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MINUTA 

Incheiata azi, 28.07.2022 

 

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 ordinare a Consiliului Local al Municipiului Husi, 

Consiliul Local a fost convocat in sedinta ordinara la data mai sus mentionata, prin dispozitia 

Primarului nr.550/22.07.2022 cu respectarea intocmai a prevederilor legale, respectiv art.134, al.1, al.3 

lit.b, art.133, al.2, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative, modificata si completata. 

Dna 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 

15 consilieri locali in sala, 1 consilier local prezent in sistem on-line, lipsind dna Nacu Mihaela si dnul 

Popa Cristinel. 

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Husi: domnul Ciupilan Ioan –

Primarul Municipiului Husi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Husi, precum 

si reprezentanti ai presei locale. 

Lucrarile sedintei sunt conduse de catre dna Patrascu Luiza. 

Pe ordinea de zi a sedintei, conform dispozitiei de convocare, au fost inscrise 21 proiecte de 

hotarare, aceasta fiind suplimentata cu alte 6 proiecte de hotarare, in total urmand a fi supuse adoptarii 27 

proiecte de hotarare. 

Primarul municipiului Husi a anuntat ca a retras 3 (trei) proiecte de hotarare de pe ordinea de zi, 

respectiv proiectul de hotarare nr.281/14.07.2022, proiectul de hotarare nr.278 din 13.07.2022 si proiectul 

de hotarare nr.290 din 22.07.2022. 

A fost supusa aprobarii ordinea de zi, asa cum a fost modificata  si completata,  cu urmatoarele 

puncte: 

 

 

 

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. 
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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 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- a fost retras de pe ordinea de zi 
 

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 – a fost retras de 

pe ordinea de zi 

 

9. Proiect de hotărâre nr. 291 din 22.07.2022  privind apobarea concesionarii 

prin licitatie publica a terenului in suprafata de 90 m.p., apartinand 

domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului 

Husi, situate in strada Saca , nr.18B– inițiator primarul municipiului Huși. 

 

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

concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1000 mp, 

apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea 

municipiului Husi, situate in 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 situate 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   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 pentru modificarea si 

completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.225 din 

17.06.2022 privind infiintarea Clubului Sportiv Municipal Husana Husi, 

institutie publica in subordinea Consiliului local al municipiului Husi- 

initiatori: consilierii locali Iacob Ioan, Matei Ionel, Matei Gabriela, Patrascu 

Luiza. 

 

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

organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Clubului 

Sportiv Municipal Husana Husi – initiator primarul municipiului Husi. 

 

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. – a fost retras de pe ordinea de zi. 



 
 

22. Proiect de hotarare nr.295 din 26.07.2022 privind desemnarea 

reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliul de 

Administratie al  Clubului Sportiv Municipal  Hușana Huși- initiator 

primarul municipiului Husi. 

 

23. Proiect de hotarare nr.296 din 26.07.2022 privind aprobarea alipirii unor 

terenuri proprietatea municipiului Husi, apartinand domeniului privat al 

municipiului Husi,  situate in Cartier Dric 2 si Cartier Dric 3 – initiator 

primarul municipiului Husi. 
 

24. Proiect de hotarare nr.297 din 27.07.2022 privind constituirea Comisiei 

locale de ordine publica a municipiului Husi si aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare al acesteia –initiator primarul municipiului Husi. 

 

25. Proiect de hotarare nr.298 din 27.07.2022 privind  emiterea unui aviz de 

principiu in vederea darii in folosinta gratuita catre Parchetul de pe langa 

Judecatoria Husi a unor spatii din incinta imobilului Casa de cultura a 

municipiului Husi in vederea desfasurarii activitatii pe durata executiei 

lucrarilor de reparatii capitale ce urmeaza sa se deruleze in sediul actual al 

Parchetului de pe langa Judecatoria Husi – inițiator primarul municipiului 

Huși –a fost respins cu 15 voturi “impotriva”. 

 

26. Proiect de hotarare nr.299 din 27.07.2022 privind privind  prelungirea 

duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri 

destinate închirierii , construite prin intermediul Agenției Naționale pentru 

Locuințe – inițiator primarul municipiului Huși . 

 

27. Proiect de hotarare nr.300 din 28.07.2022 privind   însuşirea de către 

Consiliul Local al municipiului Huși a modificării   inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui  - 

initiator primarul municipiului Husi. 

 

 

In urma analizarii si dezbaterilor purtate pe marginea ordinei de zi, au fost 

adoptate urmatoarele hotarari:  
 

Procesul - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului 

Husi din data de 28 iunie 2022; 

- a fost adoptat  cu 16 voturi „pentru” ; 

 

Procesul - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al 

municipiului Husi, convocata de indata,  din 30 iunie 2022. 

- a fost adoptat cu 16 voturi „pentru” ; 

 



Procesul – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al 

Municipiului Husi, convocata de indata,  din 12 iulie 2022. 

- a fost adoptat cu 10 voturi „pentru” si 6 abtineri ; 
 

H.C.L. nr.268  din  28.07.2022  privind  constatarea incetării de drept a 
unui mandat de consilier local și vacantarea  acestuia  

- a fost adoptata cu 16 voturi “pentru” 
 

H.C.L. nr.269 din 28.07.2022  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  

- a fost adoptata cu 16 voturi “pentru” 

 

H.C.L. nr.270 din 28.07.2022  privind aprobarea documentației tehnico-

economice : Sistematizare teren pentru obiectivul de investiție  - “Construire 

Bază sportivă Tip.1 strada Ciprian Porumbescu nr.44, municipiul 

Huși,județul Vaslui “  

- a fost adoptata cu 12 voturi  “pentru”, 2 voturi “impotriva” si 2 

“abtineri” 

 

H.C.L. nr. 271 din 28.07.2022  privind apobarea concesionarii prin licitatie    

publica a terenului in suprafata de 90 m.p., apartinand domeniului privat al 

municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situate in strada 

Saca , nr.18B. 

 - a fost adoptata cu 16 voturi “pentru” 

 

H.C.L. nr.272 din 28.07.2022  privind aprobarea concesionarii prin licitatie 

publica a terenului in suprafata de 1000 mp, apartinand domeniului privat al 

municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situate in Husi, 

strada Ciprian Porumbescu, nr.2 F. 

 - a fost adoptata cu 16 voturi “pentru” 

 

H.C.L. nr.273 din 28.07.2022  privind  preluarea contractului de 

concesiune nr.8400 din 24.03.2011, pentru terenul situate in Husi, str.Husi-

Voloseni, nr.1, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi . 

 - a fost adoptata cu 16 voturi “pentru” 

 

H.C.L. nr.274  din 28.07.2022  privind aprobarea dezmembrării imobilului  

- teren cu nr.cadastral 79710 în 2 loturi distincte ,  situate  in Cartier Dric 2. 

 - a fost adoptata cu 16 voturi “pentru” 

 



H.C.L.nr. 275 din 28.07.2022  privind aprobarea dezmembrării imobilului 

– teren  cu nr.cadastral 78938   în 2 loturi distincte,  situate  în Cartier Dric 3 

 - a fost adoptata cu 16 voturi “pentru” 

 

H.C.L. nr.276 din 28.07.2022  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  

 - a fost adoptata cu 16 voturi “pentru” 

 

H.C.L. nr. 277 din 28.07.2022  privind emiterea unui aviz de principiu în 

vederea vânzării imobilului -apartament   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  

 -a fost adoptata cu 16 voturi “pentru” 

 

H.C.L. nr. 278 din 28.07.2022 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  

-a fost adoptata cu 12 voturi “pentru” si 4 abtineri 

 

H.C.L. nr.279 din 28.07.2022  privind rectificarea bugetului local – etapa II 

iulie 2022   

--a fost adoptata cu 15 voturi “pentru” 

 

H.C.L. nr.280 din  28.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri 

prioprii – etapa iulie 2022  

-a fost adoptata cu 15 voturi “pentru” 

 

H.C.L. nr.281  din  28.07.2022 pentru modificarea si completarea Hotararii 

Consiliului Local al municipiului Husi nr.225 din 17.06.2022 privind 

infiintarea Clubului Sportiv Municipal Husana Husi, institutie publica in 

subordinea Consiliului local al municipiului Husi. 

  - a fost adoptata cu 16 voturi “pentru” 

 

H.C.L. nr.282  din  28.07.2022 privind aprobarea organigramei si a statului 

de functii al personalului din cadrul Clubului Sportiv Municipal Husana 

Husi  

 - a fost adoptata cu 15 voturi “pentru” si 1 (una) abtinere. 

 

 



H.C.L. nr.283 din 28.07.2022 privind desemnarea reprezentantilor 

Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliul de Administratie al 

 Clubului Sportiv Municipal  Hușana Huși 

 - a fost adoptata cu 16 voturi “pentru” 

 

H.C.L. nr.284 din 28.07.2022 privind aprobarea alipirii unor terenuri 

proprietatea municipiului Husi, apartinand domeniului privat al municipiului 

Husi,  situate in Cartier Dric 2 si Cartier Dric 3  

- a fost adoptata cu 14 voturi “pentru” 
 

H.C.L. nr.285 din 28.07.2022 privind constituirea Comisiei locale de 

ordine publica a municipiului Husi si aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare al acesteia  

- a fost adoptata cu 13 voturi “pentru” si 1(una) abtinere 

 

H.C.L. nr.286 din 28.07.2022 privind privind  prelungirea duratei 

contractelor de inchiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate 

închirierii , construite prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe –  

 - a fost adoptata cu 15 voturi “pentru”  

 

H.C.L. nr.287  din 28.07.2022 privind   însuşirea de către Consiliul Local 

al municipiului Huși a modificării   inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui   

 - a fost adoptata cu 15 voturi “pentru”  

 

 

 

 
 Secretar General,              

                                                                                                         jr. Monica Dumitrașcu 

 

  

                 Intocmit,  

              Jr.Filote Irina 


