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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 26 mai 2022 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al 
municipiului Huşi, convocata conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.376 din 
20.05.2022 
 
 
 
           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.376 din 20.05.2022 a fost convocat în ședință 
ordinară Consiliul Local al municipiului Huşi pentru data de 26 mai 2022, ora 15,00. 
          Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși s-au desfășurat la sediul Primăriei 
municipiului Huși, camera nr.20. 
          La şedinţa participă: primarul municipiului Husi – ing. Ciupilan  Ioan, secretarul general al 
municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu.  
          Ca invitaţi  la şedinţa participă :  ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica, ing.Ailenei 
Marius – arhitect șef, ing.Dumăscu Emanoel - șef Birou Tehnic,  ing.Calinescu Mihai – Directia Urbanism, 
ing.Popa Neculai – administrator SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi,d-na Dumăscu Adriana – referent de 
specialitate Comp.Gest.Resurselor Umane, Informatizare, Nica Liliana – consilier BAPL,RP, d-nul Iacob 
Claudiu – inspector Comp.Autorizare Control , domnul dr.Popa Bodan Vasile – manager Spitalul Municipal 
D.Castroian Husi ,  domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Huși 
            La ședința ordinară a Consiliului Local   Huși din 26 mai 2022 a participat si reprez.presă locală. 
           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  13 consilieri locali, din care: 

➢ 13 consilieri locali au  fost  prezenți  fizic  la sediul Primăriei Municipiului Huși, camera nr.20 ; 
▪ 2 consilieri locali lipsesc  motivat – consilier local Bobârnat Radu, consilier local Nacu Mihaela. 
▪ 4 consilieri  locali  lipsesc nemotivat – consilieri locali :  Filip Cosmin Adrian, Mardari Gianina*, 

Nechifor Alexandru Ioan**, Toma Cătălina Tania. 
         Secretarul general al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu:  Se constată că şedinţa este legal 
constituită.  
          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. 
 
 
__________________________ 
*consilier local Mardari Gianina  – vezi pag.nr.16 din pv. sed.CL Husi din  26.05.2022 
**consilier local Nechifor Alexandru  Ioan – vezi pag.nr.17 din pv. sed.CL Husi din  26.05.2022 
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            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu Pentru inceput , as dori sa supun 
aprobarii : 

1. Procesul - verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși 
din  data de  28 aprilie 2022 . 

2. Procesul-verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Huși din  data de  05 mai 2022 . 

➢ .Procesul-verbal încheiat  în cadrul  şedinţei extraordinare, convocată de îndată,  a Consiliului 
Local al municipiului Huși din  data de  23  mai 2022 – inscris suplimentar  pe ordinea de zi a 
sed.CL din 26.05.2022.* 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu întreabă dacă sunt modificări sau 
completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local 
al municipiului Huși din  28 aprilie 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  28 aprilie 2022.  
              Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu: 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 absent motivat 

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 nemotivat* 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela X - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat** 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

          Secretarul general al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu  : Procesul  verbal încheiat în 
cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  28 aprilie 2022 a fost adoptat  
cu  13  voturi pentru). 
         
            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu întreabă dacă sunt modificări sau 
completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Huși din  data de  05 mai 2022 ? Nefiind nici un fel de obiectiuni sau completari,  
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supune  la vot continutul procesului  verbal încheiat   în cadrul  ședinței extrordinare   a Consiliului Local al 
municipiului Huși , din  05 mai 2022.  
              Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu: 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 absent motivat 

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 nemotivat* 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela X - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat** 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

          Secretarul general al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu  : Procesul  verbal încheiat în 
cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din   
05 mai  2022 a fost adoptat  cu  13  voturi pentru). 
 
            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu 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  data de  23  mai 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  23  mai 2022.  
           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu: Cine este  pentru),  împotrivă ) ,  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.     
           Doamna consilier Rotariu Nicoleta : La procesul verbal încheiat în cadrul ședinței extraordinare, 
convocată de îndată,  a Consiliului Local al municipiului Huși din  23 mai  2022, eu mă abțin) – nu am 
participat la lucrările ședinței de luni, 23 mai 2022.Numai la acest proces verbal mă abțin). 
             Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul :          

Nr.  
crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Bobârnat Radu absent motivat 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3.  Cocuz Adrian X - - 
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4.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina absent nemotivat* 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela X - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat** 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  Romila Claudiu  X - - 

17.  Rotariu Nicoleta 

 
 
-            - 

X 
motivând că nu a 

participat la lucrările 
ședinței CL 

 

18.  Toma Cătălina Tania absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

              Secretarul general al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu  : Procesul  verbal încheiat 
în cadrul ședinței extraordinare, convocată de îndată,  a Consiliului Local al municipiului Huși din  
23 mai  2022 a fost adoptat  cu  12  voturi pentru), 1 abținere) doamna consilier Rotariu Nicoleta , 
motivând că nu a participat la lucrările ședinței CL. 
 
         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, completată : 
            I. Proiect de  hotarare nr.231 din 23.05.2022(înscris  suplimentar pe ordinea de zi  a sedintei 
CL din 26.05.2022) privind  închirierea  imobilului situat   în municipiul Huşi, strada 14 Iulie, bloc 
N.1,sc.B,et.1,ap.19 ,  către doamna  Romila Mariana – initiator primarul municipiului Husi. 
          II. Proiect de  hotarare nr.232  din 23.05.2022(înscris  suplimentar pe ordinea de zi  a sedintei 
CL din 26.05.2022) privind aprobarea sumei de  251.031,53  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. 
          III. Proiect de  hotarare nr.230 din 23.05.2022 (înscris  suplimentar pe ordinea de zi  a sedintei 
CL din 26.05.2022)privind rectificarea bugetului local  etapa – mai 2022 – initiator primarul municipiului 
Husi. Inlocuita cu forma actualizata/ modificata din data de 25.05.2022. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: 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) 

20.  Bobârnat Radu absent motivat 

21.  Ciupilan Valeriu Ioan  x - - 

22.  Cocuz Adrian x - - 

23.  Corjinschi Ioan Alexandru x - - 
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24.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

25.  Focia Alexandru x - - 

26.  Iacob Ioan  x - - 

27.  Mardari Gianina absent nemotivat* 

28.  Matei Ionel  x - - 

29.  Matei Gabriela x - - 

30.  Nacu Mihaela absent motivat 

31.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat** 

32.  Patrașcu Luiza x - - 

33.  Popa Cătălina Eugenia x - - 

34.  Popa Cristinel x - - 

35.  Romila Claudiu  x - - 

36.  Rotariu Nicoleta x - - 

37.  Toma Cătălina Tania absent nemotivat 

38.  Țocu Cătălin  x - - 

          Presedintele de sedinta , doamna  consilier  Patrașcu Luiza  : Ordinea de zi  completată a fost 
aprobată   cu  13   voturi pentru).  
 
   Ordinea de zi are urmatorul continut : 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  
data de  28 aprilie  2022 . 

             
2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Huși 

din  data de  05 mai 2022 . 
               

               *.Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare, convocată de îndată,  a Consiliului 
Local al municipiului Huși din  data de  23  mai 2022 – inscris suplimentar  pe ordinea de zi a sed.CL din 
26.05.2022. 

  
3. Proiect de hotărâre nr. 218 din 17.05.2022 privind modificarea statului de funcții al personalului 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși – inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
4. Proiect de hotărâre nr. 214 din 13.05.2022  privind aprobarea  vânzării  prin licitaţie publică a 

imobilului Centrală termică nr.9, situată în strada Lt.Octav Hagiu nr.3 , aparținând domeniului 
privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea municipiului Huși – inițiator primarul municipiului 
Huși. 

 
5. Proiect de hotărâre nr. 215 din 13.05.2022  privind completarea  Inventarului  bunurilor mobile 

şi imobile care aparțin domeniului privat  al municipiului Huși – inițiator primarul municipiului 
Huși. 

 
6. Proiect de hotărâre nr.223 din 20.05.2022   privind declararea unui  teren  situat   în 

intravilanul  municipiului  Huși ca bun de uz și de interes public local – inițiator primarul 
municipiului Huși. 
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7. Proiect de hotărâre nr. 226 din 20.05.2022   privind atestarea  inventarului  bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui – inițiator primarul municipiului 
Huși. 

 
8. Proiect de hotărâre nr. 227 din 20.05.2022  privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL 

situate în Șoseaua Huși-Stănilești și Bd.1 Mai , persoanelor aflate pe lista privind ordinea de 
prioritate în soluționarea cererilor depuse în  vederea obținerii de locuințe din fondul ANL , 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019 – inițiator 
primarul municipiului Huși. 

9. Proiect de hotărâre nr. 222 din 20.05.2022  privind aprobarea schimbării titularului contractului 
de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși , strada Calea Basarabiei nr.90, 
bl.B.2,sc.B,et.1,ap.14,județul Vaslui , de pe numele Eracle Eugen , pe numele Eracle Cosmin 
Constantin – inițiator primarul municipiului Huși.  
 

10. Proiect de hotărâre nr. 219 din 17.05.2022  privind  aprobarea  sumei  de  476.659,10  lei  cu 
TVA  necesară pentru finalizarea lucrărilor de reparații și întreținere a străzilor reabilitate prin 
proiectul P.O.R.( P.I.D.U) – inițiator primarul municipiului Huși. 

 
11. Proiect de hotărâre nr.165 din 12.05.2022 privind actualizarea  documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiție “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor tronson 2 
din municipiul Huși,județul Vaslui” – inițiator primarul municipiului Huși. 

 
12. Proiect de hotărâre nr. 220 din 19.05.2022  privind aprobarea executiei bugetului local si 

bugetului  institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata 
la data de 31.03.2022 – inițiator primarul municipiului Huși. 

13. Proiect de hotărâre nr. 221 din 19.05.2022  privind actualizarea  creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023  
pentru obiectivul  de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor -  tronson II din 
Municipiul Husi” – inițiator primarul municipiului Huși. 

14. Proiect de hotărâre nr.166 din 12.05.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Huși nr.144 din 28.04.2022  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. 

 
15. Proiect de hotărâre nr. 216 din  13.05.2022  privind aprobarea casarii a mijloacelor fixe si 

obiectelor  de inventar pe anul 2021  preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI  
in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare  prin concesiune  nr. 9598 
din 01.04.2011 – inițiator primarul municipiului Huși. 

 
16. Proiect de hotărâre nr. 217 din 13.05.2022 privind emiterea  avizului pentru desfașurarea de 

servicii funerare pe raza municipiului Huși de către SC CASA FUNERARĂ LUCA SRL - inițiator 
primarul municipiului Huși. 
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17. Proiect de hotărâre nr. 224 din 20.05.2022  privind aprobarea dezmembrării imobilelor  - 
terenuri cu nr.cadastral 79484 în 4  loturi distincte  ,   cu nr.cadastral 79861  în 12 loturi distincte, 
cu număr cadastral 80029 în 6 loturi distincte , situate in Cartier Dric.2 - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
18. Proiect de hotărâre nr. 225 din 20.05.2022  privind aprobarea dezmembrării imobilelor – 

terenuri  cu nr.cadastral 79955    în 2 loturi distincte , situate în Cartier Dric.3 - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
19. Proiect de hotărâre nr. 167 din 12.05.2022  privind aprobarea concesionării directe a unei  

suprafeţe de teren de  293   mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în 
municipiul Huşi, strada Victor Ion Popa nr.16 , către  domnul David Alin-Vlăduț  , aferentă 
imobilului  cu destinaţia de locuinţă, proprietate a acestuia- inițiator primarul municipiului Huși.  

 
20. Proiect de hotărâre nr. 168 din 12.05.2022   privind retragerea dreptului de folosinţă asupra 

unor terenuri  atribuite  în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - inițiator primarul municipiului Huși. 

 
21. Proiect de hotărâre nr.169 din 12.05.2022   privind aprobarea  inventarului terenurilor  

disponibile pentru aplicarea  Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală,  pentru anul 2022 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 
22. Proiect de hotărâre nr. 170  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor inginer 
Ioan Neamțu nr.1.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Crețu Victorița -Nicoleta  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

 
23. Proiect de hotărâre nr. 171  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor inginer 
Ioan Neamțu nr.2.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Stoian Roxana- Andreea  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

 
24. Proiect de hotărâre nr. 172  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor inginer 
Ioan Neamțu nr.2.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Țabără Andrada , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 
25. Proiect de hotărâre nr. 173  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor inginer 
Ioan Neamțu nr.1.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
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domnului Andrei Cosmin  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit- inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 
26. Proiect de hotărâre nr. 174  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Ioan  G.Vântu 
nr.1.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, domnului 
Donea Marius , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
27. Proiect de hotărâre nr. 175 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Ioan  G.Vântu 
nr.2.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, doamnei 
Velic Ana-Maria, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
28. Proiect de hotărâre nr. 176  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Ioan  G.Vântu 
nr.1.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, domnului 
Toma Lucian, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
29. Proiect de hotărâre nr. 177 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  General Doctor 
Aviator Victor Anastasiu nr.2.D , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală 
conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe 
proprietate personală, domnului Dima Andrei  , precum și constituirea dreptului de superficie cu 
titlu gratuit  - inițiator primarul municipiului Huși. 

30. Proiect de hotărâre nr. 178 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 
teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  General Doctor 
Aviator Victor Anastasiu nr.2.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală 
conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe 
proprietate personală, doamnei Antohi Andreea , precum și constituirea dreptului de superficie 
cu titlu gratuit  - inițiator primarul municipiului Huși. 

 
31. Proiect de hotărâre nr. 179  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  General Doctor 
Aviator Victor Anastasiu nr.1.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală 
conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe 
proprietate personală, doamnei Golache Mihaela , precum și constituirea dreptului de superficie 
cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși. 

 
32. Proiect de hotărâre nr. 180  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  General Doctor 
Aviator Victor Anastasiu nr.14  , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală 
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conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe 
proprietate personală, domnului Ciochină Alexandru-George , precum și constituirea dreptului de 
superficie cu titlu gratuit- inițiator primarul municipiului Huși. 

 
33. Proiect de hotărâre nr. 181  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  General Doctor 
Aviator Victor Anastasiu nr.1.A  , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală 
conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe 
proprietate personală, doamnei Drăghici Andreea , precum și constituirea dreptului de superficie 
cu titlu gratuit- inițiator primarul municipiului Huși. 

 
34. Proiect de hotărâre nr. 182 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  General Doctor 
Aviator Victor Anastasiu nr.2.A  , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală 
conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe 
proprietate personală, domnului Ciobotaru Radu-Alexandru , precum și constituirea dreptului de 
superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși. 

 
35. Proiect de hotărâre nr. 183 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  General Doctor 
Aviator Victor Anastasiu nr.2.C , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală 
conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe 
proprietate personală, domnului Dima George , precum și constituirea dreptului de superficie cu 
titlu gratuit  - inițiator primarul municipiului Huși. 

 
36. Proiect de hotărâre nr. 184  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Corneliu 
Adameșteanu nr.26 , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului Porumbiin  Răzvan-Alin , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

 
37. Proiect de hotărâre nr. 185 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Corneliu 
Adameșteanu nr.20 , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului Isac Marian  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 
38. Proiect de hotărâre nr. 186 din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Corneliu 
Adameșteanu nr.2.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Chetran – Hîncu Viorica-Liliana , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu 
gratuit - inițiator primarul municipiului Huși. 
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39. Proiect de hotărâre nr. 187  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   
de teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Corneliu 
Adameșteanu nr.2.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Coșug Nicoleta-Georgiana  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu 
gratuit  - inițiator primarul municipiului Huși. 

 
40. Proiect de hotărâre nr. 188  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Corneliu 
Adameșteanu nr.44 , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului Ifrim Ciprian-Florin , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

 
41. Proiect de hotărâre nr. 189  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Alecu 
Beldiman nr.42 , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Țîntă Diana  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 
42. Proiect de hotărâre nr. 190  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Alecu 
Beldiman nr.44 , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului  Țîntă Narcis-Andrei  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -
inițiator primarul municipiului Huși. 

 
43. Proiect de hotărâre nr. 191 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Alecu Beldiman 
nr.2.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, domnului  
Mihalache Ciprian-Gheorghe , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

 
44. Proiect de hotărâre nr. 192  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Alecu 
Beldiman nr.2.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului  Tudor Ștefaniță , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 
45. Proiect de hotărâre nr. 193 din 12.05.2022     privind atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Alecu Beldiman 
nr.1.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, doamnei 
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Marica Ana-Maria , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 
46. Proiect de hotărâre nr. 194  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Alecu 
Beldiman nr.1.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Măcinoi Ema-Emanuela , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

 
47. Proiect de hotărâre nr. 195 din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.1.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului Topciu Robert-Cătălin  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

 
48. Proiect de hotărâre nr. 196 din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot  de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.2.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Boghiu Mirela , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 
49. Proiect de hotărâre nr. 197  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.1.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Adam Alexandra-Elena  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

 
50. Proiect de hotărâre nr.198  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.2.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Moisă Petruța-Alexandra   , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit 
- inițiator primarul municipiului Huși. 

 
51. Proiect de hotărâre nr.199 din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.1.C , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Butiuc Raluca -Viorica  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -
inițiator primarul municipiului Huși. 
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52. Proiect de hotărâre nr. 200 din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 
teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.2.C , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Ciubăr Ioana- Raluca  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

 
53. Proiect de hotărâre nr. 201 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.1.D , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului Cornea Lucian-Constantin , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit 
- inițiator primarul municipiului Huși. 

 
54. Proiect de hotărâre nr.202  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.2.D , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului Bugeac Vlad-Theodor , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

 
55. Proiect de hotărâre nr. 203 din 12.05.2022 privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Tudor Arghezi 
nr.1.C , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, doamnei 
Mălăncuș Andreea, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 
56. Proiect de hotărâre nr. 204  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Tudor 
Arghezi nr.1.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Bolboceanu Mihaela , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

 
57. Proiect de hotărâre nr. 205 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Tudor Arghezi 
nr.1.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, doamnei 
Buhuși Iolanda-Octaviana , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 
58. Proiect de hotărâre nr. 206  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Tudor Arghezi 
nr.1.D , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, domnului 
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Baciu Marian-Cosmin , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 
59. Proiect de hotărâre nr.207 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Nicolae Malaxa 
nr.13 , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, domnului  Bejan 
Claudiu-Costel , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
60. Proiect de hotărâre nr. 208  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Nicolae 
Malaxa nr.2.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului  Covaci Alexandru , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

 
61. Proiect de hotărâre nr. 209  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Nicolae 
Malaxa nr.1.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului  Croitoru Adrian-Marian , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 
 

62. Proiect de hotărâre nr. 210  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 
teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Nicolae Malaxa 
nr.1.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, doamnei  
Mardare Samyra-Diana, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

 
63. Proiect de hotărâre nr. 211 din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Nicolae Malaxa 
nr.2.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, doamnei  
Noea Adina , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
64. Proiect de hotărâre nr. 212  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Victor Ion 
Popa nr.9  , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, domnului 
Chitariu Andrei   , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit- inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
65. Proiect de hotărâre nr. 213 din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Ciprian 
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Porumbescu nr.59, pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Grigoraș Paula-Maria  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit- 
inițiator primarul municipiului Huși. 
 

          66.I.Proiect de  hotarare nr.231 din 23.05.2022(înscris  suplimentar pe ordinea de zi  a sedintei 
CL din 26.05.2022) privind  închirierea  imobilului situat   în municipiul Huşi, strada 14 Iulie, bloc 
N.1,sc.B,et.1,ap.19 ,  către doamna  Romila Mariana – initiator primarul municipiului Husi. 
 
        67.II. Proiect de  hotarare nr.232  din 23.05.2022(înscris  suplimentar pe ordinea de zi  a sedintei 
CL din 26.05.2022) privind aprobarea sumei de  251.031,53  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. 
 
            68.III.Proiect de  hotarare nr.230 din 23.05.2022 (înscris  suplimentar pe ordinea de zi  a 
sedintei CL din 26.05.2022)privind rectificarea bugetului local  etapa – mai 2022 – initiator primarul 
municipiului Husi. Inlocuita cu forma actualizata/ modificata din data de 25.05.2022. 
 

69.DIVERSE. 
                           

Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi : 

3. Proiect de hotărâre nr. 218 din 17.05.2022 privind modificarea statului de funcții al 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși – inițiator 
primarul municipiului Huși. 

               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. Va rog sa notati, exista avize favorabile la 
toate proiectele de hotarare din partea acestei Comisii. 
              Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-
sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 
hotărâre. Exista avize favorabile la toate proiectele de hotarare din partea acestei Comisii. 
              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, 
trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  x - - 

3.  Cocuz Adrian x - - 
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4.  Corjinschi Ioan Alexandru x - - 

5.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina absent nemotivat* 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat** 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost 
aprobată  cu  13   voturi pentru). 

 
4. Proiect de hotărâre nr. 214 din 13.05.2022  privind aprobarea  vânzării  prin licitaţie publică a 

imobilului Centrală termică nr.9, situată în strada Lt.Octav Hagiu nr.3 , aparținând domeniului 
privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea municipiului Huși – inițiator primarul municipiului 
Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

•  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.     

•  Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ – avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza :   Avizele comisiilor sunt 
favorabile.Solicit propuneri pentru  completarea Comisia de evaluare.Propuneri?! 

  Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Discutii , va rog, discutii ! 
  Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza :  Da,  doamna consilier ! 

              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Vreau sa intervin eu, doamna consilier 
doreste sa intervina tot la “discutii”. Am tinut cont ca ieri la sedinta de comisii s-a discutat despre acest 
punct privind evaluarea lui, este cam aceiasi evaluare, aproximativ la fel ca  cea de randul trecut, singurul 
lucru care s-a omis tinand cont de diferenta de curs din momentul in care a fost evaluarea si pana acum.La 
proiectul , daca facem comparatie  cu centrala  anterioara, era o solicitare si era “un joc”  pe care vroiau  
sa-l faca diversi cetateni, aici exista un singur cetatean care vrea sa o cumpere, si daca vrea sa o cumpere 
de asta am lasat valoarea la cea facuta de evaluator , cu corelarea respectiva  care trebuieste facuta. 

  Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Daca imi permiteti?! 
  Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza :  Da,  doamna consilier ! 
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               Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Evaluarea facuta de evaluator este din mai 2021. Intre 
timp au evoluat preturile , rata inflatiei este cu 30% mai mare….. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Este 13%, doamna ! 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: …. este 30% prin INS, da? De la luna  aprilie 2021 pana 
in luna aprilie 2022 , eu am verificat , prin Institutul National de Statistica. Nu este facuta evaluarea valorii 
de inventar din  “fisa mijlocului fix” , este cu valorile din 2020 …. 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Sunt din 2021. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: …..din 2020, in 2021 s-a inregistrat in urma evaluarii din 
2020. Am fost foarte  atenta, domnule primar, chiar daca nu am materialul in fata …. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Vi-l pot da pe-al meu , doamna! 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: …..si suplimentar, ca sa nu uit, la “declaratia” pe care o 
depune participantul la licitatie , vedeti ca este trecut vanzare teren , de fapt este un termen trecut gresit 
acolo, nu vanzare centrala termica. Rog Executivul sa corecteze si acel material. Revenind la valoarea cu 
care este vanduta, scoasa la licitatie aceasta centrala termica, Raportul de evaluare nu contine 
comparabilele de pret, locatia lor. Nu stim la ce se refera in momentul in care face o comparatie de pret.Ia 
cateva , 3 variante comparabile, nu stim unde sunt situate, in conditiile in care daca facem studiu  de piata 
si de intereseaza sa incasam intr-adevar niste bani la bugetul local , atunci tinem cont in primul rand de 
valoare la care s-a vandut cealalta centrala termica, care este la 500-600 metri distanta de aceasta. Nu 
este reevaluat terenul la preturile actuale, nu este reevaluata cladirea la preturile actuale in fisa mijlocului 
fix. Eu sunt impotriva vanzarii acestui imobil in momentul acesta. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am inteles punctul dvs. de vedere. Bun, si 
care este propunerea d-voastra? 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Sunt impotriva vanzarii acestui imobil in momentul 
acesta, fara o reevaluare corecta . Se face reevaluare pentru o garsoniera , dar cand este vorba de 
vanzarea unei centrale  termice, nu se mai face. 
 

➢ Intra in sala de sedinta doamna consilier Mardari Gianina.Sunt prezenti la 
sedinta un numar de 14 consilieri. 

 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am inteles, o sa rog pe cineva sa va aduca 
evaluarea  on-line , daca nu-l aveti , de la evaluarea  de data trecuta, e o diferenta totala intre cele doua 
cladiri, una se afla in “plin centru comercial”, in “plin centru comercial”, pe un teren plat, cealalta, a doua 
centrala de care vorbim se afla undeva la intersectia str.M.Eminescu cu O.Hagiu , undeva pe acolo, este 
inregistrata la intrare pe str.M.Eminescu, pe un teren , “pe o panta inclinata”. Din punctul meu de vedere 
este scoasa la licitatie. Din punctul meu de vedere puteti  “sa o ajustati”  cu cat vreti astazi, data trecuta 
“mi-am asumat eu” , era “5 miliarde”  ,  si am plecat de la “11 miliarde” , erau  “11”  prin propunerea mea, 
nu pe propunerea evaluatorului , de data asta , din punctul meu de vedere, dar-ar Dumnezeu sa vina 2 sau 
3 sa liciteze. Din punctul meu de vedere, aveti tot dreptul astazi sa faceti o noua propunere, o ajustare  cu 
30% , cu 10% , cu 15%. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, exact, o ajutare cu 30% propun , domnule primar. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Doamna consilier Popa, nu v-am interupt,  
v-ati spus un punct de vedere. Eu am un Raport de evaluare, la care v-am spus din start  ca trebuie corelat 
cu valoarea “euro”, dar daca vreti cu rata inflatiei , nu este nici o problema, nici nu am urmarit asta, ca sunt 
alte probleme , pe care daca vreti sa vi le spun “ne doare capul pe toti”, datorita “minunatului Guvern PNL-
PSD”, ca sa ma  intelegeti, o sa va spun imediat  in paranteza,  pana acum nu s-au semnat contractele de 
finantare pe proiecte europene, la toate le-au dat drumul acuma  si termenul de implementare este august 
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2023, iar daca nu le implementam pana in august la anu’, pierdem toate finantarile si tot ce s-a investit. 
Asteptam de 9 luni contractele de finantare. 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Aveti “linie legala” cu care puteti sa actionati in privinta 
asta. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu  am doamna nici o  linie legala, dupa 
cum vedeti fac memorii dupa memorii , nici acum nu au dat o corelare a preturilor  tinand cont de rata 
inflatiei, la proiectele care sunt in licitatie, si pentru care constructorii nu mai pot sa faca lucrari. Sunt multe 
alte probleme. Din punctul meu de vedere aveti astazi dreptul sa propuneti orice varianta, orice marire, 
randul trecut ,v-am spus , mi-am asumat-o eu pentru ca era o “zona zero” si am zis ca poate incasam o 
suma cat mai mare, pleaca licitatia de la o suma mai mare, la licitatie nu avem decat unul sau doi, nu mai 
stiu , de data aceasta am intervenit din start pentru ca nu s-a facut corelarea cu rata inflatiei , sau cu euro, 
sau cu ce vreti d-voastra, iar daca nu este corect ceia ce am propus noi , fiecare dintre noi are dreptul sa-si 
spuna punctul de vedere si sa propuna.Ideal ar fi sa scapam de ea pentru ca se degradeaza, si mai trebuie 
sa o si  pastram. Terenul acela este un teren in panta pe care cresc buruieni in continuu, care nu stie, 
coborati pe str.O.Hagiu faceti stanga spre str.Eminescu , va duceti catre “Inaltare”  si vedeti centrala, o sa 
vedeti tot. Nu merge nici spatiu comercial, nu merge nici intreprindere, nu stiu ce se poate face acolo, doar 
daca vrea cineva sa-si faca “orice”. E dreptul nostru, este dreptul dvs. , si al tuturor este interesul sa 
obtinem o suma cat mai mare de bani pe ea. Acesta este un Raport de evaluare, nu pot sa mi le asum pe 
toate, sa trec peste ele. Sunteti aici 21, 19 consilieri, cat sunteti astazi 14, 15 consilieri prezenti….. 
            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  In acest moment sunt 14 consilieri 
prezenti. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:….sunteti 14 consilieri prezenti , eu am 
propus un raport care este facut de un expert  , care este autorizat si platit. Ma scuze Dumnezeu, nu pot 
sa-mi asum toate , am auzit tot felul de variante la centrala din centru , ca-i da nu stiu cine cat  ca sa nu se 
inscribe  si sa renunte, si am zis haideti sa va ducem noi la un pret sa nu va mai convina  si sa vina doar 
cei interesati. Sa stiti ca am sesizat , o spun si pentru colegii de la PSD, ca sa ma credeti,  ca nu s-a facut 
corelatie de la 2020 , sau 2021 cu 2020, se poate face aceasta corelatie , nu am nici un interes sa o dau cu 
3 lei , prefer sa o dau cu 9 lei, nu stiu daca m-ati inteles?! 

Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Am inteles, domnule primar! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Sunt atatea nevoi, daca vreti, va mai dau un 
exemplu, cu care “imi bat capul  de masa” de azi-dimineata, pe str.Ciprian Porumbescu am dat impreuna  
un spatiu , pentru construirea terenului respectiv, a venit constructorul, proiectantul , am facut masuratorile 
topo , daca cineva dintre dvs. merge si crede ca este diferenta de 7 metri , nu o sa va vina sa credeti, intre 
str.Ciprian Porumbescu si terenul acela care-l are concesionat  cel cu fabrica de pavele. CNI-ul nu plateste 
decat maxim 10-15% din raport  , incerc sa schimbam  locatia , nu stiu daca se poate dar nici nu am in alta 
parte, si incerc sa gasesc o solutie care sa nu ne coste zidul de sprijin,  si toate de genul acesta. Nimeni 
dintre noi nu si-a dat seama, nici eu, iar acolo pe str.Ciprian Porumbescu, unde ai tu casa( domnul 
ing.Popa), este diferenta de 7 metri,  care nu se vede cu ochiul liber. 
            Domnul   ing.Popa Neculai – administrator SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi: Asa este. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Sper sa gasim solutii , sa nu ne coste bani. 
Deci, din punctul meu de vedere putem sa o vindem cu “30 miliarde” . Puteti propune 30 miliarde, doamna 
consilier ! 

 
➢ Intra in sala de sedinta  domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan . Sunt 

prezenti la sedinta un numar de  15 consilieri. 
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            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Domnule primar , eu nu am intervenit in mod “neserios”. 
Deci, propunerea mea, daca intr-adevar  se vrea un pret bun, sa actualizam cu rata inflatiei. Este 30% , noi 
majoram valoarea. Uitati-va pe internet si cereti rata inflatiei sau indicele de crestere a preturilor din luna 
aprilie, indicele este 1,3 , rata inflatiei este 30%. Propun ca pretul de pornire la licitatie  sa fie “600.000” , 
domnule primar.! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Eu vreau sa va spun ca rata inflatiei este 
30,40,20% , nu stiu care este , ma lasati totusi sa continui , sa folosim un ton pe care sa ne intelegem. Eu, 
data trecuta, am majorat pretul, mi-am asumat acest lucru, dar de data aceasta am Raportul de evaluare. 
Vreti sa-l mariti, vreti sa-l micsorati, cum doriti, da? 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Care nu este actualizat, domnule primar, care nu este 
actualizat! 

 Domnul consilier Țocu Cătălin : Doamna consilier Popa , imi cer scuze! 
 Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Va rog! 

             Domnul consilier Țocu Cătălin : Este justificata si sugestia doamnei consilier Popa, de a actualiza 
Raportul cu niste indicatori, da? Noi cei care ne desfasuram activitatea la Instante stim cum se face 
evaluarea, in decursul a mai multor  etape, mai trece un an,  dar se apeleaza la acelasi expert pentru a 
actualiza. Ca sa nu existe arbitrariu aici , sa apelam la acelasi expert , sa-i cerem sa actualizeze , sa ne 
raportam la rata inflatiei sau la alti indicatori , ca sa fie toata lumea impacata si toata lumea , iar interesul  
nostru comun este acela de a obtine un pret cat mai mare din vanzarea acestui bun. Dar nu este prima 
data cand noi Consiliul Local am intervenit si am spus ca nu suntem de acord cu pretul din Raportul de 
evaluare  si am propus un pret mai mare. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Ati auzit discursul meu? Exact ce sustineti 
dvs. acuma , am sustinut si eu, mai avem una si sa vedem ce facem si cu cealalta, dar aici chiar am lasat 
pretul  din Raportul de evaluare fara sa-mi dau seama ca  cei de la Biroul Tehnic nu au pus pretul corelat.  

  Domnul consilier Țocu Cătălin : Este ok. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Astazi suntem aici , numai putin domnule 
consilier ,  astazi suntem aici si v-am supus dezbaterii un proiect de hotarare.  Are dreptul toata lumea de 
aici sa vina cu propuneri de majorare a pretului . Din punctul meu de vedere , din cate ma pricep la 
imobiliare, cred ca ramanem cu ea (centrala termica). 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu, daca se reface  Raportul de evaluare si se introduce 
“comparabila locala” .  
             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza : Doamna consilier, va rog frumos! 
Supun spre vot proiectul de hotarare. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu , poate mai sunt si alte propuneri 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Chiar ne ignorati, doamna presedinte?! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Doamna presedinte! Doamna presedinte, 
dati-mi voie sa intervin, da? Nu mai am onoarea sa conduc sedinte ca cei de la Consiliul Judetean, cel mai 
bine ar fi sa le conducem noi, da? Doamna consilier Popa a facut o propunere , mai sunt aici 14-15 
consilieri prezenti, este si propunerea Executivului care trebuie colelata cu indicele de inflatie sau cum se 
mai cheama, la curs dolar, cum se face calculul acesta, poate mai are altcineva o alta propunere?! 

Domnul consilier Cocuz Adrian : Domnule primar, daca imi permiteti si mie sa intervin ? 
Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Bineinteles! 

            Domnul consilier Cocuz Adrian : Colegul nostru Țocu Cătălin a avut dreptate, din punctul meu de 
vedere, si atunci se pune urmatoarea intrebare: Exista graba asa de mare incat nu am putea amana cu o 
sedinta aceasta intervenire la expert  pentru a-i solicita o reevaluare, daca este posibila, adica este asa de 
urgenta vanzarea acestei centrale  ? Adica se vinde acuma si nu mai putem astepta ? Pana la urma este in 
interesul orasului. 
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              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Asa este. Sa se ia in calcul si cealalta centrala care s-a 
vandut. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Spre surprinderea dvs. o sa va spun un 
lucru. Nu este graba dar s-ar putea sa nu o vindem niciodata. Putem  sa nu o vindem niciodata, mai putin 
ma intereseaza, s-a dus timpul cand cei de la “PNL” vindeau doar terenurile, sau cei de la “Taranisti” 
vindeau tot, au vandut si parcurile daca vreti sa stiti, singura mea problema acum este reactualizarea la  
acest obiectiv , este reactualizarea la toate contractele care le avem, iar eu nu ma mai consider in stare sa 
conving acesti “minunati conducatori”  , de la mine in sus ,  sa ne mai dea niste bani. M-ati inteles?  
               Domnul consilier Cocuz Adrian : Eu am inteles. 
               Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : S-ar putea sa ajungem in situatia in care 
sa nu ne putem finaliza niste proiecte. Din punctul meu de vedere , sunt trei variante, alegeti-le! Il scoate, 
nu ma intereseaza, reevaluare inseamna un nou contract, o noua licitatie , un alt termen de asteptare, 
ajungem in luna septembrie, nu este nici o problema! 
               Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Reevaluarea poate fi facuta de acelasi evaluator ,  
oricum Raportul de evaluare este facut “aiurea”. 
               Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Este varianta sa-l respingem, sa-l 
ajustam, sa nu-l votam, sa-l votam, faceti  cum vreti d-voastra. Consider ca se face mult tam-tam, la un 
punct, la un punct ,care din punctul meu de vedere, nimeni dintre noi nu sustine ca vrea punctul lui de  
vedere. Eu, punctul meu de vedere nu pot sa vi-l dau la acest caz. 
               Domnul consilier Cocuz Adrian : Punctul comun de vedere este acela de a obtine o valoare cat 
mai buna. 
               Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : La fel am spus si eu. Nu putem vinde prin 
incredintare directa. Dvs. trebuie sa intelegeti un lucru , nu te chem pe dumneata domnul consilier Cocuz 
sa cumperi. Se face o licitatie publicata , asa cum aveti si maine, va rog sa fiti in Comisie. 
              Domnul consilier Cocuz Adrian : Este important sa stim ca plecam de la o baza  cat mai apropiata 
de realitate. 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Daca stii care este realitatea?! 
Domnul consilier Cocuz Adrian : Nu pot sa va spun, ca nu sunt specialist. 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Am un specialist care mi-a spus-o, am un 
specialist care mi-a spus-o! Domnule consilier Cocuz , haideti sa discutam noi doi, da? Eu am respectat un 
punct de vedere al unei persoane autorizate. Vreti sa intram intr-o polemica acuma? Nu are rost.  Domnule 
consilier Cocuz, discutati cu mine, da? OK, da? Nici eu nu sunt persoana autorizata sa evaluez niste 
lucruri. 
              Domnul consilier Cocuz Adrian : Principiul urmarit este acela de a aduce cat mai multi bani la 
buget. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Principiul urmarit si de mine , si a celor de 
aici, este sa  valorificam lucrurile cat mai mult. Chiar daca nu este valoare de piata, sa fie mai  mult decat 
orice. Eu nu am contestat punctul de vedere al doamnei consilier Popa Cătălina. Am sustinut doar punctul 
dce vedere, doamna consilier , va rog, nu putem discuta doi cate doi , in soapta! Am prezentat punctul de 
vedere al Executivului care s-a bazat pe un Raport de expertiza si care am intervenit din start sa fie corelat 
cu indicele de inflatie, poftim! Mai departe, ce stabiliti dvs., dar nu pot sa-mi asum totul ,  pentru ca maine 
ma intreaba Consiliul Local ce am facut cu cele peste 450  mii lei ? Daca vrea doamna consilier Popa sa 
ma asculte, amanarea este o solutie, este o solutie, dar nu ne impiedica nimeni astazi sa stabilim  un pret 
de “10 miliarde”, de exemplu. Eu nu m-am opus punctului de vedere al doamnei consilier Popa, nici 
punctului de vedere al domnului consilier Țocu, am sustinut punctul de vedere al Executivului, pe ce s-a 
bazat acest pret din Raportul de evaluare, doar ca trebuia corelat cu rata inflatiei. De aici , am venit in 
aceasta sedinta, ce interese am, nu vreau sa mai intru in polemica cu nimeni, astazi nici nu mai stiu  
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unde-mi era capul meu , intelegeti? Este un punct de vedere, dvs.sunteti 14 , nu ? 
          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : 15 consilieri sunt prezenti in acest 
moment.  
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : 15 consilieri. 
              Domnul consilier Țocu Cătălin : Eu vreau sa propun..... 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Cu amanarea eu nu sunt de acord. 
              Domnul consilier Țocu Cătălin: Nu, amanarea, vreau sa propun sa actualizam pretul cu rata 
inflatiei. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Asta am spus si eu. 
             Domnul consilier Țocu Cătălin: Sau putem stabili o suma fixa. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Se uita cineva pe internet , sa stim care 
este rata inflatiei ?  
               Domnul consilier Focia Alexandru : In luna aprilie rata inflatiei a fost 13,8%. 
               Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Uitati-va si la rata inflatiei in aprilie 2021. 
                Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Asa stiu si eu.Daca tot trebuie sa ajustam 
pretul , va fac o propunere pertinenta , daca tot este un teren asa de avantajos, intr-o zona foarte buna, 
cum unii isi dau cu parerea , sau nu,  o sa fie foarte multi la  licitatie, ca sa nu fie nici o discutie ,  daca tot  
am ajustat si data trecuta, acum propun sa ajustam pretul la 500 mii fara TVA. 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia Eu propun 600 mii  fara TVA, ca sa fie cu rata inflatiei. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Deci, avem varianta Executivului, varianta 
propusa de mine 500 mii lei fara TVA, varianta propusa de doamna consilier Popa 600 mii lei fara TVA . 
Mai este vreo varianta? 
             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza: Mai aveti alte propuneri ? 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnule consilier Cocuz, este licitatie. 
             Domnul  consilier Cocuz Adrian : Nu , domnule primar, eu asta incercam sa-i spun si doamnei 
consilier Popa, nu cine ofera mai mult, ideia era sa fie corecta , ati precizat ca este nevoie de bani la buget 
intotdeauna. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Am facut-o cu 10%. Asta am facut, 
domnule Cocuz. 
                Domnul  consilier Cocuz Adrian : Nu , domnule primar, Doamne –fereste, nu mi-o luati in nume 
de rau. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : In momentul in care obiectivul respectiv are 
un potential mai mare decat crede evaluatorul, mi-am permis , in momentul de fata, eu investitor imobiliar 
care sunt, mi-as lua terenul. 
            Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : La apartamente cum am 
procedat cand s-a marit pretul fata de pretul trecut in Raportul de evaluare ? Asa facem si acum, marim cu 
10%. 
               Domnul  Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : Sumele propuse sunt 
fara TVA. 

Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi : Da, sunt fara TVA. 
Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnilor consilieri, doamna consilier Popa, 
doamna presedinte, va rog! Eu am propus 500 mii lei fara TVA. Supuneti la vot . 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza : Supun la vot proiectul de hotarare in 
varianta Executivului. 
              Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Doamna presedinte, intai supuneti 
la vot “amendamentele”. 
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             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Intai supuneti la vot amendamentul propus 
de doamna consilier Popa, apoi amendamentul propus de mine , si la urma proiectul de hotarare initiat de 
Executiv. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza : Stimati colegi, supun la vot proiectul de 
hotarare cu amendamentul . 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu, supuneti la vot doar amendamentul. 
             Domnul  Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi: Intai supuneti la vot 
amendamentul propus de doamna consilier Popa. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Se supune la vot amendamentul propus de 
doamna consilier Popa Cătălina, 600 mii lei fara TVA. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza supune la vot amendamentul propus de 
doamna consilier Popa Cătălina, 600 mii lei fara TVA.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 absent motivat 

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 - x - 

9.  Matei Ionel  - x - 

10.  Matei Gabriela - x - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  - - x 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Amendamentul propus de doamna 
consilier Popa Cătălina, 600 mii lei fara TVA  = 4  voturi pentru), 8 voturi împotrivă), 3 abtineri). 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu a trecut amendamentul propus de 
doamna consilier Popa . Acum supuneti la vot  amendamentul propus de mine  500 mii lei fara TVA. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza supune la vot amendamentul propus de 
domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan = 500 mii lei fara TVA.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 absent motivat 
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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 X - - 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela X - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 
           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Amendamentul propus de 
domnul primar , 500 mii lei fara TVA  = 11  voturi pentru), 4 voturi împotrivă). 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : 11  voturi pentru), 4 voturi împotrivă). 
             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza :  Supun la vot proiectul de hotarare „in 
sine”. 
             Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu: Numai putin, va rog! 
Amendamentele “nu au trecut” nici unul . Hotărârea se adoptă  cu majoritatea  calificată de 2/3 din numărul  
consilierilor locali în funcţie. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu a trecut proiectul. 
              Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu: Nu proiectul, amendamentele.Cele 
doua amendamente nu au intrunit cvorumul pentru a fi aprobate. Ar trebui desemnati domnii consilieri 
pentru Comisia de licitatie si ulterior sa supunem la vot proiectul de hotarare in varianta Executivului. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nici nu mai supunem la vot, daca nu a 
trecut cu  “5” , o sa treaca cu “4” ? 
              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza: Daca aveti propuneri pentru Comisia de 
licitatie? 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu, proiectul de hotarare nu trece, “il 
retrag”, si trecem mai departe. Dar supuneti la vot proiectul de hotarare in varianta Executivului, fara 
amendamente, ca asta mai este! Dar avand in vedere ca nu a trecut amendamentul propus de mine, la 
revedere, trecem mai departe! Este logic, daca nu a trecut nici unul din amendamente, nu trece nici  
proiectul de hotarare al Executivului. Este clar, proiectul “se  amână” (a fost respins) .  Trecem la Punctul 
nr.5. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Intre timp se poate face reevaluarea valorii de inventar.  
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Se poate amâna si pentru la anu’, nu este 
nici o problema! 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Daca nu este nici o urgenta?! 
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               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza -  Trecem mai departe cu discutarea 
ordinea de zi : 

5. Proiect de hotărâre nr. 215 din 13.05.2022  privind completarea  Inventarului  bunurilor mobile 
şi imobile care aparțin domeniului privat  al municipiului Huși – inițiator primarul municipiului 
Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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) 

20.  Bobârnat Radu absent motivat 

21.  Ciupilan Valeriu Ioan  x - - 

22.  Cocuz Adrian x - - 

23.  Corjinschi Ioan Alexandru x - - 

24.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

25.  Focia Alexandru x - - 

26.  Iacob Ioan  x - - 

27.  Mardari Gianina X - - 

28.  Matei Ionel  x - - 

29.  Matei Gabriela x - - 

30.  Nacu Mihaela absent motivat 

31.  Nechifor Alexandru Ioan  X - - 

32.  Patrașcu Luiza x - - 

33.  Popa Cătălina Eugenia x - - 

34.  Popa Cristinel x - - 

35.  Romila Claudiu  x - - 

36.  Rotariu Nicoleta x - - 

37.  Toma Cătălina Tania absent nemotivat 

38.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 
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6. Proiect de hotărâre nr.223 din 20.05.2022   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, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
7. Proiect de hotărâre nr. 226 din 20.05.2022   privind atestarea  inventarului  bunurilor care 

aparţin domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui – inițiator primarul municipiului 
Huși. 

                Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 
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▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
8. Proiect de hotărâre nr. 227 din 20.05.2022  privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL 

situate în Șoseaua Huși-Stănilești și Bd.1 Mai , persoanelor aflate pe lista privind ordinea de 
prioritate în soluționarea cererilor depuse în  vederea obținerii de locuințe din fondul ANL , 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019 – inițiator 
primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ?  
               Doamna consilier  Popa Cătălina Eugenia: La acest proiect de hotarare , in Comisie eu am dat 
aviz nefavorabil  , pentru faptul ca nu era anexat la materialul de sedinta o cerere de renuntare a unei 
persoane , Murgoci Alexandra care se situa pe un loc eligibil, mi-a aratat doamna Manafu acea cerere de 
renuntare, deci, sunt de acord cu proiectul de hotarare. 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Am inteles.Multumim! Daca nu mai sunt 
alte discutii , trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 
 

9. Proiect de hotărâre nr. 222 din 20.05.2022  privind aprobarea schimbării titularului contractului 
de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși , strada Calea Basarabiei nr.90, 
bl.B.2,sc.B,et.1,ap.14,județul Vaslui , de pe numele Eracle Eugen , pe numele Eracle Cosmin 
Constantin – inițiator primarul municipiului Huși.  

                Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ 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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▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

  
10. Proiect de hotărâre nr. 219 din 17.05.2022  privind  aprobarea  sumei  de  476.659,10  lei  cu 

TVA  necesară pentru finalizarea lucrărilor de reparații și întreținere a străzilor reabilitate prin 
proiectul P.O.R.( P.I.D.U) – inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii 
publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 
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          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan   nu si-a exprimat votul , nu se afla in sala de sedinta  

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  14   voturi pentru). Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan , nu si-a exprimat votul , nu se afla in sala 
de sedinta. 

 
11. Proiect de hotărâre nr.165 din 12.05.2022 privind actualizarea  documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiție “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor tronson 2 
din municipiul Huși,județul Vaslui” – inițiator primarul municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii 
publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre în 
varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 
mainii”.     
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             Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  
crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Bobârnat Radu absent motivat 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan   nu si-a exprimat votul , nu se afla in sala de sedinta  

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  14   voturi pentru). Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan , nu si-a exprimat votul , nu se afla in sala 
de sedinta. 

 
12. Proiect de hotărâre nr. 220 din 19.05.2022  privind aprobarea executiei bugetului local si 

bugetului  institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata 
la data de 31.03.2022 – inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii 
publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan   nu si-a exprimat votul , nu se afla in sala de sedinta  

3.  Cocuz Adrian x - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru x - - 
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5.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  14   voturi pentru). Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan , nu si-a exprimat votul , nu se afla in sala 
de sedinta. 
 

13. Proiect de hotărâre nr. 221 din 19.05.2022  privind actualizarea  creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023  
pentru obiectivul  de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor -  tronson II din 
Municipiul Husi” – inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii 
publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan   nu si-a exprimat votul , nu se afla in sala de sedinta  

3.  Cocuz Adrian x - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru x - - 
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5.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6.  Focia Alexandru x - - 

7.  Iacob Ioan  x - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  14   voturi pentru). Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan , nu si-a exprimat votul , nu se afla in sala 
de sedinta. 
 

14. Proiect de hotărâre nr.166 din 12.05.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Huși nr.144 din 28.04.2022  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, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii 
publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Da, va rog, doamna Popa ! 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Eu as avea o interventie, dar din pacate, domnul primar 
vad ca nu este , deci, de facem ? Il asteptam pe domnul primar, da? 
            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Este prezent in sala reprezentantul SC 
Ecosalubrizare Prest, domnul ing.Popa. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Doamna presedinte, eu stiu ca domnul primar ar trebuie 
sa fie prezent  la sedinta, da, si atunci il asteptam pe domnul primar. 
          Domnul consilier Popa Cristinel : Nu este obligatorie prezenta primarului la  sedinta. 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Cu domnul ing.Popa am lamurit ce aveam de lamurit, cu 
domnul primar am altceva de lamurit. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Da, doamna consilier, spuneti, va ascult! 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Domnule primar , am analizat, reanalizat, acest proiect 
de hotarare privind actualizarea preturilor , motivul  pentru care se amanase pe luna aceasta sau acuma, 
pretul al autostropitoare, da? Era faptul ca a fost o crestere cam mare, da? Am vazut despre ce este vorba, 
dar totodata am sesizat si faptul ca pentru spalatul strazilor , pentru stropitul gradinilor sau al spatiilor verzi 
se foloseste apa potabila, lucru care pe mine m-a surprins. Stiu ca fusese o discutie sa se faca niste bazine 
pentru colectarea apelor pluviale. 
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            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : “Dati-mi voie sa va opresc, stiu unde vreti sa 
mergeti, referitor la bazine pentru colectarea de ape pluviale  fara nici o discutie in consiliul local, necesita 
construirea bazinelor, achizitionarea de alte cisterne,s.a.m.d. la spatii verzi.Daca ne uitam in toata lumea 
asta “mare si tare” o sa vedem ca la spatiile verzi nu se mai uda cu furtunul, ceia ce incercam noi sa facem  
de vreo 4 ani de zile, sa montam sisteme de irigat automate, iar singura retea de apa pe care o am acolo 
este apa potabila. Doi, udatul strazilor, udatul strazilor se face numai atunci cand este nevoie, cand 
temperaturile depasesc 300 , parca asa este, nu ?” 
          Domnul ing.Popa Neculai – administrator SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi : Da, da, asa este. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : “Pe parcursul a câteva  zile, iar despre acea 
apa pluviala  despre care spuneti dvs., mai am de lucrat la conducta pe care am preluat-o si am mostenit-o, 
amestecul din magistrala mare , acolo unde se amesteca pluvialele cu apa menajera.In concluzie, udatul, 
fiecare are doua variante, ori  se duce si ia din iazul domnului Nechifor sau a lui feciorul meu,  ceia ce nu-i 
sa voie nimeni, sau sa ia din reteaua de pompare . ” 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Dar lacul Recea nu se mai decolmateaza ? 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Doamna consilier, lacul Recea este 
decolmatat total. Lacul Recea , ultima varianta a fost  domnul Rotariu care a vrut sa-l concesioneze, din 
cate imi aduc  eu aminte , si a respins-o consiliul local. 
            Doamna consilier Rotariu Nicoleta : Da, asa este, cu domnul Bejan , si cu Petal-ul. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Da, au fost trei oferte . 
            Doamna consilier Rotariu Nicoleta : Da, au fost trei. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : “Aceiasi varianta care a fost mai devreme, 
nici o problema. Eu ca sa am de unde lua bani sa pot moderniza lacul Recea , nu am nici o solutie. Am tot 
incercat, dar nu se poate nicaieri. Am facut proiecte, am dovezi ca am incercat, ceia ce s-a intamplat si cu 
Cinematograful, pana am gasit varianta  CNI, ca  nu eram comuna, am demonstrat ca eram municipiu si 
am putut accesa. Nu am de unde sa iau alta apa. Peste tot unde sunt apele romane, tot o platesc. Din 
punctul meu de vedere, nu asta este problema. A doua problema, daca acum s-a venit cu corelarea 
preturilor, a fost acea discutie in ultima sedinta cand domnul  director a stabilit  foarte corect pretul , numai 
ca era inversata ordinea in doua documente si nu iesea, dar le-a descoperit chiar pana la finalul  sedintei.In 
final, pretul corect este acesta.  
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :Eu sunt datoare cu o explicatie Consiliului Local. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Iar varianta care spuneti dvs. de a construi  
bazine , ati avut intentia de a propune si nu ati facut-o. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : O sa o propunem, domnule primar. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Doamna consilier, aveti tot dreptul sa 
propuneti, v-am mai spus! 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :Asa o sa fac. Daca imi permiteti!? 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Astept si eu proiecte initiate din partea 
consilierilor locali. Deocamdata , sunt foarte putine, cam 1-2 proiecte au fost propuse in ultimii 12 ani. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Daca imi permiteti!? Referitor la cresterea de pret cu 
aproape 60% la acest tarif de inchiriere a autostropitoarei,din discutiile purtate ieri si alaltaieri cu salariatii 
de la SC Ecosalubrizare , si cu domnul director, am inteles ca s-a schimbat autostropitoarea, este una 
noua. Tariful vechi era aferent unei autostropitori mai vechi , nu stiu daca este sau nu scoasa din uz, nu am 
inteles, in orice caz este majorarea datorata reziviilor care trebuiesc facute si a amortismentului la noua  
valoare , lucru care daca ne-ar fi fost explicat atunci , ne-ar fi lamurit,  s-ar fi putut clarifica de atunci. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Doamna consilier , problema o sa fie si mai 
dura. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Eu am vrut sa explic asta consiliului local. 
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             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Pretul la motorina  s-a dublat, pretul s-a 
dublat, si nu numai pe latura asta, s-ar putea sa intram cu totii “in colaps”. Intrebati-I pe toti cei care isi 
desfasoara activitatea pe baza consumului de combustibil , sunt cresteri “enorme” ale preturilor. Pretul la 
asigurari a crescut. Eu nu pot sa-i cer domnului Popa sa vina cu un pret mic, subevaluat. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Domnule primar, eu am vrut sa vad motivul pentru care 
a crescut cu 60%  pretul. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Stim de la sedinta trecuta care era 
propunerea de pret, dar probabil persoana care a pus in ordine materialul de sedinta de atunci , a inversat 
acolo niste documente. Acum s-a venit cu acea corelare , dar care a fost prezentata si in sedinta trecuta.O 
luam de la capat? 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Eu cred ca am fost destul de explicita. 
               Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Daca nu mai sunt alte discutii, trecem 
la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost 
aprobată  cu  15   voturi pentru). 

 
15. Proiect de hotărâre nr. 216 din  13.05.2022  privind aprobarea casarii a mijloacelor fixe si 

obiectelor  de inventar pe anul 2021  preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI  
in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare  prin concesiune  nr. 9598 
din 01.04.2011 – inițiator primarul municipiului Huși. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii 
publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
16. Proiect de hotărâre nr. 217 din 13.05.2022 privind emiterea  avizului pentru desfașurarea de 

servicii funerare pe raza municipiului Huși de către SC CASA FUNERARĂ LUCA SRL - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
17. Proiect de hotărâre nr. 224 din 20.05.2022  privind aprobarea dezmembrării imobilelor  - 

terenuri cu nr.cadastral 79484 în 4  loturi distincte  ,   cu nr.cadastral 79861  în 12 loturi distincte, 
cu număr cadastral 80029 în 6 loturi distincte , situate in Cartier Dric.2 - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
18. Proiect de hotărâre nr. 225 din 20.05.2022  privind aprobarea dezmembrării imobilelor – 

terenuri  cu nr.cadastral 79955    în 2 loturi distincte , situate în Cartier Dric.3 - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre în 
varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 
mainii”.     
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             Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  
crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Bobârnat Radu absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
19. Proiect de hotărâre nr. 167 din 12.05.2022  privind aprobarea concesionării directe a unei  

suprafeţe de teren de  293   mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în 
municipiul Huşi, strada Victor Ion Popa nr.16 , către  domnul David Alin-Vlăduț  , aferentă 
imobilului  cu destinaţia de locuinţă, proprietate a acestuia- inițiator primarul municipiului Huși.  

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre în 
varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 
mainii”.     
 
 



38 | 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
20. Proiect de hotărâre nr. 168 din 12.05.2022   privind retragerea dreptului de folosinţă asupra 

unor terenuri  atribuite  în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre în 
varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 
mainii”.   
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             Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  
crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Bobârnat Radu absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
21. Proiect de hotărâre nr.169 din 12.05.2022 privind aprobarea  inventarului terenurilor  

disponibile pentru aplicarea  Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală,  pentru anul 2022 - inițiator primarul municipiului Huși. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre în 
varianta propusă  de iniţiator.Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea 
mainii”.     
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             Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  
crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Bobârnat Radu absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
22. Proiect de hotărâre nr. 170  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor inginer 
Ioan Neamțu nr.1.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Crețu Victorița -Nicoleta  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
23. Proiect de hotărâre nr. 171  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor inginer 
Ioan Neamțu nr.2.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Stoian Roxana- Andreea  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
24. Proiect de hotărâre nr. 172  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor inginer 
Ioan Neamțu nr.2.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Țabără Andrada , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 
 

25. Proiect de hotărâre nr. 173  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 
teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor inginer 
Ioan Neamțu nr.1.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului Andrei Cosmin  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit- inițiator 
primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 



44 | P a g e  

 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
26. Proiect de hotărâre nr. 174  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Ioan  G.Vântu 
nr.1.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, domnului 
Donea Marius , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
27. Proiect de hotărâre nr. 175 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Ioan  G.Vântu 
nr.2.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, doamnei 
Velic Ana-Maria, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
28. Proiect de hotărâre nr. 176  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Ioan  G.Vântu 
nr.1.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, domnului 
Toma Lucian, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
29. Proiect de hotărâre nr. 177 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  General Doctor 
Aviator Victor Anastasiu nr.2.D , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală 
conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe 
proprietate personală, domnului Dima Andrei  , precum și constituirea dreptului de superficie cu 
titlu gratuit  - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
30. Proiect de hotărâre nr. 178 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  General Doctor 
Aviator Victor Anastasiu nr.2.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală 
conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe 
proprietate personală, doamnei Antohi Andreea , precum și constituirea dreptului de superficie 
cu titlu gratuit  - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 
 

31. Proiect de hotărâre nr. 179  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 
teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  General Doctor 
Aviator Victor Anastasiu nr.1.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală 
conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe 
proprietate personală, doamnei Golache Mihaela , precum și constituirea dreptului de superficie 
cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
32. Proiect de hotărâre nr. 180  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  General Doctor 
Aviator Victor Anastasiu nr.14  , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală 
conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe 
proprietate personală, domnului Ciochină Alexandru-George , precum și constituirea dreptului de 
superficie cu titlu gratuit- inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
33. Proiect de hotărâre nr. 181  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  General Doctor 
Aviator Victor Anastasiu nr.1.A  , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală 
conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe 
proprietate personală, doamnei Drăghici Andreea , precum și constituirea dreptului de superficie 
cu titlu gratuit- inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

34. Proiect de hotărâre nr. 182 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 
teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  General Doctor 
Aviator Victor Anastasiu nr.2.A  , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală 
conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe 
proprietate personală, domnului Ciobotaru Radu-Alexandru , precum și constituirea dreptului de 
superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
35. Proiect de hotărâre nr. 183 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  General Doctor 
Aviator Victor Anastasiu nr.2.C , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală 
conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe 
proprietate personală, domnului Dima George , precum și constituirea dreptului de superficie cu 
titlu gratuit  - inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

36. Proiect de hotărâre nr. 184  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 
teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Corneliu 
Adameșteanu nr.26 , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului Porumbiin  Răzvan-Alin , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 
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          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
37. Proiect de hotărâre nr. 185 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Corneliu 
Adameșteanu nr.20 , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului Isac Marian  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator 
primarul municipiului Huși 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 
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          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
 

38. Proiect de hotărâre nr. 186 din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 
teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Corneliu 
Adameșteanu nr.2.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Chetran – Hîncu Viorica-Liliana , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu 
gratuit - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

39. Proiect de hotărâre nr. 187  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   
de teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Corneliu 
Adameșteanu nr.2.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Coșug Nicoleta-Georgiana  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu 
gratuit  - inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 
 

40. Proiect de hotărâre nr. 188  din 12.05.2022   privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 
teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Corneliu 
Adameșteanu nr.44 , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului Ifrim Ciprian-Florin , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
41. Proiect de hotărâre nr. 189  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Alecu 
Beldiman nr.42 , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Țîntă Diana  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
42. Proiect de hotărâre nr. 190  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Alecu 
Beldiman nr.44 , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului  Țîntă Narcis-Andrei  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -
inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
43. Proiect de hotărâre nr. 191 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Alecu Beldiman 
nr.2.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, domnului  
Mihalache Ciprian-Gheorghe , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
 
44. Proiect de hotărâre nr. 192  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Alecu 
Beldiman nr.2.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului  Tudor Ștefaniță , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
45. Proiect de hotărâre nr. 193 din 12.05.2022     privind atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Alecu Beldiman 
nr.1.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, doamnei 
Marica Ana-Maria , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator 
primarul municipiului Huși 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
46. Proiect de hotărâre nr. 194  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Alecu 
Beldiman nr.1.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Măcinoi Ema-Emanuela , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
47. Proiect de hotărâre nr. 195 din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.1.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului Topciu Robert-Cătălin  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 
 

48. Proiect de hotărâre nr. 196 din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot  de 
teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.2.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Boghiu Mirela , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
49. Proiect de hotărâre nr. 197  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.1.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Adam Alexandra-Elena  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 
 

50. Proiect de hotărâre nr.198  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 
teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.2.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Moisă Petruța-Alexandra   , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit 
- inițiator primarul municipiului Huși. 

              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
51. Proiect de hotărâre nr.199 din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.1.C , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Butiuc Raluca -Viorica  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -
inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
52. Proiect de hotărâre nr. 200 din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.2.C , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Ciubăr Ioana- Raluca  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 
 

53. Proiect de hotărâre nr. 201 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 
teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.1.D , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului Cornea Lucian-Constantin , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit 
- inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
54. Proiect de hotărâre nr.202  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian 
Cotescu nr.2.D , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului Bugeac Vlad-Theodor , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
55. Proiect de hotărâre nr. 203 din 12.05.2022 privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Tudor Arghezi 
nr.1.C , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, doamnei 
Mălăncuș Andreea, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 
 

56. Proiect de hotărâre nr. 204  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   
de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Tudor 
Arghezi nr.1.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Bolboceanu Mihaela , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
57. Proiect de hotărâre nr. 205 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Tudor Arghezi 
nr.1.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, doamnei 
Buhuși Iolanda-Octaviana , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
58. Proiect de hotărâre nr. 206  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada  Tudor Arghezi 
nr.1.D , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, domnului 
Baciu Marian-Cosmin , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
59. Proiect de hotărâre nr.207 din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Nicolae Malaxa 
nr.13 , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, domnului  Bejan 
Claudiu-Costel , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 
 

60. Proiect de hotărâre nr. 208  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   
de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Nicolae 
Malaxa nr.2.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului  Covaci Alexandru , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
61. Proiect de hotărâre nr. 209  din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   

de teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Nicolae 
Malaxa nr.1.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
domnului  Croitoru Adrian-Marian , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
62. Proiect de hotărâre nr. 210  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Nicolae Malaxa 
nr.1.A , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, doamnei  
Mardare Samyra-Diana, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
63. Proiect de hotărâre nr. 211 din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Nicolae Malaxa 
nr.2.B , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, doamnei  
Noea Adina , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
64. Proiect de hotărâre nr. 212  din 12.05.2022    privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 

teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Victor Ion Popa 
nr.9  , pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, domnului 
Chitariu Andrei   , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit- inițiator primarul 
municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 
 

65. Proiect de hotărâre nr. 213 din 12.05.2022     privind  atribuirea  cu titlu gratuit  a  unui   lot   de 
teren   în suprafaţa de  300   mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Ciprian 
Porumbescu nr.59, pentru construirea   unei   locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei  locuinţe proprietate personală, 
doamnei Grigoraș Paula-Maria  , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit- 
inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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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▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 

 
          66.I.Proiect de  hotarare nr.231 din 23.05.2022(înscris  suplimentar pe ordinea de zi  a sedintei 
CL din 26.05.2022) privind  închirierea  imobilului situat   în municipiul Huşi, strada 14 Iulie, bloc 
N.1,sc.B,et.1,ap.19 ,  către doamna  Romila Mariana – initiator primarul municipiului Husi. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii  daca sunt la acest proiect de 
hotarare. ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 
 
        67.II. Proiect de  hotarare nr.232  din 23.05.2022(înscris  suplimentar pe ordinea de zi  a sedintei 
CL din 26.05.2022) privind aprobarea sumei de  251.031,53  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 prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ 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.     

▪ Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii 
publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre.           
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▪ 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 Patrașcu Luiza   : Discutii la acest proiect de hotarare ?  
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Vreau eu sa intervin! 
           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza : Da, va rog , domnule primar! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Prima data s-a aprobat suma din sedinta 
anterioara, dar dupa discutii pe care le-am avut cu cei doi primari de municipii , pe PNRR sunt 21 de 
milioane de euro, pentru judetul Vaslui , pentru cele 3 municipii . Se incadreaza cladiri care sunt cu un grad 
seismic …….. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza : Ridicat. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :…..nu, care nu sunt intr-un grad seismic, 
si cladiri mai vechi de anul 2000, obtinand suma de aproximativ 8 mil.de euro, am venit inapoi, am luat 
toate institutiile publice , le-am studiat, care pot fi reabilitate, sa speram  ca putem sa facem expertizele, de  
asta am venit acum , cat era, acum am suplimentat cu trei. 
           Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului : Erau cinci si acum sunt opt. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Poftim? 
           Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului : Erau cinci si acum sunt opt. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Da, am suplimentat cu trei, care sunt : 
Internatul de la Liceul Agricol , Vinoteca, “cresa” de la Liceul Agricol, nu Cresa “nu merge”, era vorba de 
Cantina de la Liceul Agricol. Cresa sa vedem daca o putem trece,  pentru ca la cresa este “o problema”, in 
urma cu multi ani, cei care sunteti consilieri mai vechi stiti, am dat Ministerului Muncii pe un proiect pe care 
l-am facut “pe social” , cu  “Totul pentru viata”, daca ne da acceptul ca putem sa o modernizam , o 
modernizam, o introducem si pe ea . Asta este singura diferenta. Problema este ca pana pe data de 25 
trebuie sa intocmesc toate expertizele la surplusul acesta si toate evaluarile ca sa le putem depune. De 
asta apar aceste modificari. Este vorba de Gradinita nr.10, Gradinita nr.4 nu intra aici, este pe grad 
seismic, este Scoala “M.Sadoveanu “, Scoala nr.2 cu toate corpurile, este corpul unde functioneaza cele 2 
gradinite, in inventarul nostru  apare internat de la Liceul Agricol , cu internatul de la vale, cantina, cresa, 
vinoteca, toata lumea ne ducem si ne place, dar cand plecam de acolo nimeni nu investeste  nimic. Astea 
sunt propunerile, de asta apare modificarea. Vroiati sa interveniti, doamna consilier? 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu, nu vroiam sa intervin. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :V-am spus aceste lucruri pentru ca era 
normal de intervin. 
         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Daca nu mai sunt alte discutii, trecem la 
vot. 
        Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Termenul de depunere este 31  luna viitoare. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 
 
            68.III.Proiect de  hotarare nr.230 din 23.05.2022 (înscris  suplimentar pe ordinea de zi  a 
sedintei CL din 26.05.2022)privind rectificarea bugetului local  etapa – mai 2022 – initiator primarul 
municipiului Husi. Inlocuita cu forma actualizata/ modificata din data de 25.05.2022. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

▪ Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii 
publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   : Discutii ? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu 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 absent motivat 

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 X - - 

9.  Matei Ionel  x - - 

10.  Matei Gabriela x - - 

11.  Nacu Mihaela absent motivat 

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 absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  x - - 

           Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Hotărârea  a fost aprobată  
cu  15   voturi pentru). 
 
 
       69.DIVERSE. 
               Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :In urma solicitarii dvs., am adresat invitatia 
domnului manager al Spitalului Municipal “D.Castroian”  Husi , domnul director este aici, Sergiu te rog sa-l 
chemi pe domnul director ! 
           Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : Da, ii spun acum! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : I-am transmis toate “nelamuririle” dvs, toate 
solicitarile dvs., la care dumnealui va raspunde astazi. Daca mai aveti dvs.ceva la “Diverse”, pana vine 
domnul director!? Eu am intrebat altceva, pana intra domnul director in sala de sedinta, daca mai avem 
ceva de discutat la Diverse? 
             Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan : Referitor la scolile de sofer. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Da, asta este si la mine “o idee” pe care 
vreau sa o propun , un program de restrictionare la anumite ore sau zile. 
            Domnul consilier Nechifor Alexandru Ioan : Da, dimineata si dupa-amiaza, trebuie fixate anumite 
ore,  de la  ora 7,00 la 9,00 trebuie sa ducem copiii. 
            Domnul consilier Popa Cristinel : De la „ora 4,00”  , „de la 6,00” . 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Toata lumea imi spune de aceste scoli de 
sofer, toti ne confruntam cu aceasta problema. 
           Domnul consilier Popa Cristinel : Mai este o problema, s-a pus „aici pe un  sens unic” , un stop, 
invers. 
            Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : A ramas. Nu-si mai 
gaseste utilitatea. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Este stopul care s-a pus cand am 
remodernizat  acea bucata din DE, si nu s-a luat stopul. A ramas. Nu l-am luat ,  in ideia de a moderniza, 
de a fluidiza partea respectiva de drum. 
             Domnul consilier Popa Cristinel : Nu-si mai gaseste utilitatea. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Alte discutii ? 
             Domnul consilier Țocu Cătălin :  Daca imi permiteti !  
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Da, va rog! 
             Domnul consilier Țocu Cătălin : In sedinta trecuta am solicitat domnului primar  situatia finantarilor 
pentru Clubul HUSANA Husi , si am conchis cu totii aici ca este necesara , urmare discutiilor care au avut 
loc  precum ca, Primaria si Consiliul Local nu au sustinut in nici un fel  clubul respectiv. Cred eu ca, trebuie 
sa facem publica sustinerea financiara, asa este normal. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Eu am cerut colegilor suma totala, o putem 
defalca. 
           Domnul consilier Țocu Cătălin : Am inteles ca se lucreaza la acest material. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Da, asa este, dar referitor mai departe la 
echipa de fotbal , la tot ce se spune, eu am facut tot ce tine de mine, si cu acordul dvs., dar mai departe 
chiar nu vreau sa….. 
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            Domnul consilier Țocu Cătălin : Vreau sa continuam. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Ca sa continuam, sunteti un numar de 19 
consilieri, domnul consilier Iacob  cunoaste situatia, sincer sa va spun la ora actuala  am atatea proiecte 
incat , eu sunt intru-totul cu sustinerea echipei  de fotbal, dar va rog pe dvs. domnilor consilieri sa va 
exprimati un punct de vedere. 
            Domnul consilier Iacob Ioan : Urmare discutiilor pe care le-am avut cu dvs, am facut demersurile 
necesare, impreuna cu domnul avocat, pentru un numar de „rezervare de nume”, dupa aia vom intra intr-o 
sedinta de consiliu local. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : La ora actuala  am 18 si cu 17 , in jur de 35 
de proiecte cu fonduri europene, nu cred ca mai pot sa fac si proiectul asta . Sunteti cu totii consilieri, tinem 
cu totii la sport, sunt alaturi de dvs., doamna secretar este si ea, juristii si ei, toti juristii din consiliul local, 
haideti sa facem acest proiect pe care sa ni-l si asumam! 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Pot sa adresez si eu o intrebare domnului   manager de 
la Spital   ? 
             Preşedintele de şedinţă,  doamna   consilier  Patrașcu Luiza  : Va rog! Daca nu mai sunt alte 
discutii pe acest subiect  “de sport”, da, puteti sa-i adresati . 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Daca nu mai sunt alte discutii la punctul 
Diverse. 
             Preşedintele de şedinţă,  doamna   consilier  Patrașcu Luiza  : Mai sunt alte discutii la punctul 
Diverse? 
           Domnul consilier Romila Claudiu : Despre Muzeu, ce se mai stie? 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Despre Muzeu , stiu doar atata, eu am 
refuzat sa semnez receptia lucrarilor de  “80 miliarde”, care au fost facute, daca dvs. le vedeti, eu nu le vad, 
am avut o discutie acum 6 ani la Ministerul Culturii, dupa ce le-am atras atentia ca “acolo”  eu nu o sa 
semnez niciodata , vroiau  sa ni–l predea, sa-l reabilitam, sa facem un proiect nou. Nu puteam sa semnez 
acea hartie cu lucrari de “80 miliarde”. Sa o semneze cei care au facut-o. Au facut un nou proiect, au 
obtinut toate avizele, inclusiv  de la ISU, acolo se impotmolise jumatate de an de zile, am fost, am studiat  
impreuna si am gasit solutia, proiectul se afla la ora actuala  la Ministerul Culturii , care urma sa-l prinda in 
buget si sa continuie modernizarea acelei cladiri. Nu cred ca cineva din tara asta se duce sa semneze o 
receptie de 80 de miliarde . 
                Preşedintele de şedinţă,  doamna   consilier  Patrașcu Luiza : Daca nu mai sunt alte discutii pe 
marginea acestui  subiect, dau cuvantul doamnei consilier Popa .  Va rog, doamna consilier Popa ! 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Spunem “Bun venit” domnului manager…. 
             Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager la Spitalul Municipal D.Castroian Husi : Buna ziua! 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:…si ca , noi v-am asteptat pe data de 05 mai … 
             Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager la Spitalul Municipal D.Castroian Husi : In momentul in 
care m-ati fi invitat , as fi fost prezent atunci. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:…asa a promis domnul primar, atunci era si doamna 
dr.Nacu, care era mai in masura sa va adreseze niste intrebari…. 
             Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager la Spitalul Municipal D.Castroian Husi : Sper ca nu se 
confrunta cu probleme de sanatate. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:…dar am sa-mi permit si eu, imi cer scuze daca nu o sa 
le formulez foarte profesionist . Stiti ca au fost discutii legate de acel cabinet medical stomatologic pentru 
care s-a incadrat un medic in baza unui concurs. Rugamintea mea este, daca puteti sa ne spuneti in ce 
baza ati stabilit  dvs., ca un manager, necesitatea ocuparii acelui post si  organizarii acelui concurs? Cu 
atat mai mult,  am inteles ca nu este contract cu Casa de Asigurari de Sanatate , si chiar dintr-o declaratie 
data de doamna doctor stomatolog pe care ati angajat-o , am inteles ca o luna de zile nu a avut nici un 
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pacient. Explicati-ne , pentru ca sunt niste bani care trebuiesc  platiti, nu ? Salariul doamnei, cheltuielile 
materiale, spuneti-ne si noua ! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Inainte de a va raspunde domnul director, 
vreau sa intervin eu. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Eu m-am adresat domnului director, nu dvs. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Vreau sa intervin si eu pentru ca ati atins 
mai multe puncte. Eu am sa va explic punctul meu de vedere, apoi o sa va explice domnul director punctul 
sau de vedere, poate il stie, poate era mai nou. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Poate stie, poate nu s-a uitat pe 
organigrama, in organigrama  acest post este aprobat din 2013. Posturile au fost scoase la concurs de mai 
multe ori, necesitatea am stabilit-o la solicitatea Spitalului si cu aprobarea consiliului , prin hotarare de 
consiliu. Doamna dr.Nacu, si mie imi pare rau ca astazi nu este aici , si eu am lipsit de la o sedinta… 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :Doamna dr.Nacu lipseste motivat, a anuntat ca nu va 
participa la aceasta sedinta. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Imi pare rau ca nu este, ma lasati sa  
termin !? 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : A anuntat ca astazi nu va fi la sedinta, din momentul in 
care a fost anuntata sa participe la sedinta. Se stia ca pleaca din localitate , deci, imi pare rau! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Doamna consilier Popa, doamna dr.Nacu in 
mai  multe discutii, si daca nu ma insel se poate sa fi avut una si in consiliu local, a sustinut in continuu 
infiintarea unei linii de garda stomatologice. Asa este?! 
             Preşedintele de şedinţă,  doamna   consilier  Patrașcu Luiza  : Da, asa este. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Si nu cu  medic, cel putin 5, ca sa poata 
functiona aceasta linie de garda.Mai departe, noi, prin Spital ne-am propus, eu in special, ne-am propus, 
m-am zbatut ca sa finantam acest Spital care “a fost abandonat”, sa avem toate serviciile aici , pentru ca 
aici se asigura toate urgentele, totdeauna sa avem aparatura necesara si medicii care sa ne trateze , sa ne 
consulte in momentul in care “fereasca Dumnezeu” am avea nevoie sa ajungem acolo. Am ajuns eu , “ma 
costa”  un ventricul pentru ca nu am avut medic. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Inseamna ca nu s-au  ocupat posturile. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu era doamna, medicul care era nu a fost 
in stare sa ma trateze, dar nu vreau sa fac nici un comentariu. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Aceiasi problema  este de ani de zile. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Un ventricul, eu sunt un om care merge 
numai cu ventriculul drept, pe cel stang nu-l am. De aici, vreau sa-l las pe domnul director sa va raspunda 
exact pe ceia ce am prezentat , “pe materiale”  pe care le-au prezentat de-a lungul celor 3,4,5 sedinte , prin 
care doamna dr.Nacu sau alti consilieri care ati avut  probleme, pe dumnealui l-am rugat sa fie pregatit sa 
vina sa ne explice si noua, si am explicat inca o data sa intelega toata lumea din aceasta sala, Spitalul este 
subordonat Consiliului de Administratie  si Consiliului Local. Eu, cel putin, sunt ordonatorul de credite care 
ma ocup, de restul aveti consilierii locali din Consiliul Local ,  Consiliul de administratie de la Spital  , prin 
care puteti transmite anumite sarcini prin intermediul meu sau al lor. 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spital Municipal Husi : Eu ce sa mai raspund, domnul 
primar a reusit sa raspunda punctual  la toate intrebarile adresate. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Doamna consilier a pus si o intrebare -  de 
ce nu a avut nici un caz  acel medic. 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Nu numai asta, in primul rand de unde va fi platita 
aceasta persoana ? 
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           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spital Municipal Husi : Nu am inteles intrebarea?! Va rog 
vorbiti mai  sistematizat! Nu am venit aici sa ma cert, am venit sa raspund unor intrebari. Mai presus de 
orice discurs politic , haideti sa discutam efectiv la caz! 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Discutam domnule manager, v-am intrebat! 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spital Municipal Husi : Unu, diversificarea activitatii 
serviciilor medicale constituie cheia dezvoltarii unei unitati sanitate, ca o fi publica, ca o fi privata, indiferent 
de maniera ei de finantare. Daca aveti o intrebare , va rog sa o repetati, m-ati luat asa de repede incat   
m-am pierdut . Doi? 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : De unde platiti aceste servicii stomatologice? 
          Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spital Municipal Husi : Din venituri proprii . Nu ma obliga  
nimeni sa inchei contract cu Casa de Asigurari de Sanatate , s-a luat in calcul oportunitatea finantarii , a 
inaintarii unei cereri de finantare catre Casa de Asigurari , in vederea incheierii unui contract, insa doamna 
doctor are intreaga  libertate, dumneai a fost  un pic rezervata  in privinta incheierii acestui contract intrucat 
nu stia  daca va incheia pe cabinetul ei privat  sau nu, un contract cu respectiva  unitate,  Casa de Asigurari 
de Sanatate. Acesta este motivul pentru care s-a tergiversat inaintarea cererii de finantare. Am crezut, a da 
vina este prea mult spus, am considerat ca vom beneficia de intelegerea Casei de Asigurari Judetene. 
Totodata, evaluandu-ne financiar activitatea Spitalului , am considerat ca nu intineaza  in nici un fel 
finantarea acestui cabinet din venituri proprii . Atata timp cat, in acel moment  onor jurnalului de casa a 
unor organizatii , a publicat intr-un mod cel putin tendentios ,  daca nu de-a dreptul mizerabil, o realitate 
distorsionata , atata “ ii duce pe ei” stiloul sau tastatura, fara a cere o parere obiectiva, nu mie, primarului , 
cel putin . 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Acestea sunt probleme care tin de managementul 
Spitalului . 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spital Municipal Husi: Doamna consilier ! 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Dar vad ca faceti divagatie . 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spital Municipal Husi: Nu fac divagatie, este vorba de 
consultatii, aceasta doamna doctor a consultat, respectiv tratat 10(zece) pacienti. ( Dumnealui prezinta 
celor din sala de sedinta o copie a foii din registrul de consultatii in care sunt inregistrati cei 10 pacienti). 
                Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Cand, dupa incident?! 
                Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spital Municipal Husi: Noroc de publicarea acelui 
articol. 
                Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Cand s-a facut si publicitate. 
                Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Doamna Popa, doamna Popa, stiti care 
este marea problema, pe care eu o ridic de mai multi ani, domnule consilier Țocu, numai putin, este o 
problema de care si eu ma lovesc la toate discutiile la care le-am avut  cu conducerea spitalului , inclusiv 
cu medicii. Daca ultima mea discutie a fost cu Casa de Sanatate , era vorba de niste paturi care sa poata fi 
folosite conform structurii pe care o avem noi, avem 5 paturi la diabet, 5 paturi oncologie , sau ce mai avem 
noi, si la interne, daca toate acele paturi in cadrul sectiei  nu au grad de ocupare 100%, de ce nu as putea, 
si am solicitari pe diabet, sa iau 2-3 paturi de acolo. Nu este legal. Deci, eu nu pot sa internez la „diabet” 
decat pe cele 5 paturi. Cu toate ca, uitandu-ma pe indicii de la spital, la toate sectiile, inafara de sectia de 
diabet care este cu jumatate de norma, care se apropie de 90 si ceva%, nu mai sunt sectii care sa 
depaseasca 60% grad de ocupare. Problema care o pun eu este ca , plata aceasta pe un salariu de baza 
pe care au stabilit-o conducatorii nostri, si noi am acceptat-o, nu este dupa munca pe care o presteaza. O 
alta problema pe care am intampinat-o in Spital, este si domnul manager aici ,  asta ca sa inteleaga lumea 
ca ma mai ocup si de Spital , de ce Spitalul „se cheama Ambulatoriu”,  in Spital, de ce sectiile din 
ambulatoriu  nu sunt folosite la maxim cu contracte. Mi s-a motivat si acolo  ca, medicii care lucreaza in 
Spital nu mai pot sa incheie contracte cu Casa pe Ambulatoriu pentru ca dreptul  le da  sa aiba cabinete 
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private. Stam si ne invartim intr-un cerc vicios, fac o linie de garda prin neacreditare  , mai fac o linie de 
garda ca imi trebuie, unde ajungem daca  nu o ocupam?!Cum sa fac o linie de garda la stomatologie , unde 
am 14, cat ati spus  domnule director ? 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spital Municipal Husi: 10 cazuri , domnule primar! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Pentru 10 cazuri , mai fac o linie de garda, 
mai platesc inca 5 medici?! 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spital Municipal Husi: Si asta datorita aparitiei in ziar a 
acelui articol, pentru ca pana atunci chiar nu am avut cum sa fac reclama, pentru ca as fi fost acuzat de 
alte lucruri. Nu puteam sa fac reclama cabinetului stomatologic nou reinfiintat si deservit de un medic 
stomatologic. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Va multumesc! 
           Domnul dr.Popa Bogdan Vasile – manager Spital Municipal Husi: Si eu va multumesc pentru 
intrebare , si totodata  “keep up the good work” , poate reusim sa luam si alte specialitati , nu numai 
stomatologia. 
            Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : Sa de-a Domnul ! 
              Preşedintele de şedinţă,  doamna  consilier  Patrașcu Luiza  : Daca nu mai sunt alte  
discutii,  declar   închise lucrările  ședinței  ordinare    a Consiliului Local  al Municipiului Huşi  din 
26  mai  2022 .  
             Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi :Va multumim pentru 
prezenta! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Si eu va multumesc pentru prezenta si  
sper sa ne intalnim saptamana viitoare intr-o noua sedinta! 
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