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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   23  mai  2022  în cadrul  ședinței  extraordinare,convocată de 

îndată ,   a Consiliului Local al municipiului Huşi , convocata conform Dispoziţiei 

primarului  municipiului Huşi nr.375 din 20.05.2022 

 

           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.375 din 20.05.2022   a 

fost convocat  de îndată   în   ședință extraordinară   Consiliul  Local al 

municipiului Huşi pentru data de  23  mai 2022   , ora  8,30. 

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

prezenta fizica cat si mijloace electronice utilizând o platformă online de 

videoconferință. 

          La şedinţa participă : viceprimarul municipiului Husi – jr.Ciupilan Valeriu 

Ioan  , secretarul general al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu.  

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

Directia Economica, ec.Sîrghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor , 

Integrare Europeană, ing.Ailenei Marius – arhitect șef, ing.Dumăscu Emanoel - șef 

Birou Tehnic,  Dumăscu Adriana – referent de specialitate Comp.Gest.Resurselor 

Umane, Informatizare. 

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

de  20.05.2022  a Dispoziţiei nr.375 din 20.05.2022. 

          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu face prezența   

constatând  că sunt prezenţi la şedinţa un număr de  15 consilieri locali, din care: 

▪ 14 consilieri locali au  fost  prezenți  fizic  la sediul Primăriei Municipiului 

Huși, camera nr.20 ; 

▪ 1 consilier  local  a   fost prezent  folosind mijloace electronice utilizând o 

platformă online de videoconferință ( domnul Romila Claudiu); 

▪ 4 consilieri  locali  au lipsit nemotivat – domnii Corjinschi Ioan 

Alexandru*, Filip Cosmin Adrian, Nechifor Alexandru Ioan, doamna 

Rotariu Nicoleta.  

         Secretarul general al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu:  Se constată 

că şedinţa este legal constituită.  
 

________________ 
*consilier local Corjinschi Ioan Alexandru – vezi pag.nr.6 din pv. sed.CL Husi din  23.05.2022 
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          Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile (luna mai  2022,  

luna iunie 2022  , luna iulie 2022 ) a fost ales  doamna consilier Luiza Patrașcu. 
         Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Avand in vedere ca 

a fost  desemnat presedinte pentru aceasta luna,  dau cuvantul doamnei consilier Patrașcu 

Luiza  . 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Supun la vot ordinea 

de zi.  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    

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X 

 
- - 

10.  Matei Gabriela X - - 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(prin mijloace 

electronice utilizând 

o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

          Presedintele de sedinta , doamna  consilier  Patrașcu Luiza  : Ordinea de zi a 

fost aprobata  cu  15   voturi pentru).  
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   Ordinea de zi are urmatorul continut : 

 

1. Proiect de hotarare nr. 228 din 20.05.2022 privind aprobarea proiectului și 

a cheltuielilor aferente pentru: „Construire locuințe pentru tineri în 

Municipiul Husi ”,  proiect care urmează a fi depus în cadrul PNRR, 

Componenta C10 Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 – 

initiator primarul municipiului Husi . 

 

2. Proiect de hotarare nr. 229 din 20.05.2022 privind aprobarea sumei 

privind aprobarea sumei de 165.111, 18 lei cu TVA reprezentand valoarea  

studiilor energetice si a expertizelor tehnice intocmite pentru unitati de 

invatamant scolar si prescolar din Municipiul Husi, in vederea accesarii 

proiectelor de reabilitare, cu finantare  in cadrul PNRR, Componenta C10 

Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10– initiator primarul 

municipiului Husi . 

                           

Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi : 

 
1. Proiect de hotarare nr. 228 din 20.05.2022 privind aprobarea proiectului 

și a cheltuielilor aferente pentru: „Construire locuințe pentru tineri în 

Municipiul Husi ”,  proiect care urmează a fi depus în cadrul PNRR, 

Componenta C10 Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 – 

initiator primarul municipiului Husi . 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza solicită 

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

             Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi :  

As vrea sa intervin, la acest material de sedinta s-au strecurat niste greseli 

materiale, erori materiale, in Anexele la proiectul de hotarare , dar si in proiectul de 

hotarare, la Art.3 in loc de 1.230.675,00 euro fara TVA , corect este 1.230.675,00 

lei  fara TVA. D-na Sîrghe Aurora v-a pus la dispozitie documentele care au fost  

modificate si completate. 

          Doamna ec.Sîrghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor , Integrare 

Europeană : Nu sunt greseli, sunt completari si corelari cu Strategia Municipiului 

Husi. 

          Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi :  

Sper ca le-ati citit, da? 

          Doamna consilier Matei Gabriela : Da, ni s-au pus la dispozitie. 

          Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi :  

Se va supune la vot proiectul de hotarare cu “modificarile/ completările” prezentate 

de doamna ec.Sîrghe, da? 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza : Da, se va supune 

la vot cu “modificarile de rigoare”, care s-au realizat, da? 
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              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   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. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, 

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

familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Discutii ? S-au 

facut “completarile si corelarile” de rigoare la acest proiect de hotarare. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Supun la vot 

proiectul de hotarare  cu “completarile si corelarile” facute  de doamna ec.Sîrghe 

Aurora și prezentate de domnul viceprimar al municipiului Husi . 

          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    

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X 

 
- - 

10.  Matei Gabriela X - - 

11.  Nacu Mihaela X - - 
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12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(prin mijloace 

electronice utilizând 

o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea 

modificată și  completată  a fost aprobată  cu  15   voturi pentru).  

 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:   Va multumesc! 

Trecem la urmatorul proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi . 

2. Proiect de hotarare nr. 229 din 20.05.2022 privind aprobarea sumei 

privind aprobarea sumei de 165.111, 18 lei cu TVA reprezentand 

valoarea  studiilor energetice si a expertizelor tehnice intocmite pentru 

unitati de invatamant scolar si prescolar din Municipiul Husi, in vederea 

accesarii proiectelor de reabilitare, cu finantare  in cadrul PNRR, 

Componenta C10 Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10– 

initiator primarul municipiului Husi . 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza 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. 

           Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia pentru învăţământ, 

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

familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – 

avizează favorabil proiectul de hotărâre.     
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➢ Intra in sala de sedinta domnul consilier Corjinschi Alexandru Ioan . Sunt 

prezenti la sedinta un numar de 16 consilieri. 

 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Discutii ? Nu sunt, 

trecem la vot.  

          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    

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X 

 
- - 

10.  Matei Gabriela X - - 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(prin mijloace 

electronice utilizând 

o platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

             Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea a 

fost aprobată cu  16  voturi  pentru ).  
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          Preşedintele de şedinţă,  doamna   consilier  Patrașcu Luiza  : Daca nu mai 

sunt alte  discutatii  ,  declar   închise lucrările  ședinței  extraordinare , convocată de 

îndată,   a Consiliului Local  al Municipiului Huşi  din 23   mai  2022 .  
              

 

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR GENERAL ,   

                           Luiza  Patrașcu                                            jr.Monica Dumitrașcu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Întocmit, 

    Consilier  

Anișoara Oprea  

 

 
 
 
 
 


