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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 17 iunie 2022 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului 

Local al municipiului Huşi, convocata conform Dispoziţiei primarului municipiului 

Huşi nr.437 din 14.06.2022 

 

           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.437 din 14.06.2022 a 

fost convocat în ședință extraordinară Consiliul Local al municipiului Huşi pentru 

data de 17 iunie 2022, ora 08,30, la camera nr.20 din Primăria Municipiului Huși. 

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

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

          Ca invitaţi la şedinţa participă : ec. Botez Maria – director executiv la 

Directia Administratie Publica Locală, ec. Safta Trofin – director executiv la 

Direcția Economică, ing. Ailenei Marius – arhitect șef, jr. Irina Filote - șef Birou 

Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul. 

           La ședință a participat și  presa locală.  

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

de  14.06.2022 a Dispoziţiei nr.437 din 14.06.2022. 

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

constatând  că sunt prezenţi la şedinţa un număr de   14  consilieri locali, din care: 

▪ 14 consilieri locali  prezenți  la sediul Primăriei Municipiului Huși, 

camera nr.20 ; 

▪ 1 consilier  local   lipseste  motivat:  doamna Popa Cătălina Eugenia. 

▪  4 consilieri locali  lipsesc  nemotivat: Corjinschi Ioan Alexandru*,  Filip 

Cosmin Adrian, Nechifor Alexandru Ioan,Rotariu Nicoleta. 

         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. 

 
         Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Avand in vedere ca 

este  desemnat presedinte pentru aceasta luna,  dau cuvantul doamnei consilier Patrașcu 

Luiza  . 

________________ 
*consilier local  Corjinschi Ioan Alexandru  – vezi pag.nr.3 din pv. sed.CL Husi din  17.06.2022 

 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Buna dimineata! Avem  
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pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Husi 
din 17 iunie 2022  un proiect de hotarare propus în  completare: 
              I.Proiect de hotărâre nr.238 din 16.06.2022 privind  validarea 
acordului de acces temporar in incinta bunului imobil ( magazie) situat  la 
adresa strada G-ral Teleman nr.15, bl.19,sc.H, parter, aflata in proprietatea  
SC OLIMP SA de catre municipiul Husi , in vederea reabilitarii peretelui 
comun cu Cinematograful Dacia din  municipiul Husi.  
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Supun la vot ordinea 

de zi, completata. Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin 

“ridicarea mainii”.     

          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 
Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Bobârnat Radu X - - 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3.  Cocuz Adrian X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat* 

5.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela X - - 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia absent  motivat 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

completata a fost  aprobata  cu   14 voturi pentru).  
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Ordinea de zi are urmatorul continut : 

 
1. Proiect de hotărâre nr.233 din 14.06.2022 privind inființarea  „Clubului   

Sportiv Municipal Hușana”  Huși, instituţie publică în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Huși , initiatori  consilierii locali : 
Iacob Ioan, Focia Alexandru, Matei Ionel, Matei Gabriela, Patrașcu 
Luiza. 
 

2. I.Proiect de hotărâre nr.238 din 16.06.2022 privind  validarea acordului 
de acces temporar in incinta bunului imobil ( magazie) situat  la adresa 
strada G-ral Teleman nr.15, bl.19,sc.H, parter, aflata in proprietatea  
SC OLIMP SA de catre municipiul Husi , in vederea reabilitarii 
peretelui comun cu Cinematograful Dacia din  municipiul Husi. inscris 
suplimentar pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al 
municipiului Husi din 17 iunie 2022 .   

 
 Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi . 

 

1. Proiect de hotărâre nr.233 din 14.06.2022 privind inființarea  „Clubului   
Sportiv Municipal Hușana”  Huși, instituţie publică în subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Huși , initiatori  consilierii locali : Iacob Ioan, Focia 
Alexandru, Matei Ionel, Matei Gabriela, Patrașcu Luiza. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza solicită 

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

            Domnul consilier Focia Alexandru: Comisia juridică şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

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

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

favorabil proiectul de hotărâre. 

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

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

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu: Discuții? 

 

➢ Intra in sala de sedinta domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru. 

Sunt prezenti la sedinta un numar de 15 consilieri. 

 

          Domnul consilier Focia Alexandru : Doamna presedinte , ar fi niste discutii 

la acest proiect de hotarare, am facut niste “amendamente”, niste modificari  in 

ceea ce priveste proiectul de hotarare, ca urmare a discutiilor purtate atat cu 

initiatorii cat si cu alti membri din  Consiliul  Local Husi , vi le prezint, ca sa 

supuneti la vot proiectul de hotarare impreuna cu aceste amendamente. 

          Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu: Da, am inteles! 
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             Domnul consilier Focia Alexandru : “La Art.3 din hotarare se modifica 

forma in sensul ca va avea forma – se vor transmite printr-o hotarare ulterioara 

bunurile mobile si imobile ,ulterior, ramane acelasi continut al articolului , am 

introdus un nou sport, o noua ramura de sport – baschet , am modificat 

corespunzator si hotararea si Regulamentul, am modificat si am corectat, ca sa zic 

asa, toate prevederile legale din preambul , erau niste neconcordante, in unele 

locuri aparea “pct.”, in unele locuri aparea “pc.”, le-am modificat pe toate si le-am 

aliniat cu legislatia , da, si am mai modificat la art.22 din Regulament, in loc de 

subsistemul organizatoric, denumirea este “structura organizatorica”. 

           Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu: Daca mai  sunt 

alte discutii ? Da, domnule consilier Bobârnat Radu ?! 

           Domnul  consilier Bobârnat Radu : Eu as fi vrut ca cineva din consilierii 

care au initiat proiectul de hotarare sa ne prezinte un pic  acest proiect,  

          Domnul consilier Țocu Cătălin: Cu doamna, cu doamna (face referire la 

ec.Trofin) trebuie discutat! 

          Domnul  consilier Bobârnat Radu: Daca nu vrea nimeni, putem probabil, sa 

intram in dezbateri, nu ? 

          Domnul consilier Iacob Ioan : Doamna presedinte, daca imi dati voie?! 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Da, va rog! 

          Domnul consilier Iacob Ioan: „Oportunitatea proiectului de infiintare a 

„clubului  de fotbal” este acela de atragere a tinerilor  catre sport, catre bazele 

sportive, mai ales ca peste cateva luni vom avea o baza sportiva noua. Stim cu totii 

ca orele de educatie fizica in scoli nu sunt suficiente si atunci ne-am gandit sa 

cream posibilitatea ca mai multi tineri sa , sa-i chemam catre stadioane, catre bazele 

sportive, catre salile  de sport, stim cu totii ca nu de maine vom avea campioni 

nationali, campioni olimpici, dar trebuie un inceput si inceputul asta, si sper ca dvs. 

sa dati votul pozitiv , sa punem oameni potriviti , intr-o sedinta viitoare   sa votam 

un buget si sa ne apucam de treaba , copiii sufera enorm , eu stau mai mult pe la 

Stadion si vad cu freamata extraordinar acolo, copiii vin multi, baza sportiva nu are 

capacitatea , acolo se face numai fotbal, si de asta am incercat, impreuna cu colegii 

mei ne-am consultat, si cu ceilalti, sa facem mai multe discipline in orasul Husi , nu 

avem nevoie numai de fotbal, avem nevoie de atletism, avem nevoie de baschet, 

avem nevoie de tenis de masa, tenis de camp, chiar daca nu am prins noi chiar toate 

ramurile sportive acolo, pe parcurs putem face acte aditionale si sa largim aria 

clubului. Stiu, in primul rand vreau sa multumesc tuturor consilierilor care au venit 

asa dimineata, sper sa avem un vot favorabil,  iar stiu ca nu este perfect statutul, 

regulamentul, domnul consilier Radu Bobârnat, domnul consilier Țocu Cătălin, au 

venit cu imbunatatiri, pot veni si pe viitor, chiar daca noi suntem initiatorii, nu 

suntem noi stapanii, tot Consiliul Local este, Clubul sportiv va fi in subordinea 

Consiliului Local, al tuturor consilierilor, asta este menirea pentru a atrage tinerii 

catre sport, mai putin la Spital, mai putin in fata calculatorului, si sper sa iasa o 

treaba buna din initierea aceasta. Va multumesc! “ 
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           Domnul  consilier Bobârnat Radu : Acuma pot sa spun eu ce am de spus? 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Da, da, va rog! 

           Domnul  consilier Bobârnat Radu: „Din punctul meu de vedere, acest proiect 

de hotarare este o „aventura” financiara si juridica. Tehnic, spun eu, nu ar trebui sa 

mearga mai departe pentru ca lipseste avizul Compartimentului buget-finante. Eu 

nu stiu cum Comisia de buget-finante a dat aviz favorabil fara sa aiba in spate 

avizul compartimentului financiar-contabil!? Pe buna dreptate nu exista un aviz  

din partea  Compartimentului  financiar –contabil pentru ca ,  asa cum este construit 

proiectul de hotarare si Regulamentul , nu sunt deloc previzibile cheltuielile care se 

vor face in cadrul acestui club, nu avem clarificata structura organizatorica, nu 

avem clarificat numarul de personal si calitatea acestuia, prin urmare, nu avea cum 

sa fie dat un astfel de aviz din partea Compartimentului buget-finante. Daca nu 

exista un aviz din partea compartimentului buget-finante, avizul Comisiei buget-

finante „nu are nimic  in spate”, asa ca este o chestie formala si cred , neintemeiata. 

Vom vedea! La comisia juridica au fost alte aspecte care s-au discutat , unele dintre 

ele vad ca au fost corectate, altele vad ca nu au mai fost puse in discutie, inclusiv 

structura organizatorica, inclusiv inlaturarea unui capitol, care din punctul meu de 

vedere contravine Legii nr.350/2005, dar sa zicem ca astea sunt aspecte care au fost 

votate ieri cu majoritate in Comisia juridica, si au fost insusite numai unele din 

amendamentele pe care le-am formulat. Pe fondul cauzei, pe fondul cauzei, cred ca 

observa toata lumea ca este o incercare a preluarii echipei de fotbal „Husana” si a  

ducerii ei mai departe. Eu cand am vorbit cu domnul Iacob si am zis ca sprijin orice 

proiect care promoveaza „sportul de masă”, sportul de masă, nu m-am referit la 

faptul ca vom prelua echipa de fotbal „Husana”, care are niste datorii  imense, dar  

sa zicem ca o sa si le plateasca, este treaba lor, dar care vor primi „promovare” pe 

spinarea Consiliului Local si a Municipiului Husi, in perioada urmatoare. Este 

vorba de cheltuieli  care noi in acest moment nu ni le putem permite , ati preluat un 

model de la „Corona” Brasov, Brasovul este un oras bogat, un oras care isi poate 

permite o echipa de fotbal. Noi, cred in acest moment, nu ne putem permite asa 

ceva.Sunt cu totul de acord, banii din partea bugetului local sa fie dat catre 

gradinite, catre scoli, pentru echipament sportiv, sa se faca sport la nivelul scolilor, 

dar ce se face aici este „sport de performanta”. Este cu totul altceva decat „sportul 

de masa”.Din punctul meu de vedere, proiectul este si nelegal si neoportun”. 

            Domnul consilier Țocu Cătălin: Daca imi permiteti si mie?! 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luiza Patrașcu: Da, va rog! 

            Domnul consilier Focia Alexandru: Dati-mi mie voie prima data!  

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luiza Patrașcu: Da, va rog, 

domnule Focia ! 

           Domnul consilier Focia Alexandru: Este o idee, sa punem bazele legale, sa 

incepem o activitate, o vom modifica, o organigrama o sa fie votata ulterior, si 

atunci sigur vom avea si din partea compartimentului buget  un rapuns si un aviz, la 

momentul asta  era important doar sa stabilim un cadru cat de cat si o modalitate de 
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a infiinta aceasta structura sportiva, pentru ca sunt etape multe de parcurs pana la 

punerea efectiv  in lucru. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luiza Patrașcu: Da, va rog, 

domnule consilier Țocu! 

          Domnul consilier Țocu Cătălin: “Trebuie sa va marturisesc ca eu am fost 

acela care ieri, in Comisia juridica, a inclinat balanta in sensul “avizarii favorabile”, 

si am votat favorabil dupa ce m-am exprimat, si as fi vrut ca domnul Focia in 

calitatea sa de presedinte al Comisiei juridice, iarasi as fi vrut ca sa va citeasca 

toate amendamentele facute. Proiectul ca atare a suscitat multe discutii, erau 

discutii pertinente, discutii purtate intre specialisti, poate este pretentios spus, intre 

juristi. Domnul dr.Matei si-a exprimat opinia on-line, este o opinie pozitiva, la 

randul meu desi impartasesc in parte punctul de vedere exprimat de colegul Radu 

Bobârnat, cred ca proiectul acesta trebuie sa treaca pentru ca are mai multe puncte 

pozitive decat negative. Insa, revenind, as fi vrut ca sa fi fost dat citire tuturor 

amendamentelor, amendamentele vizau si aspecte de esenta, vizau aspecte de 

organizare, vizau aspecte care tin de conducerea acestei organizatii nou create, sau 

care se va crea, lipsa avizului compartimentului financiar-contabil, insa, din punctul 

meu de vedere, nu duce la nelegalitatea proiectului, dar este o chestiune ca trebuie 

sa ne puna semne de intrebare. Va marturiseam si cu alta ocazie, am fost partas, am 

fost initiatorul mai multor asemenea asociatii, fundatii, s.a.m.d., am avut si calitate 

in organele de conducere, dar am avut si experienta neplacuta sa constat ca atunci 

cand puterea se concentreaza in mainile unei singure persoane, si este o situatie si 

la noi, conducerea executiva este asigurata de o singura persoana si anume  un 

director. Discutam si cu domnul viceprimar, dar daca punem un „consiliu director”, 

ca asta era ideea, si este consemnata in amendamentele de ieri, daca punem un 

consiliu director, facem cheltuieli mai mari. Nu este adevarat pentru ca, cu 

siguranta, parte din membrii „consiliului director” vor fi  desemnati dintre noi 

consilierii si din aparatul de specialitate al primarului, acei oameni nu vor fi 

nemunerati. Asta este un aspect clar. Dar de la inceput, chiar daca proiectul acesta 

va trece, eu am certitudinea ca el va trece, trebuie neaparat sa remediem aceste 

lucruri care nu sunt in regula, si trebuie sa o facem de indata. Si revenind la 

raportul compartimentului financiar-contabil, atata timp cat noi nu alocam fonduri 

la acest moment, nu trebuie neaparat un „studiu de impact”, si poate doamna 

ec.Trofin se va exprima in sensul asta sau opus celor pe care eu le-am sustinut. 

Punctul meu de vedere este acela ca in acest moment, nu avem nevoie, nu este 

neaparat nevoie de raportul compartimentului financiar-contabil. Mai trebuie 

corectat un aspect acolo, asa cum este redactat la acest moment proiectul, se 

adreseaza, materialul se adreseaza „sportului de performanta”. Haideti sa incercam, 

dincolo de preluarea Clubului „Husana”, lipseste doamna, „prietena mea” de la 

Vremea noua, care cu siguranta va prelua informatia si va spune „domnul Țocu nu 

iubeste Husana”. Domnul Țocu  iubeste Husana, dar iubeste si sportul in general, 

m-am luat cu altele si am uitat ce vroiam sa va spun, esentialul, trebuie sa crestem 
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copiii  Husului si copiii Husului practica fotbalul pe strada, in țărână, in praf sau pe 

imaș, mai vin si din imprejurimi. Dar copiii  acestia trebuie ajutati, tinerii trebuie 

ajutati, si sunt o multime de copii talentati in toate domeniile, nu numai  in fotbal, si 

in tenis, se face tenis de camp la Husi, se practica atletismul, am si descoperit fara 

sa-mi doresc acest lucru, dar m-am bucurat, talente, si iata noi initiind un asemenea 

proiect, eu felicit initiatorii, indirect ma consider si eu initiator chiar daca sunt unul 

tacit, eu i-am sugerat domnului primar ideea asta alta data, eu am si intarit-o, eu am 

adus materiale, parte dintre ele au fost preluate, parte nu, dar inca o data, ii felicit 

pe cei 5 initiatori, si sper ca impreuna cu colegii din Comisia juridica, sa va fi fost 

de folos la “amendarea” corespunzatoare a acestui proiect. Va multumesc! “ 

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

domnule consilier Țocu! Da, domnule consilier Popa , va rog! 

          Domnul consilier Popa Cristinel: Inteleg ceea ce a spus domnul consilier 

Bobârnat, problema este ca pentru a avea un aviz ar trebui, aici este o lipsa a 

proiectului, sau nu am vazut eu, imi asum daca nu am vazut, sa ne spuna cei care au 

initiat, un impact bugetar. Ce ar insemna pana la urma acest proiect? Pana la urma, 

avizul favorabil al Comisiei buget-finante este acela doar ca se respecta o legislatie, 

nu ca se da aviz favorabil pe o suma, pentru ca nu avem pe ce suma sa dam avizul 

favorabil. Da? Rugamintea mea ar fi, ce impact bugetar presupune infiintarea 

acestui  club, si in al doilea rand, poate explicati  mai bine oportunitatea. Se vede o 

oarecare contradictie intre ceea ce ne-ati spus dvs. si ceea ce scrie in Regulament. 

Ar trebui sa le echilibram ca sa obtinem votul acela pozitiv in cunostinta de cauza. 

Ca principiu, cred ca toata lumea este de acord ca trebuie miscare sportiva la Husi. 

Suntem de acord ca nu ne trebuie campioni olimpici, nu ca nu ne trebuie, dar „este 

greu” sa-i facem. 

         Domnul consilier Iacob Ioan: Sau campioni nationali, corect. 

         Domnul consilier Popa Cristinel: Sau campioni nationali, dar sa le dai o 

sansa, trebuie. 

        Domnul consilier Matei Ionel: Nu poti descoperi talente fara sa incerci. 

        Domnul consilier Popa Cristinel: Exact. 

        Domnul consilier Iacob Ioan: Domnul consilier Țocu Cătălin spunea ca nu 

este mentionat sportul de masa, dar  este de la sine inteles pentru ca este facut 

pentru copii, nu cred ca maine vom avea un campion national. 

        Domnul consilier Țocu Cătălin: Este altceva, este dedicat sportului de 

performanta. 

          Domnul consilier Iacob Ioan: Acolo tindem cu totii, sa ajungem la sportul de 

performanta, pentru ca degeaba muncim 2-3 ani si copiii astia nu o sa aiba nici o 

sansa, poate peste cativa ani, unul dintre ei o sa fie campion national, si atunci tinta 

este sportul de performanta. Iar referitor la ceea ce spune domnul consilier Popa, 

intr-o sedinta viitoare vom veni cu organigrama si vom veni si cu un buget 

estimativ, si tot in fata dvs. o sa venim sa-l aprobam, sau nu. Noi acum suntem in 

faza incipienta de a forma acest club, sa avem o baza de plecare, dupa asta, dupa ce 
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o sa vina domnul primar, impreuna cu doamna director economic, vom vedea ce 

putem face si cat putem sa sustinem  financiar, nu putem acuma sa punem o suma 

estimativa si “puterea locala”  sa nu o aiba, sa sustina financiar acest club. Am zis 

sa plecam cu pasi mici, sa putem sa-l realizam, „sa dam viata” acestui proiect. 

Dupa asta, acum toata lumea „bate” cu prima echipa care joaca in Liga a III-a. 

Acolo este a doua parte, daca ei se vor alinia unor cerinte cu Federatia Română de 

Fotbal, cu datoriile care le au, sa le stinga, sau alta posibilitate si dorinta lor, trebuie 

si dorinta lor nu numai a noastra, vom incerca sa facem fuziune sau absorbtie, nu 

stiu cum sa o numesc, pentru a participa in Campionatul viitor ,  tot in Liga a III-a, 

cu denumirea noului club infiintat, atunci trebuie sa treaca prin Consiliul Local, cu 

votul dvs, tot cu stiinta dvs., nu se face nimic “pe sub masa”. 

          Domnul consilier Popa Cristinel: Domnule consilier, asta am inteles, dar stiti 

ce nu inteleg eu totusi? Daca eu vreau sa fac o activitate, asta stiu din timpul cand 

am fost in functiile de conducere pe care le-am avut, m-am dus prima data la 

doamna economist, si am intrebat vreau sa fac asta, am sa am bani, sau cam cati 

bani pot sa am? Ca sa stiu ce activitate fac! 

          Domnul consilier Țocu Cătălin: Va raspunde acum, doamna ec.Trofin. 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Direcția Economică: Eu ce sa 

va raspund? Meseria ma obliga sa vorbesc cert, pe documente certe. Eu nu am 

cunostinta cati vor fi angajati, nu se poate merge pe cati vor fi, cam atat se vor da, 

este institutie publica, automat trebuie respectata Legea salarizarii. Vizavi de cadrul 

legal, da, permite Legea nr.273, dar mai mult de atat eu nu pot sa informez 

Consiliul Local decat ca la  data de astazi, intr-adevar, am procent de incasare la 

veniturile proprii “96 cu 7” la semestru, chiar daca mai sunt 2 saptamani, nu sunt 

furnizori restanti,  dar tot prin hotarare de consiliu local la data de astazi avem 20 

proiecte europene si proiecte prin PNNR, care implica costuri, atat pot sa spun, mai 

departe?! 

           Domnul consilier Bobârnat Radu: „Este corect ceea ce spune doamna 

ec.Trofin, nu exista elemente pentru a stabili impactul bugetar. Din punctul meu de 

vedere, un asemenea proiect nu putea sa treaca mai departe. Fara impact bugetar, 

fara sa vedem cat costa, noi infiintam ceva si apoi vedem cat costa? Asa ceva nu 

am mai auzit!” 

          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Direcția Economică: Daca imi 

permiteti, ma scuzati domnule consilier, pe anul financiar 2022 este aprobat acel 

300 de mii, am inteles ca ieri este depusa, se urmeaza procedura cu oferte, am 

inteles, doar ieri s-a depus, termenul este data de 20, nici acolo nu putem sa dam un 

raspuns, la ce se va consuma, ce suma, astazi nu s-a cheltuit nici un leu, se urmeaza 

procedura. 

           Domnul  consilier Bobârnat Radu: „Da, am inteles, dar  sa continui pentru ca 

nu am terminat, din punctul meu de vedere, nu este legal. Lipsa avizului 

Compartimentului financiar-contabil este clar un motiv de nelegalitate si  eu o sa 

analizez posibilitatea sa atac acest proiect in Contencios Administrativ, pentru lipsa 
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acestui document. Este clar un aspect de nelegalitate. As fi vrut sa aud si parerea 

domnului viceprimar pentru ca, in lipsa domnului primar, dumnealui tinandu-i 

locul, ar trebui sa-si spuna un punct de vedere cu privire la acest proiect. O sa vina 

domnul primar din Grecia si o sa zica, uite ce fac consilierii, cheltuie banii, eu am 

referate de la gradinite, de la scoli, sa faca gardul, sa cumpere „cutare”, sa asigure 

niste dotari minime, vroiam sa fac lucrul asta cu banii Primariei si ei dau banii pe 

echipa de fotbal sau pe altceva?!” 

           Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi: 

„Am supus atentiei dvs. acest proiect de hotarare initiat de colegii nostri, pentru 

faptul ca am inteles ca sunt niste termene cu Federatia Romana de Fotbal, prin 

prisma preluarii echipei sau echipei Husana, in primul rand pentru asta s-a initiat 

acest proiect de hotarare, ca sa nu se descalifice din Liga a III-a. In urmatoarea 

perioada o sa venim cu organigrama, am inteles, o sa venim cu buget, atunci o sa ne 

dam acordul, asta de acum este o initiere pentru a nu pierde si a nu rata 

descalificarea din Liga a III-a. Si mai mult de atat, au explicat colegii initiatori, ce a 

stat la baza initierii acestui proiect de hotarare. Asta este tot.” 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Daca nu mai sunt 

alte discutii, trecem la vot! 

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

putin, doamna presedinte, trebuie desemnata o persoana care să întreprindă toate 

demersurile necesare obţinerii avizului de constituire, a înscrierii acestuia în 

Registrul Sportiv pentru obţinerea Certificatului de identitate sportivă, a autorizaţiei 

de funcţionare şi pentru afilierea la federaţiile de profil. Trebuie desemnata o 

persoana. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Va rog sa faceti 

propuneri pentru desemnarea acestei persoane ! 

          Domnul consilier Țocu Cătălin: Propun pe domnul consilier Iacob Ioan. 

          Domnul consilier Bobârnat Radu: Ar trebui supus la “vot secret”. Daca nu 

mai este propusa si alta persoana,  daca este numai dumnealui singura propunere, 

nu trebuie vot secret, puteti supune la vot! 

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

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luiza Patrașcu supune la vot 

propunerea formulata de domnul consilier Țocu Cătălin, in vederea completarii 

Art.7 din proiectul de hotarare (persoana imputernicita este domnul Iacob Ioan). 

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

    
          Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 
Nr.  

crt. 
Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Bobârnat Radu - - X 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 
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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 - - X 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia absent  motivat 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

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

formulata de domnul consilier Țocu Cătălin a fost aprobată cu 12 voturi  pentru), 

3 abținere) – consilieri locali Bobârnat Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luiza Patrașcu supune la vot 

proiectul de hotărâre modificat si completat cu amendamentele formulate de 

domnul consilier Focia Alexandru, si completarea Art.7 (persoana imputernicita 

este domnul Iacob Ioan). 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 - - X 

21.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

22.  Cocuz Adrian - - X 

23.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

24.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

25.  Focia Alexandru X - - 
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26.  Iacob Ioan  X - - 

27.  Mardari Gianina X - - 

28.  Matei Ionel  X - - 

29.  Matei Gabriela X - - 

30.  Nacu Mihaela - - X 

31.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

32.  Patrașcu Luiza X - - 

33.  Popa Cătălina Eugenia absent  motivat 

34.  Popa Cristinel X - - 

35.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

36.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

37.  Toma Cătălina Tania X - - 

38.  Țocu Cătălin  X - - 

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

modificata si completată a fost aprobată cu  12  voturi  pentru), 3 abținere) – 

consilieri locali Bobârnat Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela. 
 

              2.I.Proiect de hotărâre nr.238 din 16.06.2022 privind validarea 
acordului de acces temporar in incinta bunului imobil (magazie) situat la 
adresa strada G-ral Teleman nr.15, bl.19, sc.H, parter, aflata in proprietatea  
SC OLIMP SA de catre municipiul Husi, in vederea reabilitarii peretului 
comun cu Cinematograful Dacia din  municipiul Husi. inscris suplimentar pe 
ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Husi din 
17 iunie 2022 .   
           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza solicită 

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

           Domnul consilier Focia Alexandru: Comisia juridică şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Domnul consilier Iacob Ioan: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – avizează 

favorabil proiectul de hotărâre.     

            Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu: Discuții 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 initiator. Cine este pentru),  împotrivă),  

abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.   

                Domnul consilier Țocu Cătălin: Eu mă abțin.   
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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 X - - 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3.  Cocuz Adrian X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

5.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela X - - 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia absent  motivat 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  - - X 

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

fost aprobată cu  14  voturi  pentru), 1 abținere) – consilier  local Țocu Cătălin. 
            

          Preşedintele de şedinţă,  doamna  consilier  Patrașcu Luiza: Vă mulțumesc! 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier  Patrașcu Luiza: Daca nu mai sunt 

alte subiecte de discutat, declar închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului 

Local  al Municipiului Huşi  din 17 iunie  2022 .  
              

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR GENERAL,   

                           Luiza Patrașcu                                                 jr.Monica Dumitrașcu  
 

 

     Întocmit, 

    Consilier  

Anișoara Oprea  


