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M I N U T A 

încheiată azi,23.05.2022 

 

 

la sediul Primăriei municipiului Huşi, str.1 Decembrie nr.9, în conformitate cu art.11-12 din 

Legea nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu ocazia şedinţei extraordinare,convocata de indata, a Consiliului Local al 

Municipiului Huşi. 

Consiliul Local a fost convocat în sedința extraordinară,convocata de indata la data mai sus-

menţionată, prin Dispoziţia primarului nr.375/20.05.2022 cu respectarea întocmai a prevederilor 

legale, respectiv art.134 alin.(4), art.133 alin.(2) lit.a),art.196 alin.1 lit (b)1) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ. 

D-na Dumitrașcu Monica– secretarul general al municipiului Huşi deschide şedinţa care s-a 

desfașurat la sala 20 si cu ajutorul mijloacelor electronice utilizând o platformă online de conferință, 

constatând că este îndeplinită condiţia art. 137 alin.(1) din OUG nr.57/2019, întrucât sunt prezenţi 14 

consilieri, 14 consilieri prezenti în sala de ședință și 1 consilieri prezenti în sistem on-line (Romila 

Claudiu ), lipsind  Filip Cosmin,  Nechifor Alexandru, Rotariu Nicoleta, Corjinschi Alexandru. 

Participă la şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Huşi: domnul Ciupilan Ioan 

Valeriu – viceprimarul Municipiului Huşi directorii şi şefii de serviciu din cadrul Primăriei 

municipiului Huşi, reprezentanți ai presei locale.         

Lucrările şedinţei sunt conduse de către  doamna consilier Patrascu Luiza. 

Pe ordinea de zi a şedinţei, conform dispoziţiei de convocare, au fost înscrise 2  proiecte de 

hotărâre. 

A fost supusă aprobării ordinea de zi cu următoarele puncte: 

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

pentru: „Construire locuințe pentru tineri în Municipiul Husi ”, proiect care urmează a fi depus în 

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

municipiului Husi . 

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

165.111, 18 lei cu TVA reprezentand valoarea studiilor energetice si a expertizelor tehnice intocmite 

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

de reabilitare, cu finantare in cadrul PNRR, Componenta C10 Fondul local, apelul de proiecte 

PNRR/2022/C10– initiator primarul municipiului Husi. 

În urma analizării şi discuţiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele 

hotărâri: 

H.C.L. nr. 158 din 20.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru: 

„Construire locuințe pentru tineri în Municipiul Husi ”, proiect care urmează a fi depus în cadrul 

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

- a fost adoptată cu 15  voturi  “pentru” 

H.C.L. nr. 159 din 20.05.2022 privind aprobarea sumei privind aprobarea sumei de 165.111, 18 lei 

cu TVA reprezentand valoarea studiilor energetice si a expertizelor tehnice intocmite pentru unitati 

de invatamant scolar si prescolar din Municipiul Husi, in vederea accesarii proiectelor de reabilitare,  
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cu finantare in cadrul PNRR, Componenta C10 Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 

- a fost adoptată cu  16 voturi  “pentru”, a intrat în sala de sedință Corjinschi Alexandru 

 

 

 

   secretarul general  

  jr.Dumitrașcu Monica  

 

 
Intocmit,  

Nica Liliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


