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MINUTA 
Incheiata azi, 12.07.2022 

 
La sediul Primariei Municipiului Husi, str.1 Decembrie, nr.9, in conformitate cu art.11-12 din 

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Husi, 

Consiliul Local a fost convocat  in sedinta extraordinara la data mai sus mentionata, prin 
Dispozitia primarului nr.517/12.07.2022 cu respectarea intocmai a prevederilor legale, respectiv , 
art.133, al.2,lit.a, art.134, al.1,lit.a, al.4  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Dna jr. Dumitrascu Monica- Secretar General al Municipiului Husi deschide sedinta care s-a 
desfasurat la sala 20 , constatand ca este indeplinita conditia art.137 al.1 din OUG nr.57/2019, 
intrucat sunt prezenti  11  consilieri locali prezenti in sala,  lipsind dnul Tocu Catalin, dnul Cocuz 
Adrian, dnul Corjinschi Ioan –Alexandru, dnul Nechifor Alexandru Ioan, dnul Focia Alexandru, dna 
Matei Gabriela, dna Rotariu Nicoleta   si dna Toma Catalina – Tania. 

Participa la sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Husi: domnul Ciupilan 
Ioan –Primarul Municipiului Husi, doamna Filote Irina – Sef BAPLRP si dnul Boeru Sergiu –consilier 
personal al primarului, 

Lucrarile sedintei sunt conduse de catre dna Patrascu Luiza. 
Pe ordinea de zi a sedintei, conform dispozitiei de convocare, a fost inscris 10(zece) proiecte 

de hotarare. 
A fost supusa aprobarii ordinea de zi cu urmatoarele puncte: 

 

1. Proiect de hotărâre nr. 267 din 06.07.2022 privind modificarea si completarea art.1 
din Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022 privind aprobarea utilizarii 
excedentului bugetar in suma de  3275,92 mii  lei inregistrat la 31.12.2021  , ca sursa 
de finantare  a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022 -  initiator primarul 
municipiului Husi. 
 

2. Proiect de hotărâre nr. 268 din 06.07.2022 privind  actualizarea creditelor de 
angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru 
perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric.2 
si Dric.3 din Municipiul Husi, judetul Vaslui – cod SMIS 138579 accesat in cadrul 
apelului de proiecte POR/GAL Husi – CI 2019/9/OS 9.1” -  initiator primarul municipiului 
Husi. 
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3. Proiect de hotărâre nr. 269 din 06.07.2022 privind  aprobarea  creditelor de 
angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru 
perioada  2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii  “ Proiect tip  – Construire bază  
sportivă tip.1 , strada Ciprian Porumbescu nr.44 , municipiul Huși ” - initiator primarul 
municipiului Husi. 
 

4. Proiect de hotărâre nr. 270 din 06.07.2022 privind aprobarea  creditelor de 
angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru 
perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare , modernizare si dotare 
Cinematograf Dacia , Municipiul Husi , judetul Vaslui - initiator primarul municipiului 
Husi. 
 

5. Proiect de hotărâre nr. 271 din 06.07.2022 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” - initiator primarul municipiului Husi. 

 
6. Proiect de hotărâre nr. 272 din 06.07.2022 privind actualizarea  creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru 
perioada 2019 -2023 pentru obiectivul de investitii  “Modernizare prin asfaltare strazi in 
Municipiul Husi” - initiator primarul municipiului Husi. 

 
7. Proiect de hotărâre nr.273 din 06.07.2022 privind actualizarea creditelor de 

angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru 
perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Program reparatii strazi 2020-2021”- initiator 
primarul municipiului Husi. 
 

8. Proiect de hotărâre nr.274 din 06.07.2022 privind aprobarea creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 
2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii  “Realizare retea cu apa potabila, canalizare 
menajera si SPAU – strada Sulfinei din Municipiul Husi” -  initiator primarul municipiului 
Husi. 
 

9. Proiect de hotărâre nr.275 din 06.07.2022 privind aprobarea creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 
- 2023 pentru obiectivul de investitii  “Realizare retea de alimentare cu apa potabila 
strada Fundatura Viticulturii  din  Municipiul Husi ” -  initiator primarul municipiului Husi. 
 

10.   Proiect de hotărâre nr. 276 din 06.07.2022 privind rectificarea bugetului local - etapa 
iulie 2022 , initiator primarul municipiului Husi. 
 

In urma analizarii si dezbaterilor purtate pe marginea ordinei de zi, a fost adoptata urmatoarele 
hotarari:  
 

 

 



 

1. H.C.L. nr. 258 din 12.07.2022 privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea 
Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in 
suma de  3275,92 mii  lei inregistrat la 31.12.2021  , ca sursa de finantare  a 
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022 -  initiator primarul municipiului 
Husi. 
- a fost adoptata cu 11 voturi „pentru”. 
 

2. H.C.L. nr. 259 din 12.07.2022 privind  actualizarea creditelor de angajament pentru 
actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 
pentru obiectivul “Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric.2 si Dric.3 din Municipiul 
Husi, judetul Vaslui – cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte 
POR/GAL Husi – CI 2019/9/OS 9.1” -  initiator primarul municipiului Husi. 
- a fost adoptata cu 11 voturi „pentru”. 

 
3. H.C.L. nr. 260 din 12.07.2022 privind  aprobarea  creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada  2022 - 
2023 pentru obiectivul de investitii  “ Proiect tip  – Construire bază  sportivă tip.1 , 
strada Ciprian Porumbescu nr.44 , municipiul Huși ” - initiator primarul municipiului 
Husi. 
- a fost adoptata cu 11 voturi „pentru”. 

 
4. H.C.L. nr. 261 din 12.07.2022 privind aprobarea  creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 
pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare , modernizare si dotare Cinematograf Dacia , 
Municipiul Husi , judetul Vaslui - initiator primarul municipiului Husi. 
- a fost adoptata cu 11 voturi „pentru”. 

 
5. H.C.L. nr. 262 din 12.07.2022 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” - initiator primarul municipiului Husi. 
- a fost adoptata cu 11 voturi „pentru”. 

 
6. H.C.L. nr. 263 din 12.07.2022 privind actualizarea  creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2019 -2023 
pentru obiectivul de investitii  “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - 
initiator primarul municipiului Husi. 

- a fost adoptata cu 11 voturi „pentru”. 

 
7. H.C.L. nr.264 din 12.07.2022 privind actualizarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 
pentru obiectivul “Program reparatii strazi 2020-2021”- initiator primarul municipiului 
Husi. 
- a fost adoptata cu 11 voturi „pentru”. 

 



8. H.C.L. nr.265 din 12.07.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru 
actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 
2023 pentru obiectivul de investitii  “Realizare retea cu apa potabila, canalizare 
menajera si SPAU – strada Sulfinei din Municipiul Husi” -  initiator primarul municipiului 
Husi. 
- a fost adoptata cu 11 voturi „pentru”. 

 
9. H.C.L. nr.266 din 12.07.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 
pentru obiectivul de investitii  “Realizare retea de alimentare cu apa potabila strada 
Fundatura Viticulturii  din  Municipiul Husi ” -  initiator primarul municipiului Husi. 
- a fost adoptata cu 11 voturi „pentru”. 

 
10.  H.C.L. nr. 267 din 12.07.2022 privind rectificarea bugetului local - etapa iulie 2022 , 

initiator primarul municipiului Husi. 
  - a fost adoptata cu 10 voturi „pentru” si 1(una) abtinere. 

 

In conformitate cu dispozitiile art.10 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in 
administratia publica, minuta se va publica la sediul Primariei Municipiului Husi si pe site-ul 
propriu. 
 
 

   Secretar General, 

jr.Monica Dumitrascu 

 

 

 

        Intocmit, 

Șef Birou A.P.L.,R.P, 
    Jr.Irina Filote 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 


