului contractului de închiriere  al apartamentului situat în municipiul Huși 

, strada Ștefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.B,et.3,ap.12 județul Vaslui, de pe 

numele Buraga Vasile  pe numele Măran Irina – inițiator primarul municipiului 

Huși. 

10. Proiect de hotărâre nr. 154 din 21.04.2022   privind aprobarea  schimbării  

unei  locuințe ANL  având ca beneficiar pe doamna Armanu Oana Corina – 

inițiator primarul municipiului Huși. 

11. Proiect de hotărâre nr.155 din 21.04.2022 privind aprobarea dezmembrării 

imobilelor  - terenuri cu nr.cadastral 78833 în 2  loturi distincte  , cu 

nr.cadastral 79797  în 2 loturi distincte  , situate in Cartier Dric.2 – inițiator 

primarul municipiului Huși. 

12. Proiect de hotărâre nr.156 din 21.04.2022 privind aprobarea dezmembrării 

imobilelor – terenuri  cu nr.cadastral 79587   în 2 loturi distincte, cu nr. 

cadastral 79657  în 2 loturi distincte,  situate în Cartier Dric.3 – inițiator 

primarul municipiului Huși. 

13. Proiect de hotărâre nr.157 din 21.04.2022 privind atestarea   inventarului  

bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Huşi , județul 

Vaslui– inițiator primarul municipiului Huși. 
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14. I.PH.nr.158 din 28.04.2022 privind desființarea Centrului de vaccinare 

înființat în spațiul  din imobilul Sala de Sport, aparținând domeniului public al 

municipiului Huși,situat în strada Al.I.Cuza nr.12   - initiator primarul 

municipiului Husi. 

15. Diverse. 

  Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi. 

 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

municipiului Huși din  data de  31 martie  2022 . 

         Procesul verbal a fost adoptat cu 15 voturi pentru),1 abținere)- consilier 

local Nechifor Alexandru Ioan.  

 

2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a 

Consiliului Local al municipiului Huși din  data de  13 aprilie  2022. 

       Procesul verbal a fost adoptat cu 15 voturi pentru),1 abținere)- consilier local 

Nechifor Alexandru Ioan.  

 

 Intră în sala de ședință domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru.Sunt 

prezenți un număr de 17 consilieri. 

 

3. Proiect de hotărâre nr.147 din 14.04.2022 privind aprobarea Metodologiei de 

evaluare si selectie a propunerilor de proiecte depuse in cadrul Programului 

local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor non-profit de interes 

local-domeniul sport pentru anul 2022, precum si a Ghidului Solicitantului 

pentru domeniul sport  – inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită 

comisiilor de specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

            Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ 

–avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, 

culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, 

familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Da, va rog , domnule 

primar! 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Aici,la acest 

material  s-a strecurat o greseala, datorita neatentiei, suma pe care o poate accesa 
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un club, este o treime din suma totala pe care o aprobam noi astazi, tinand cont ca 

noi am aprobat 300.000, suma maxima pe care poate sa o solicite un club este 100 

mii . Trebuie modificat in Anexa nr.2 la proiectul de hotarare, in loc de 150.000 

lei  se va trece 100.000 lei.  Asta este modificarea pe care vreau eu sa o facem, 

pentru ca asa este legal , nu ca vreau eu. Ne mai scapa , si noi suntem oameni. 
         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Mai sunt alte discutii ?Nu 

sunt, trecem la vot. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre modificat cu “amendamentul” facut  de domnul primar. 

         Domnul consilier Țocu Cătălin : Este o “corectură”,  nu un amendament. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Este o corectură? 

         Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : Este o 

chestie  care trebuie sa fie sa fie asa cum a propus domnul primar. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Da, dar inainte de a vota 

acest proiect de hotarare , as vrea sa-l intreb pe domnul primar, asta este suma pe tot anul 

pe care putem sa le-o dam? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnule consilier , 

atunci cand am aprobat bugetul , am aprobat 300.000 lei pentru  „activitati sportive”, dar 

asta nu inseaman ca dau suma la „FC Husi” sau la nu stiu care FC. Aici toate cluburile 

sportive pot sa depuna cerere de finantare, suma totala pe care pot sa o solicite este 

100.000 lei, suma singura. 

          Domnul consilier Țocu Cătălin : Toate cluburile care indeplinesc conditiile pot 

depune cerere pentru finantare. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Sa stiti ca nu am cadrul 

legal, daca asta vreti sa scoateti in evidenta, numai pentru performanta pe care a realizat-o 

o echipa, primul loc in play-off este ok , dar altfel nu putem noi sa-i ajutam. Ramane mai 

departe asa, discutam, vedem daca-i „preluam cu totul”, sau alte solutii pe care o sa le 

discutam in alta sedinta, deocamdata  asta  este  „varianta” pe care am inscris-o pe 

ordinea de zi. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre modificat/corectat  cu “amendamentul” facut  de domnul primar( modificarea 

Anexei nr.2 – 100.000 lei in loc de 150.000 lei). Cine este  pentru),  împotrivă) ,  

abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6 Focia Alexandru X - - 
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7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina absent motivat 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X -            - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez - director executiv la Directia Administratie Publica 

Locala :  Hotărârea modificată/corectată    a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

4. Proiect de hotărâre nr.152 din 20.04.2022  privind  aprobarea cuantumului    

tarifelor actualizate  utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. 

HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi  

incepand cu data de 01.05.2022 – inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

           Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

             Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza 

favorabil proiectul de hotărâre. 

     Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Discutii daca sunt? 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu as vrea sa intervin, este si domnul 

ing.Popa Neculai aici, vreau sa clarifice o problema pe care am descoperit-o analizand 

mai in amanunt “situatiile acelea de lucrari” sau ce situatii aveti dvs. anexate  la 

materialul de sedinta , ma refer la “autostropitoare” , acolo am vazut si o crestere 

semnificativa , mai mare de tarif, deci aveti, nu am materialul in fata, aveti undeva trecut 

la “autostropitoare” , da? Aveti trecut un singur om – conducatorul auto am masinii 

respective, dupa aceia cand  faceti calculul pentru autostropitoare fara apa, puneti un 

sofer si un muncitor. Sunt niste greseli acolo in fisa aceia  de calcul,  undeva ati luat 

capacitatea cilindrica a autocisternei cu 7000 de litri, in alta parte ati luat-o cu 6000 de 

litri, si functie de asta se calculeaza si ciclurile acelea de alimentare cu apa. Eu zic sa 

revizuiti calculul acolo. 
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          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Poate ne raspunde 

domnul director , care este situatia?! Stiu ca la alimentare are 2 cisterne, poate sa fie 

calculul facut pentru fiecare cisterna, dar trebuie specificat exact. Sincer va spun, acest 

material a fost verificat de domnul viceprimar. Nu este specificat cisterna de 7000, 

cisterna de 6000, nu ? 

           Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: 

Retrag pretul acesta, vin cu alt calcul altadata, pana verific totul in amanunt. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu ati verificat pana 

acum, domnule director ?! 

          Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: Am 

verificat si eu , dar poate mi-a scapat si mie,  dar “merg” pe pretul vechi  care a fost 

aprobat . Pretul  la autostropitoarea la care faceti referire ramane cel vechi , numai cu 

autostropitoarea . Am sa vin in alta sedinta si am sa aduc  forma corecta. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Eu stiu ca ai  

2 stropitori, domnule director ?! 

           Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: Nu 

are rost sa mai stau  acum sa verific, ramane “pretul cel vechi” care a fost aprobat. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Domnule primar, eu nu am de unde sa 

stiu, eu am citit materialul cu atentie si am depistat acele greseli. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Problema sta in felul 

urmator, eu nu am citit materialul, m-am uitat asa prin el, am vazut ca .... 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu am depistat citind materialul si am 

vazut o crestere mai mare , de asta am ridicat problema. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Deci, mergem pe pretul 

vechi ?  

           Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi:Da, 

“mergem pe pretul vechi” , care a fost aprobat de dvs.  

     Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : La ce punct este acesta? 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: La 

autostropitoare. 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : La autostropitoare?. 

             Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: 

Punctul 4. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Punctul 4, din care 

Anexa? 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC Ecosalubrizare Prest SRL 

Husi:Anexa cu preturile, cred ca este nr.1. 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Si celalalta problema, de ce intr-o parte  

ati luat in calcul numai conducatorul auto , iar in alta parte ati luat si conducatorul auto si 

o alta persoana? 

            Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC Ecosalubrizare Prest SRL 

Husi:Celalalta persoana este muncitorul. S-o fi inversat, cine stie?! 

            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Exact,asa este, este invers.Este exact 

invers. 
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           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Supun la vot proiectul de 

hotarare modificat cu amendamentul formulat de domnul ing.Popa Neculai. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Numai un pic, domnule 

presedinte, eu inca caut Anexa! 

         Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: Cred 

ca este  in Anexa nr.1 pct.5.Da, ramane pretul cel vechi, aprobat de dvs. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre modificat  cu “precizarea”(amendament) facută  de domnul ing.Popa 

Neculai.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 

mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina absent motivat 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X -            - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez - director executiv la Directia Administratie Publica 

Locala :  Hotărârea modificată   a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

5. Proiect de hotărâre nr. 149 din 19.04.2022 privind modificarea  Inventarului  

bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat  al municipiului 

Huși– inițiator primarul municipiului Huși.- retras de pe ordinea de zi . 
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6. Proiect de hotărâre nr. 151 din 20.04.2022  pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Huși nr. 354 din 25.11.2021 privind 

declararea unui  teren situat   în  intravilanul  municipiului  Huși ca bun de uz 

și de interes public local – inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor 

de specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

           Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

           Domnul consilier Matei Ionel: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond 

funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Aici vreau eu sa 

intervin, vom mai avea destul proiecte de hotarare de genul acesta, avem multe terenuri 

depistate si care sunt a nimanui , nu le avem inventariate nici un domeniu public nici in 

cel privat, iar pentru a le putea inventaria si sa avem cat de cat o evidenta, sa putem 

eventual sa incasam niste bani de la cei care la folosesc, singura modalitate este sa le 

trecem in domeniul  de interes public  , le trimitem la Ministerul Dezvoltarii, ni le aproba, 

dupa care le putem introduce in domeniu public sau privat. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina absent motivat 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X -            - 
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13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez - director executiv la Directia Administratie Publica 

Locala :  Hotărârea   a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

7. Proiect de hotărâre nr.148 din 14.04.2022 privind modificarea contractului de 

închiriere cu nr. 20382 din 16.08.2017 , încheiat cu SC LUCITAT INVEST SRL 

, pentru terenul în suprafață de 52,00 mp , situat în Huși, strada AL.I.Cuza 

nr.4.B, în fața bl.H.5,sc.B,parter – inițiator primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.     

           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, 

tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Discutii, la acest proiect de 

hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6 Focia Alexandru X - - 
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7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina absent motivat 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X -            - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez - director executiv la Directia Administratie Publica 

Locala :  Hotărârea   a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

8. Proiect de hotărâre nr. 150 din 19.04.2022  privind emiterea unui aviz de 

principiu în vederea vânzării apartamentului   aparținând domeniului privat al 

municipiului Huşi, situat în strada 14 Iulie  nr.8, bl.28,sc.B,et.2,ap.11, către 

actualul chiriaș, doamna Nastas Tudurița – inițiator primarul municipiului 

Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor 

de specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   
            Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.     

            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza 

favorabil proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Discutii, la acest proiect de 

hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    

 

  



15 | P a g e  

 

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina absent motivat 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X -            - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez - director executiv la Directia Administratie Publica 

Locala :  Hotărârea   a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

9. Proiect de hotărâre nr.153 din 21.04.2022 privind aprobarea schimbării 

titularului contractului de închiriere  al apartamentului situat în municipiul 

Huși , strada Ștefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.B,et.3,ap.12 județul Vaslui, de pe 

numele Buraga Vasile pe numele Măran Irina – inițiator primarul municipiului 

Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

             Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.     
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           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, 

tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Discutii, la acest proiect de 

hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina absent motivat 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X -            - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez - director executiv la Directia Administratie Publica 

Locala :  Hotărârea   a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

10. Proiect de hotărâre nr. 154 din 21.04.2022   privind aprobarea  schimbării  unei  

locuințe ANL  având ca beneficiar pe doamna Armanu Oana Corina – inițiator 

primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   
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            Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

          Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.     

           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, 

tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie. – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Discutii? Nu sunt, trecem 

la vot. 

           Domnul primar al municipiului Husi ,ing.Ioan Ciupilan : Este vorba de cei doi soti 

care aveau fiecare cate o garsoniera ANL, au predat o garsoniera, urmeaza sa o predea si 

pe a doua, in schimbul pe care il face pentru acest apartament, ei casatorindu-se, trebuiau 

sa locuiasca impreuna , nu mai puteam sa le incheiem contracte pentru cate o garsoniera. 

Ne-au si reclamat unii referitor la schimbul de  apartamente ANL. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina absent motivat 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X -            - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 
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17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez - director executiv la Directia Administratie Publica 

Locala :  Hotărârea   a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

11. Proiect de hotărâre nr.155 din 21.04.2022 privind aprobarea dezmembrării 

imobilelor  - terenuri cu nr.cadastral 78833 în 2  loturi distincte  , cu 

nr.cadastral 79797  în 2 loturi distincte  , situate in Cartier Dric.2 – inițiator 

primarul municipiului Huși. 

                Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

               Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.     

           Domnul consilier Matei Ionel: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond 

funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Discutii, la acest proiect de 

hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina absent motivat 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 
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12 Nechifor Alexandru Ioan  X -            - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez - director executiv la Directia Administratie Publica 

Locala :  Hotărârea   a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

12. Proiect de hotărâre nr.156 din 21.04.2022 privind aprobarea dezmembrării 

imobilelor – terenuri  cu nr.cadastral 79587   în 2 loturi distincte, cu nr. 

cadastral 79657  în 2 loturi distincte,  situate în Cartier Dric.3 – inițiator 

primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită comisiilor 

de specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

            Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

          Domnul consilier Matei Ionel: Comisia pentru agricultură, cadastru, fond 

funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Discutii, la acest proiect de 

hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 
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6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina absent motivat 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X -            - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez - director executiv la Directia Administratie Publica 

Locala :  Hotărârea   a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

13. Proiect de hotărâre nr.157 din 21.04.2022 privind atestarea   inventarului  

bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Huşi , județul 

Vaslui– inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită 

comisiilor de specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

              Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     
           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Discutii, la acest proiect de 

hotarare? Nu sunt, trecem la vot. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

 

 

 

 

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 



21 | P a g e  

 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina absent motivat 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X -            - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez - director executiv la Directia Administratie Publica 

Locala :  Hotărârea   a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

           14.I.PH.nr.158 din 28.04.2022 (completare ordine de zi) privind 

desființarea Centrului de vaccinare înființat în spațiul  din imobilul Sala de 

Sport, aparținând domeniului public al municipiului Huși,situat în strada 

Al.I.Cuza nr.12   - initiator primarul municipiului Husi. 

              Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  solicită 

comisiilor de specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   

              Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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            Domnul consilier Iacob Ioan  : Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

             Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, 

culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, 

familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan  : Discutii daca sunt la acest 

proiect de hotarare cu desfiintarea centrului de vaccinare ? Nu sunt, trecem la vot. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan   supune la vot proiectul de 

hotărâre în varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? 

Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului local  
PENTRU) ÎMPOTRIVĂ) ABȚINERE) 

1 Bobârnat Radu X - - 

2 Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3 Cocuz Adrian X - - 

4 Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5 Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6 Focia Alexandru X - - 

7 Iacob Ioan  X - - 

8 Mardari Gianina absent motivat 

9 Matei Ionel  X - - 

10 Matei Gabriela X - - 

11 Nacu Mihaela X - - 

12 Nechifor Alexandru Ioan  X -            - 

13 Patrașcu Luiza X - - 

14 Popa Cătălina Eugenia X - - 

15 Popa Cristinel X - - 

16 Romila Claudiu  X - - 

17 Rotariu Nicoleta X - - 

18 Toma Cătălina Tania X - - 

19 Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Maria Botez - director executiv la Directia Administratie Publica 

Locala :  Hotărârea   a fost adoptată cu 17  voturi  pentru) . 

 

15.Diverse. 
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             Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Doamna consilier Nacu 

Mihaela , va rog, aveti cuvantul ! 

              Doamna consilier Nacu Mihaela : Vreau sa adresez 2 intrebari domnului primar, 

dupa cum stiti , la nivelul municipiului Husi sunt infiintate doua cabinete stomatologice, 

unul in Spital , unul la Cabinetul Scolar. Vreau ca domnul primar sa ne spuna daca aceste 

2 cabinete in momentul de față  functioneaza, ce program de lucru au, cum sunt decontate 

aceste servicii si de catre cine, si daca cabinetul scolar are autorizatie sanitara de 

functionare ? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : In primul rand imi 

puneti o intrebare la care vreau  sa va spun ca  atat Spitalul este in subordinea Consiliului 

Local Husi. Eu credeam ca imi puneti o intrebare urmare articolului din ziar , pentru care 

am cerut nota explicativa . 

           Doamna consilier Nacu Mihaela : Si referitor la articolul din ziar . 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Am cerut si eu astazi , 

programul este pe Ambulatoriu  in spital, este un singur medic stomatolog care are 

program 8,00 -13,00, nu , 8,00 -15,00, ma scuzati! 

           Doamna consilier Nacu Mihaela :Pacientul respectiv  a fost luat de acasa cu 

salvarea, a sunat, si a stat pana dimineaza in Spital. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnul director, mi-a 

lasat pe masa  foaia de observatie medicala a pacientului respectiv, ma uitam si eu acuma, 

a venit in Urgenta, Donea Vasile il cheama, sau Donga Vasile. 

           Doamna consilier Nacu Mihaela : Da, Donea Vasile. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :…..fisa de observatie….. 

            Doamna consilier Nacu Mihaela : A fost redirectionat  la un cabinet stomatologic 

din Husi, la oricare  cabinet stomatologic . 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Poftim ? 

            Doamna consilier Nacu Mihaela : A fost redirectionat la “oricare” cabinet 

stomatologic din Husi. 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Este cu analizele 

medicale facute perfect, ora la care a ajuns persoana respectiva  este ora 18,00, Spitalul, 

functioneaza Ambulatoriul ca policlinica si sectiile de internare, nu are decat in 

Ambulatoriu -  cabinet, programul este de la 8,00 la 15,00, de la 8,00 dimineata pana la 

3,00 dupa-amiaza, iar pacinetul s-a prezentat la “ora 6,00”. 

            Doamna consilier Nacu Mihaela : A fost tinut in Spital pana la ce ora? 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Doamna doctor , nu pot 

sa va spun exact pana la ce ora a fost tinut in Spital. 

           Doamna consilier Nacu Mihaela : Daca a fost in Ambulatoriu pe  UPU, de ce nu a 

stat in Spital pana dimineata la ora 8,00 cand venea medicul stomatolog, sa fie vazut, a 

fost redirectionat la un cabinet stomatologic din Husi, oricare cabinet stomatologic, ca sa 

plateasca. Domnule primar, de ce trebuie un pacient sa plateasca urgenta? Asta este 

marea problema. 

 

 

 



24 | P a g e  

 

 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Doamna doctor , eu va 

pun o intrebare, s-ar putea sa fie fost o urgenta, da? Va spun si eu altceva , vineri  la ora 

“5,30”,  sau la ora 16,00 in Vinerea Mare , m-am trezit si eu cu o durere dentara, va pot 

demonstra prin extractii, mi-am extras un implant si am taiat si o bucata de dantura de 

sus.Vineri la ora 17,00 sau 18,00.  

         Doamna consilier Nacu Mihaela : Ati fost la un cabinet privat?! 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Deci ,nu aveam medic la 

acea ora,  “obligat”  m-am  dus din prima, nu aveam unde in alta parte sa ma duc pentru 

ca stiam de programul din Spital. 

          Doamna consilier Nacu Mihaela : Se poate face un “cabinet de urgenta” in cadrul 

UPU. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu era aprobarea 

directorului . La varianta care ati propus-o dvs., numai un pic, nu i-au aprobarea direct. 

La varianta care ati propus-o dvs. este discutia de a infiinta o linie de garda pe urgente 

stomatologice. Acum, ca sa putem face acest lucru trebuie sa , este exact contractul 

incheiat pe linie de garda, trebuie sa gasim si medici, dar trebuie sa gaseasca si sursa de 

finantare in buget. Discutia pe care mi-ati spus-o , am luat-o in calcul, am vorbit cu 

directorul. Sa va spun , eu m-am cam saturat, iau focul din mainile Spitalului, iau focul 

din mainile Spitalului, primesc atatea reclamatii , dar Spitalul este subordonat Consiliului 

Local Husi. Avem doi membri in Consiliul de Administratie la Spital , care ar trebui sa 

raspunda ei astazi. Eu am vazut ieri articolul “fugitivo” pe la ora 8,30, m-a intrebat cineva 

daca am citit ziarul ? Nu stiam, nu citesc presa, am vazut articolul din ziar, am cerut nota 

explicativa, sunteti medic, sa-mi explice cu tot ce  s-a intamplat la Spital. Referitor la 

cabinetul Stomatologic din cadrul Dispensarului Scolar, functioneaza, am verificat dupa 

discutia avuta cu dvs., era medic acolo, trata. Activitatea se desfasoara prin Serviciul de 

Asistenta Sociala, sincer va spun, prieteneste, nu stiu daca are sau nu ….. 

         Doamna consilier Nacu Mihaela : Exista autorizatie sanitara de functionare? Are 

autorizatie de functionare valabila astazi? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu stiu, nu pot sa va dau 

raspunsul acuma, presupun ca are, atata timp cat functioneaza. Nu puteau sa nu aiba aviz 

pentru ca atunci cand, imi spun colegii, cand am aprobat investitia de acolo anul trecut, 

de igienizare, autorizatia a scos-o Asistenta Sociala, nu am scos-o noi, dar o sa ma 

interesez si o sa va spun. Nu credeti ca le stiu pe toate pe de rost. 

          Doamna consilier Nacu Mihaela : Ce program de lucru este acolo? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Poftim ? 

          Doamna consilier Nacu Mihaela : Ce program de lucru este la Cabinetul Scolar ? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu mai stiu si asta. Eu 

am gasit, in jurul orei 13,30, am gasit medic acolo care trata. Dvs. imi puneti niste 

intrebari “de ancheta”. Doamna  doctor, nu pot sa le stiu pe toate, daca ati fost… 

          Doamna consilier Nacu Mihaela : Pacientii sunt nemultumiti, nu gasesc medic, aici 

este problema. Eu nu va sesizez degeaba. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Doamna doctor, este un 

program afisat pe usa….. 
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          Domnul consilier Țocu Cătălin : Domnule presedinte, imi permiteti si mie sa spun 

o parere?! 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:….nu pot sa fiu si paznic, 

si verificator, nu va suparati! Nu stiu daca trebuie sa ma duc sa fac prezenta si la 

Cabinetul Scolar, ma duc sa fac prezenta peste tot, nu pot! Sunt institutii cu personalitate 

juridica. Asistenta Sociala are personalitate juridica. Toata activitatea se desfasoara prin 

ei , pe Dispensarul scolar. 

         Doamna consilier Nacu Mihaela : Dvs. nu stiti cate consultatii se fac pe zi la 

cabinetul scolar? 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Doamna doctor, vreau sa 

va spun un singur lucru, nu cred ca mai am chef sa vad si cate consultari se fac/zi. Vedeti 

ca “mai scap” si in materialele astea, mai am si alte probleme, sa va duc sa va numar 

consultatii dvs., sa  numar consultatii de la “doamna din spital”, ale altor domni doctori. 

           Doamna consilier Nacu Mihaela : La “doamna din spital” functioneaza cabinetul ? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Din cate stiu eu, da. 

          Doamna consilier Nacu Mihaela : Acorda consultatii ? 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Da, din cate stiu eu, da. Eu 

am fost si am verificat odata, functioneaza. 

         Doamna consilier Nacu Mihaela : Cabinetul este in Policlinica deschis ? 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Ati anuntat ca va duceti in control?! 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu, nu am anuntat, ca am 

mai fost odata, m-am dus ca “nu stiu ce avea” un aparat si domnii medici nici nu 

coborase sa se uite la aparat. 

         Doamna consilier Nacu Mihaela : Dar, marti, in data de 19, cand a fost cazul 

respectiv , cabinetul nu exista in Policlinica. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Daca dvs. spuneti ca nu 

exista, eu va spun ca exista. Prefer sa facem o ancheta, sa mergem maine la Spital si sa 

vedem exact care este situatia. 

         Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Iacob Ioan : Da, doamna consilier Popa, 

va rog! 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu am sa adresez o intrebare legata de 

felul in care se fac, se face publicitatea la terenurile, si asta tine de activitatea Primariei , 

la terenurile din zona Dric, astea pe care le-am scos noi la concesionare , m-au intrebat 

mai multe persoane, au auzit ca s-au aprobat in Consiliul Local , faptul ca se 

concesioneaza niste terenuri , am spus da, unele sunt pentru spatii comerciale, da, dar noi 

nu am vazut nici un anunt . Am luat si am verificat asta, nu apare nici un anunt, si am 

rugamintea…. 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Numai putin, sa lamurim, 

nu stiu daca licitatia cu terenurile pentru spatiile comerciale a si fost publicata pentru ca, 

nu stiu daca a venit validarea. 

         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Sunt validate, in moment ce sunt  

publicate hotararile pe site. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Numai putin, doi, daca 

vreti sa ma ascultati ce va spun, cu certitudine licitatiile pe care le face primaria sunt 
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publicate pe site-ul Primariei , intr-un ziar  de circulatie locala si nationala ,  dar  si in 

Monitorul Oficial . 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Bun, dar pe site-ul Primariei , la 

Urbanism acolo, unde apar toate anunturile, nu sunt. Aseara nu erau .  

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Sunt niste termene care 

trebuie respectate. Auziti, azi “au fost incarcate”. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Aseara am verificat si  nu erau . 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Numai un pic,  astazi “au 

fost incarcate”. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Daca “au fost incarcate”, probabil ca 

exista . 

         Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : Sunt 

niste termene care trebuie respectate. 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nici nu putem sa le 

publicam inainte, sunt niste termene care trebuie respectate, trebuie asteptata validarea de 

la Prefectura. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Hotararile erau publicate pe site-ul 

Primariei. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Doamna consilier, orice 

hotarare aprobata de consiliu local o putem pune in aplicare numai dupa ce vine validarea 

de la Prefectura. 

          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Si cand a venit? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Probabil ca ieri. 

           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Multumesc pentru raspuns, sper ca pe 

viitor sa nu se mai intample astfel de lucruri. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Asa se face in 

permanenta, nu pe viitor. Eu sunt de acord cu ce spuneti dvs., dar toate sunt publicate. 

          Domnul ing.Ailenei Marius – arhitect sef: Se asteapta si cate 30 de zile sa vina o 

validare pentru hotarari.  

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Pentru asta nu suntem  

noi de vina! 

           Domnul ing.Ailenei Marius – arhitect sef: Asa este. 

            Domnul consilier Țocu Cătălin :  Vroiam sa spun si eu ceva, ascultand-o pe 

doamna Nacu Mihaela, ascultandu-l si pe domnul primar, vreau sa fac o propunere , 

intr-adevar Spitalul este in subordinea Consiliului Local Husi, sunt lucruri care 

functioneaza, sunt lucruri care nu functioneaza la Spital, cele mai multe functioneaza , 

din fericire, nu sunt un aparator al actualului manager, asa cum nu am fost nici al celui 

dinainte, am lucrat in Spitalul Husi mai multi ani , am fost presedintele Consiliului de 

Administratie vreo 3 ani, lucrurile mergeau bine atunci si cred ca merg in directia buna si 

acum . Daca mai sunt disfunctionalitati, ele pot fi remediate, corectate, si putem impreuna 

sa facem niste propuneri , stim cu totii, este clar, nu tin exclusiv  de primar. Ca primarul 

poate avea o influienta asupra modului in care se desfasoara activitatea acolo, este o alta 

chestiune pe care o suspicionam cu totii in anumite situatii, dar, am citit si eu in presa 

locala despre ce va intamplat ieri, sau cand s-a intamplat, un pacient adus in nu stiu ce 
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conditii, cred ca este “cam fortata” situatia , nici nu stiu daca  este reala recomandarea 

facuta de medicul curant sau de medicul specialist, dar putem sa ne intalnim cu totii sis a 

facem o propunere de indreptare a acestei situatii. Radu, tu zambesti, dar nu stiu de ce ? 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu, asa este, vad ca iei apararea domnului 

primar. 

          Domnul consilier Țocu Cătălin :  Nu iau apararea nimanui. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Dumnealui trebuie sa stie ca functia pe care o 

indeplineste  este una care implica raspunderea pentru toate serviciile publice. 

          Domnul consilier Țocu Cătălin :  Toti avem o raspundere. 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu, dar am spus altceva, 

dar numai eu sa fac organigrame, numai eu sa fac totul, nu spun ca nu ma implic sau nu 

raspund de anumite lucruri, sunt absolut  de acord , dovada aveti ca cerusem mai inainte. 

Ideia este in felul urmator, sa ma duc eu acum sa le spun sa-si faca linie de garda, nu 

aveam motivatia.Suntem in alta situatie in Spital. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: Sunt institutii publice in subordinea Primariei si a 

Consiliului Local Husi. 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu, nu, sunt in subordinea 

Consiliului Local.  

        Domnul consilier Țocu Cătălin :  Cine este medic stomatolog in Spital ? 

        Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Sunt in subordinea 

Consiliului Local. Domnule Bobârnat, stim legea amandoi. 

        Doamna consilier Nacu Mihaela : Este o doamna care a luat postul pe data de 11 

martie. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu incercati sa va derogati. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Dar nu incerc, nu dau 

vina pe nimeni , Radu, nu vreau sa intru intr-o polemica! Eu duc la indeplinire hotararea 

Consiliului Local. OK. Faptul ca eu ii cer sa faca o linie de garda , am discutat asta cu 

domnul director, dar o sa vina joi la sedinta , avem joi sedinta din nou cu o rectificare de 

buget, motivatia lui este ca nu are medici, nu am bani sa-i platesc. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar Bîrlad-ul cum are medici pe “banda 

rulanta”, domnul Popa de ce nu gaseste? 

          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Si el gaseste, dar sunt alte 

conditii , haideti sa ne gandim de ce vin medicii sau de ce nu vin ?! 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Sa ofere si el conditii, si Consiliul Local  de 

asemenea . 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Vin medicii si apoi 

pleaca. De ce? Va spun motivatia, nu-mi este nici o jena, nu-mi este teama, si toti cei care 

pleaca, pleaca din cauza “colegului meu “ de sectie. Nu-i nominal. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: Asta este datoria managerului ,  sa creeze o 

„atmosfera” placuta. 
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           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu, nu, am fost chemat 

de parinti , era vorba de Pediatrie, a plecat o doamna doctor pediatru, ca ei nu sunt de 

acord sa plece, dar doamna doctor a spus clar “eu aici nu stau”. Exista un fenomen pe 

care eu nu l-am crezut pana cand nu am ajuns primar, si am avut discutii chiar si cu 

“presedintele PNL” , isi permit sa opereze de unul singur, pana la o situatie critica cand 

are nevoie de al doilea om, din toate punctele de vedere, si pentru sanatatea omului , 

pentru siguranta, pentru legalitate, tot timpul “am facut” de asa natura sa ramanem 

singuri in sectie. Nu vreau sa tragem concluzii pripite. Ideia mea, ca sa termin cu doamna 

Nacu, asta a fost si ideia, stiu foarte bine, eu am vorbit cu directorul Spitalului in ce 

priveste infiintarea liniei de garda, trebuie sa vina cu….. 

            Doamna consilier Nacu Mihaela :Aici, domnule primar, ma scuzati ca va 

deranjez, pacientul paraseste Spitalul la ora 8,00. A stat in Spital pana la ora 8,00. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Care 8,00? 

            Doamna consilier Nacu Mihaela : La ora 8,00 dimineata, asa declara medicul de 

garda. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Mie mi s-a  spus ora 

18,00. 

            Doamna consilier Nacu Mihaela : Aici scrie ora 8,00. Si la mine a fost ora 8,00 

dimineata, a fost in Policlinica. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: A stat si in Spital ? 

           Doamna consilier Nacu Mihaela : Da, noaptea a stat in Spital. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Noaptea a stat in Spital, 

OK. 

            Doamna consilier Nacu Mihaela : Dimineata la ora 8,00 i-a dat drumul si s-a dus 

la un cabinet stomatologic. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Cand a fost asta? 

            Doamna consilier Nacu Mihaela : Luni noaptea , marti , saptamana trecuta, pe 

data de 19.04.2022. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Luni nu a fost zi libera 

pentru toata lumea? 

           Doamna consilier Nacu Mihaela : Nu , a fost pe data de 18.04.2022 spre 

19.04.2022. Doamna doctor de garda a scris ca a tinut pacientul in Spital pana dimineata 

la ora 8,00. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am cerut sa mi se puna 

la dispozitie toate datele , voi analiza si voi lua masurile care se impun.Ma intelegeti , eu 

am citit  din presa.Am cerut nota explicativa , am sa o analizez, am sa vad ce masuri 

poate sa ia conducerea . 

            Doamna consilier Nacu Mihaela : Daca pacientul a stat in Spital pana dimineata la 

ora 8,00, de ce nu a fost vazut de medical stomatolog din Spital? Asta este marea 

problema, asta nu inteleg eu ! Asta am vrut sa-mi explicati ! Daca medicul este angajat al 

Spitalului , de ce nu s-a ocupat de pacient? 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Poate la ora 8,00, nu i-au 

apararea nimanui, dar poate la ora 8,00 a vrut sa plece. Eu va intreb pe dvs, daca ati stiu 

de cazul acesta , cand pacienta a venit la dvs…… 
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           Doamna consilier Nacu Mihaela : Dar nu a venit la mine, s-a adresat in Policlinica 

la noi, nu la mine personal. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: De ce nu ati venit atunci, 

culegeam  toate datele, nu trebuia sa aflu din presa despre acest lucru! Nu ma 

impresioneaza lucrurile care le aflu din presa, sa stiti ! Ideia este alta, ma doar lucrurile 

care se intampla in “unitatile noastre”. Cat sunt aici , incerc sa corectez si sa rezolv totul. 

Dar va mai spun un lucru, stiti ca nici oftalmolog nu avem, postul este scos la concurs dar 

nu vine nimeni, postul de cadiolog este scos la concurs, nu vine nimeni, la Urgente 

lucram cu un singur medic, care din punctul meu de vedere i-as da maine drumul de 

acolo dar  asta inseamna sa inchidem si sectia de urgente! Ce vreti sa fac? Ii cautam, au 

venit si la noi multi medici, avem si la urologie, avem si la mai multe sectii la care au 

venit medici. Numai ca eu “nu stau in presa”. Ati vazut ca Husul nu sta in presa in fiecare 

saptamana, nu-i treaba mea asta. Ma intereseaza mai putin publicitatea mea in presa. 

         Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar macar sa ne spuneti si nou, daca sunt lucruri 

de interes public , sa ne spuneti , asta ne intereseaza, daca la Spitalul din Husi mai vin 

medici noi. 

         Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Domnule consilier, puteti 

cere date de la cei doi reprezentati ai Consiliului Local la Spitalul Municipal Husi. Cei 

doi ar trebui sa le culeaga aceste date, pentru ca orice , da, acolo sunt sedintele 

Consiliului de Administratie , la mine vine “reprezentatul meu” si ma informeaza. Eu nu 

pot sa ma duc sa stau toata ziua in Spital, vine “reprezentatul meu” si ma informeaza, 

incercam sa gasim solutii. Cate posturi  au fost scoase acum  la concurs, doamna Botez? 

           Doamna ec.Maria Botez - director executiv la Directia Administratie Publica 

Locala :  11 sau 12 posturi au fost scoase la concurs. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: 11 sau 12 posturi au fost 

scoase la concurs. 

           Doamna ec.Maria Botez - director executiv la Directia Administratie Publica 

Locala :  Reluate. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu sunt medici. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Reluate. Unele se ocupa, 

alte nu, se reiau concursurile, ca peste tot.Cardiologi nu sunt.  Eu am vorbit cu 

cardiologul meu, sa ne trimita si noua un medic rezident, sa vina sa stea la Husi. Cam asa 

se ajunge.  Ca am adus din Basarabia un medic, avem. Avem radiologi, dar nu avem in 

alte sectoare de activitate. De exemplu un oftalmolog, o sa-l gasim, cand a fost al doilea 

oftalmolog, “l-a trimis” doamna Bahnaru , “acasa”. Era sa ramanem si in alte sectii fara 

medici, dar nu vreau sa dau nume, nu vreau sa ma cert chiar cu tot Spitalul, dar cand am 

facut niste interventii pe acolo, ca  este normal  sa fie 2,3,4 sau chiar 5, in functie de 

complexitatea sectiei. Deci, doamna Nacu, problema care ati ridicat-o dvs. , am spus ca 

am discutat-o. Mai departe trebuie gasite solutii , angajari, nu poti sa faci linie de garda 

stomatologica cu un singur medic, iti trebuie minim 4 medici. Minim 4 medici , daca nu 

chiar 5, ca sa putem asigura “linia de garda”. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Alte probleme  daca mai 

aveti? Daca nu,  pentru joi (05.05.2022), va rog sa-mi spuneti la ce ora va convine la 

toata lumea,  sa convoc o sedinta de consiliu local , pentru rectificare de buget. 
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            Domnul consilier Bobârnat Radu: Ora 15,00. 

            Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru : La ora 15,00 , ora 16,00. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Va rog frumos, nu mai puneti sedintele 

dimineata! 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Domnule Bobârnat, dupa 

cum vedeti, am pus intrebarea, da? Va consult pe toti, luati o hotarare cu privire la ora 

sedintei.La ora 15,00 este bine? 

            Domnul consilier Focia Alexandru : Ora 15,00 este perfect. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, este bine. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Bun, ramane joi  

( 05.05.2022), ora 15,00, sedinta de consiliu local, pentru rectificare de buget. Daca toata 

lumea este de acord, considerati convocarea facuta de astazi. O sa primiti “materialele” 

maine, sper ca sunt gata?! Nu sunt ? 

           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  la Directia Economica : Ba da, 

domnule primar!. 

           Preşedintele de şedinţă,  domnul   consilier  Iacob Ioan : Va multumim, buna ziua!   

          Preşedintele de şedinţă,  domnul   consilier  Iacob Ioan   declară  închise 

lucrările  ședinței  ordinare   a Consiliului Local  al Municipiului Huşi  din 28 aprilie  

2022 .  
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