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ANUNŢ 
 
 
 

        În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Huşi 

aduce la cunoştinţa publică că, în data de 28 Iulie 2022, orele 15.00, Camera 

20 , conform dispoziţiei primarului nr. 550 din data de 22 Iulie 2022, are loc 

şedinţa ordinară a Consiliului Local. 

 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al municipiului Huși din data de 28 iunie 2022. 

 

2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare, convocată 

de îndată, a Consiliului Local al municipiului Huși din data de 30 

iunie 2022. 

 

3. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al municipiului Huși din data de 12 iulie 2022. 

 
4. Proiect de hotărâre nr. 286 din 18.07.2022 privind constatarea 

incetării de drept a unui mandat de consilier local și vacantarea 
acestuia - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

5. Proiect de hotărâre nr.285 din 14.07.2022 privind modificarea si 

completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 18 

din 30 ianuarie 2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru 

functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din 

administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice 

Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate 

juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi, 

modificata prin HCL nr. 514 din 22.12.2020, HCL nr. 194 din 

24.06.2021 si HCL nr. 108 din 31.03.2022 - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

6. Proiect de hotărâre nr.277 din 13.07.2022 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice : Sistematizare teren pentru obiectivul 

de investiție  - “Construire Bază sportivă Tip.1 strada Ciprian  
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Porumbescu nr.44, municipiul Huși,județul Vaslui“, inițiator primarul 

municipiului Huși. 
 

7. Proiect de hotărâre nr. 281 din 14.07.2022 privind însuşirea de 

către Consiliul Local al municipiului Huși a modificării inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi, județul 

Vaslui  inițiator primarul municipiului Huși. 
 

8. Proiect de hotărâre nr. 278 din 13.07.2022 privind completarea 

Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului 

privat  al municipiului Huși– inițiator primarul municipiului Huși. 

 

9. Proiect de hotărâre nr.291 din 22.07.2022 privind aprobarea  

concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 90 mp, 

aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea 

municipiului Huşi, situat în strada Saca, nr.18B - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

10. Proiect de hotărâre nr.279 din 13.07.2022 privind aprobarea 

concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1000 mp, 

aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea 

municipiului Huşi, situat în Husi, strada Ciprian Porumbescu, nr.2 F - 

inițiator primarul municipiului Huși. 

 

11. Proiect de hotărâre nr. 292 din 22.07.2022 privind preluarea 

contractului de concesiune nr.8400 din 24.03.2011, pentru terenul situat 

in Husi, str.Husi-Voloseni, nr.1, teren apartinand domeniului privat al 

municipiului Husi– inițiator primarul municipiului Huși. 

 

12. Proiect de hotărâre nr.282 din 14.07.2022 privind aprobarea 

dezmembrării imobilului - teren cu nr.cadastral 79710 în 2 loturi 

distincte, situate in Cartier Dric 2– inițiator primarul municipiului 

Huși. 

 

13. Proiect de hotărâre nr. 283 din 14.07.2022 privind aprobarea 

dezmembrării imobilului – teren cu nr.cadastral 78938 în 2 loturi 

distincte, situate în Cartier Dric 3– inițiator primarul municipiului 

Huși. 

 

14. Proiect de hotărâre nr.284 din 14.07.2022 privind aprobarea 

repartizării a două locuințe din fondul locativ de stat conform listei 

de prioritate pentru acordarea locuințelor cetățenilor ale căror 

dosare au fost admise în vederea obținerii unei locuințe din fondul 

locativ de stat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Huși nr.193 din 15.04.2020 – inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

15. Proiect de hotărâre nr. 280 din 13.07.2022 privind emiterea unui 

aviz de principiu în vederea vânzării imobilului -apartament 
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aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în Husi, 

Aleea Stadion, nr.2, bl.18, sc.D, et.2, ap.72, către actualul chiriaș, 

doamna Lupascu Maria – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

16. Proiect de hotărâre nr. 287 din 20.07.2022 privind aprobarea 

execuției bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate 

integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data 

de 30.06.2022 – inițiator primarul municipiului Huși. 

 

17. Proiect de hotărâre nr.288 din 20.07.2022 privind rectificarea 

bugetului local – etapa II iulie 2022 – inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

18. Proiect de hotărâre nr.289 din 20.07.2022 privind rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate 

integral sau partial din venituri prioprii – etapa iulie 2022, inițiator 

primarul municipiului Huși. 

 

19. Proiect de hotărâre nr.293 din 22.07.2022 privind modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 

225 din 17.06.2022 privind inființarea „Clubului Sportiv Municipal 

Hușana” Huși, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Huși: initiatori consilierii locali: Iacob Ioan, Matei 

Ionel, Matei Gabriela, Patrașcu Luiza. 

 

20. Proiect de hotărâre nr.294 din 22.07.2022 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 

Clublului Sportiv Municipal Hușana Huși - inițiator primarul 

municipiului Huși. 

 

21. Proiect de hotărâre nr.290 din 22.07.2022 privind darea în 

administrarea Clubului Sportiv Municipal Hușana Huși, a imobilului 

Stadionul Municipal Huși, situat în str.Aleea Stadionului nr.6 și a 

imobilului Sala de Sport situat în strada A.I.Cuza nr.12, proprietatea 

municipiului Huși - inițiator primarul municipiului Huși. 

 

22. Diverse. 
 

 


