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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   12 iulie  2022 în cadrul  ședinței  extraordinare   a Consiliului Local al 
municipiului Huşi , convocata conform Dispoziţiei primarului  municipiului Huşi nr.517 din 
07.07.2022 
 
 
           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.517 din 07.07.2022   a fost convocat  în  
ședință extraordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de 12 iulie 2022 , ora  15,00, 
la camera nr.20 din Primăria Municipiului Huși. 
          La şedinţa participă : ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi , jr.Monica Dumitrașcu – 
secretar general al municipiului Huși. 
          Ca invitaţi  la şedinţa participă :  ec.Safta Trofin – director executiv  la Directia Economica, 
jr.Irina Filote - șef Birou Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul, domnul  Boeru Sergiu – 
consilier personal al primarului municipiului Huși.. 
           La ședință  a participat  reprez.  presa locală. 
           Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  07.07.2022   
a Dispoziţiei nr.517 din 07.07.2022. 
            Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu  face prezența   constatând  
că  din totalul de 19 consilieri locali  , sunt prezenţi la şedinţa un număr de   
11  consilieri locali  , 4(patru) consilieri locali au  lipsit   motivat ( Focia Alexandru , Cocuz Adrian, 
Rotariu Nicoleta, Țocu Cătălin), 4(patru) consilieri locali au  lipsit   nemotivat  (Nechifor Alexandru 
Ioan , Toma Cătălina Tania, Matei Gabriela, Corjinschi Ioan Alexandru). 
            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  . 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Supun la vot ordinea de zi a 
sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Husi din 12 iulie  2022 . Cine este  pentru),  
împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
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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 absent motivat 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat 

5.  Filip Cosmin Adrian X - - 

6.  Focia Alexandru absent motivat 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela absent nemotivat 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent motivat 

18.  Toma Cătălina Tania absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  absent motivat 

           Presedintele de sedinta , doamna  consilier  Patrașcu Luiza  : Ordinea de zi   a fost  
aprobata  cu   11 voturi pentru).  
 
 
  Ordinea de zi are urmatorul continut : 

 
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. 
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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. 
 

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. 
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 Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi . 
 

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. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   solicită comisiilor de 
specialitate să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   
            Domnul consilier Matei Ionel : Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. Din partea Comisiei exista avize favorabile la toate proiectele de hotarare . 
             Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-
sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 
hotărâre. Din partea Comisiei exista avize favorabile la toate proiectele de hotarare . 
          Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu : Discuții? Nu sunt, trecem la vot.  
          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica :  La acest proiect de 
hotarare , am intocmit acest material in luna iunie 2022, la Art.2 alin.(2) este trecut „ Sumele 
specificate la alin. (1) vor fi incluse in rectificarea bugetului  local din luna iunie  
2022 “. Corect este  “rectificarea bugetului  local din luna iulie 2022 .”  
         Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, asa este, corect luna iulie 2022 in loc de iunie 2022. 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de 
hotărâre modificat conform celor precizate de doamna ec.Safta Trofin Safta  (la  Art.2 alin.(2) 
“Sumele specificate la alin. (1) vor fi incluse in rectificarea bugetului  local din luna 
 iulie 2022 “.) 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 absent motivat 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat 

5.  Filip Cosmin Adrian X - - 

6.  Focia Alexandru absent motivat 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela absent nemotivat 
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11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent motivat 

18.  Toma Cătălina Tania absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  absent motivat 

          Doamna  secretar general al Municipiului Husi – jr.Monica  Dumitrașcu : Hotărârea 
modificată a fost aprobată cu  11  voturi  pentru). 

  
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. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza 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.    Din partea 
Comisiei exista avize favorabile la toate proiectele de hotarare . 
            Doamna consilier Patrașcu Luiza : Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu 
alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.    
          Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu : Discuții? 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”.   
         Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Bobârnat Radu X - - 
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2.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3.  Cocuz Adrian absent motivat 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat 

5.  Filip Cosmin Adrian X - - 

6.  Focia Alexandru absent motivat 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela absent nemotivat 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent motivat 

18.  Toma Cătălina Tania absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  absent motivat 

          Doamna  secretar general al Municipiului Husi – jr.Monica  Dumitrașcu : Hotărârea  a 
fost aprobată cu  11  voturi  pentru). 

 
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. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

•  Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  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.     



7 | P a g e  

 

•  Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

          Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu : Discuții? 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”.   
           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 absent motivat 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat 

5.  Filip Cosmin Adrian X - - 

6.  Focia Alexandru absent motivat 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela absent nemotivat 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent motivat 

18.  Toma Cătălina Tania absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  absent motivat 

          Doamna  secretar general al Municipiului Husi – jr.Monica  Dumitrașcu : Hotărârea a 
fost aprobată cu  11  voturi  pentru). 
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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. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  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.     

•  Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

• 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? 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”.   
             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 absent motivat 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat 

5.  Filip Cosmin Adrian X - - 

6.  Focia Alexandru absent motivat 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela absent nemotivat 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 
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13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent motivat 

18.  Toma Cătălina Tania absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  absent motivat 

          Doamna  secretar general al Municipiului Husi – jr.Monica  Dumitrașcu : Hotărârea  a 
fost aprobată cu  11  voturi  pentru). 
 

 
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. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  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.     

•  Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

            Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu : Discuții? 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”.   
             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 absent motivat 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat 

5.  Filip Cosmin Adrian X - - 



10 | P a g e  

 

6.  Focia Alexandru absent motivat 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela absent nemotivat 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent motivat 

18.  Toma Cătălina Tania absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  absent motivat 

          Doamna  secretar general al Municipiului Husi – jr.Monica  Dumitrașcu : Hotărârea fost 
aprobată cu  11  voturi  pentru). 
 

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. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  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.     

•  Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

          Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu : Discuții? 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”.   
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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 absent motivat 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat 

5.  Filip Cosmin Adrian X - - 

6.  Focia Alexandru absent motivat 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela absent nemotivat 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent motivat 

18.  Toma Cătălina Tania absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  absent motivat 

          Doamna  secretar general al Municipiului Husi – jr.Monica  Dumitrașcu : Hotărârea fost 
aprobată cu  11  voturi  pentru). 
 

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. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 
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• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  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.     

•  Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

          Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu : Discuții? 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”.   
          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 absent motivat 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat 

5.  Filip Cosmin Adrian X - - 

6.  Focia Alexandru absent motivat 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela absent nemotivat 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent motivat 

18.  Toma Cătălina Tania absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  absent motivat 
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          Doamna  secretar general al Municipiului Husi – jr.Monica  Dumitrașcu : Hotărârea fost 
aprobată cu  11  voturi  pentru). 
 

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. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  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.     

•  Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

          Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu : Discuții? 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”.   
            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 absent motivat 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat 

5.  Filip Cosmin Adrian X - - 

6.  Focia Alexandru absent motivat 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela absent nemotivat 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 
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14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent motivat 

18.  Toma Cătălina Tania absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  absent motivat 

          Doamna  secretar general al Municipiului Husi – jr.Monica  Dumitrașcu : Hotărârea fost 
aprobată cu  11  voturi  pentru). 

 
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. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

•  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.     

•  Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

           Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu : Discuții? 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”.   
           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 absent motivat 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat 

5.  Filip Cosmin Adrian X - - 

6.  Focia Alexandru absent motivat 
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7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela absent nemotivat 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent motivat 

18.  Toma Cătălina Tania absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  absent motivat 

          Doamna  secretar general al Municipiului Husi – jr.Monica  Dumitrașcu : Hotărârea fost 
aprobată cu  11  voturi  pentru). 

 
10.   Proiect de hotărâre nr. 276 din 06.07.2022 privind rectificarea bugetului local - etapa 

iulie 2022 , initiator primarul municipiului Husi. 
         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotarare: 

• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

• Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, 
servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. 

             Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu : Discuții? Nu sunt, trecem la vot.  
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Un moment, un moment!? 
           Președintele de ședință, doamna consilier Luiza Patrașcu :Da, va rog, doamna consilier 
Popa! 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : La acest proiect de hotarare “recomand” sa se 
completeze Art.1 alin.(2) din proiectul de hotarare, textul din paranteza (Hotararea Consiliului Local 
al Municipiului Husi nr. 01 din  31.01.2022) “modificata si completata prin hotararea care s-a 
aprobat astazi”, prima hotarare aprobata in sedinta de astazi. 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Da, multumim frumos! 
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  la Directia Economica  :Da, se va completa   
Art.1 alin.(2) . 
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           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de 
hotărâre  completat – recomandarea facuta de doamna consilier Popa Cătălina Eugenia 
(sa se completeze Art.1 alin.(2) din proiectul de hotarare, textul din paranteza (Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Husi nr. 01 din  31.01.2022) “modificata si completata prin hotararea care s-a 
aprobat astazi”.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 absent motivat 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru absent nemotivat 

5.  Filip Cosmin Adrian X - - 

6.  Focia Alexandru absent motivat 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  X - - 

10.  Matei Gabriela absent nemotivat 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
- - 

17.  Rotariu Nicoleta absent motivat 

18.  Toma Cătălina Tania absent nemotivat 

19.  Țocu Cătălin  absent motivat 

          Doamna  secretar general al Municipiului Husi – jr.Monica  Dumitrașcu : Hotărârea 
completată  fost aprobată cu  10  voturi  pentru), 1 abținere) – domnul consilier Bobârnat Radu. 
 
        Domnul consilier Bobârnat Radu:  Sunt 10 voturi pentru) , proiectul de hotarare „a trecut”. 
          Domnul  ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Dar nu am zis nimic! Ati vazut, nici la 
“ai mei” nu am zis nimic. 
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          Domnul consilier Bobârnat Radu:   Noi am dat astazi „aportul nostru” la toate proiectele de 
hotarare. 
          Preşedintele de şedinţă,  doamna   consilier  Patrașcu Luiza  : Va multumim frumos! 
          Domnul  ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Numai putin! Sunt aici , pe hol,  un 
numar de 3(trei) persoane care doresc sa vorbeasca cu noi. Va rog sa intrati in sala de sedinta! 
         

 Intra in sala de sedinta : domnul Suhăreanu Sergiu, domnul Toma Marius, d-na Popa 
– reprez.suporterilor echipei  ACS HUSANA Husi. 
 

           Domnul consilier Bobârnat Radu:   Dumnealor sunt din partea reprez.ACS Husana Husi. 
            Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Domnule consilier, problemele lor 
sunt ale cetatenilor…. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:  De asta am si sprijinit fotbalul. 
            Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Dar asta este realitatea. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:   La ultimul proiect de hotarare am vrut “sa va atragem 
atentia”!  
             Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Numai cine nu munceste, nu 
greseste! 
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  la Directia Economica  :Dar care este greseala? 
Nu este nici o greseala! 
              Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Domnule Suhăreanu , v-am vazut 
ca stati pe hol, am oprit pe domnii consilieri in sala de sedinta , presupun ca , cu noi vroiati sa 
vorbiti?! 
              Domnul Suhăreanu Sergiu -  reprez.suporterilor echipei  ACS HUSANA Husi :Da, va salut  
domnule primar, sarut’mâna ,  buna ziua, domnilor consilieri! Am venit aici cu o rugaminte, nu este 
o obligatie, este o rugaminte, din partea suporterilor echipei HUSANA Husi, daca se poate gasi o 
solutie , nu neaparat de compromis , sa preluati aceasta echipa. 
            Domnul Toma Marius – reprez.suporterilor echipei  ACS HUSANA Husi : Sa mearga in 
continuare . 
            Domnul Suhăreanu Sergiu -  reprez.suporterilor echipei  ACS HUSANA Husi : Problema 
este ca, daca nu rezolvam saptamana aceasta sau in cateva zile , deja este gata. Pe data de 
27.08.2022 incepe Campionatul. Buget nu se stie, echipa nu se stie, nimic nu se stie. Deci, venim 
nu cu un ultimatum, cu un apel disperat, asa poate sa fie,din partea suporterilor acestei echipe, nu 
ma erijez in numele suporterilor, ar fi pacat ca aceasta echipa sa nu mai existe. Am stat aici in Husi, 
la blocul acesta de 2 etaje, si de mic copil, atunci tatal meu ma lua de mână  si ma ducea pe 
Stadion. 
         Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Domnule Suhăreanu , o sa-mi permit 
sa va raspund eu primul, acesti domni si doamne din sala, cu drag au aprobat intotdeauna sume de 
bani pentru sport. A avut o facilitate  echipa ACS Husana pe timpul pandemiei , s-au putut  accesa 
niste fonduri in conditiile in care aduceau niste documente la timp si corecte. Au depus corect dar 
nu au depus la timp. “Noi”  am infiintat la ora actuala, cand spun noi sa nu intelegeti ca eu, noi spun 
„Consiliul local Husi ” , am infiintat un Club Sportiv  , dar pentru a intra in legalitate mai avem nevoie 
de timp. Le-am spus-o si eu , si o mentin in continuare, ei sa se inscrie in ONG-ul respectiv, noi am 
trimis infiintarea unui club la Federatia Romana de Fotbal , si o scrisoare de intentie ca am vrea sa-i 
preluam , lucrurile sunt demarate , dar  eu la ora actuala si nimeni de aici nu poate sa va spuna ca 
poate sa-si asume preluarea echipei „maine”, fara sa am un buget , fara sa am bugetul lor la zi, in 
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care sa putem discuta ce datorii au, ce nu au, eu nu stiu ce cheltuieli au nevoie , am echipa de la 
„ONG-ul Husana”, haideti sa-i numesc asa, ca sa intelegeti ca nu pot sa fac nici „parteneriat privat” 
cu un ONG.Domnul avocat  va poate confirma acest lucru, juridic nu am voie, ma doar o simpla 
solicitare daca vrem sa  prelum  echipa. A prelua echipa cu „activ si pasiv”, dar nu stiu care este. 
Din punctul meu de vedere, ar fi fost corect sa vina sa ne prezinte o „balanta” la zi , sa fi venit cu 
vreo 2 luni mai devreme, colegii mei au votat in viteza mare, cu unele sitatii pe care trebuie sa le 
corectam in timp , sau omisiuni, in Regulamentul in care s-a infiintat clubul sportiv, la ora actuala nu 
avem o organigrama, ceea ce am putut sa obtinem este doar  „Codul fiscal”, astazi am zis sa 
intram cu organigrama , dar nu le am pregatite pentru ca nimeni nu mi-a spus, in baza 
Regulamentului nu este vorba  de preluarea echipei de fotbal, este vorba de functionarea unui club 
sportiv pe mai multe discipline, iar acolo sunt niste lucruri  pe care colegii initiatori nu le-au trecut, 
care trebuiesc corectate odata cu organigrama, dar probabil la sedinta de pe 25.07.2022 vom avea 
si organigrama , vom preda Stadionul catre un „director interimar”, pe care il vor numi colegii mei de 
aici, dupa care va fi un examen de concurs, vom avea ½ norma de contabil, nu stiu daca este 
nevoie de „norma juridica” , s.a.m.d., asa am citit  acolo , dupa care putem discuta. Noi si la ora 
actuala avem o suma de bani pentru a ajuta sportul , si am citit atatea comentarii, ca eu, ca,  
Consiliul Local, nu vrem sa ajutam, sunt „3 miliarde de lei”, au depus 2 societati , parca, cu  
activitati sportive, si tot din cadrul fotbalului , sa ia 1 miliard de lei.Daca Husana Husi ar fi depus 
acest proiect , ar fi avut astazi 1 miliard de lei. Nu putem sa dam totul in vina noastra, a Consiliului 
Local , sau a ANAF, eu imi asum , probabil ca dvs. nu stiti , am facut Stadionul, utilitatile de la 
Stadion le platim noi . 
         Domnul Suhăreanu Sergiu: Stiu. 
         Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi :…..nu stiu daca stie cineva care sunt 
cheltuielile noastre?! Pot sa va spun ca in perioada pandemiei de COVID, s-au alocat, cat doamna 
Trofin ? 
        Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : “7 cu 5” . 
         Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : 7 si cu 5 = 12. Asa este doamna 
Trofin ? 
         Domnul consilier Iacob Ioan : Vreo „7 miliarde” in total. 
         Domnul consilier Bobârnat Radu:   „7 miliarde” s-au dat in 2 ani de zile.Anul acesta, incepand 
cu luna martie , s-au mai dat niste bani, nu? 
           Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : La ei “s-au contrat” membrii, nu, cum 
sa spun , membrii fondatori. Da, membrii fondatori , nu ati inteles, membrii fondatori atunci cand au 
depus primul document , au avut niste nelamuriri. Atunci am amanat proiectul, l-am aprobat din nou 
ca sa le dam banii , dar ca sa vina sa-si depuna documentele pentru a putea lua banii , in loc sa 
vina ieri – alaltaieri, au venit  azi iar de maine pandemia a incetat si nu au mai putut primi banii. Dar 
nu este vina noastra. 
           Domnul Suhăreanu Sergiu: Stiam asta. 
           Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Suntem de acord sa ajutam 
miscarea sportiva, dar puteti sa ne spuneti dragi colegi, ati pus acolo vreo 5 discipline, ar trebui sa 
avem 5 antrenori? 
             Domnul consilier Bobârnat Radu:   5 sectii , 5 antrenori, medic, tot staf-ul tehnic la fiecare 
disciplina. 5 x 5 , sunt cel putin 25 de oameni. Dar nu trebuie ca toate sa fie functionalizate odata. 
Mai intai o sectie, apoi a doua  sectie , s.a.m.d. 
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           Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Domnule Toma Marius( Marișca), 
nimeni nu ne poate reprosa ca nu sustinem echipa de fotbal, am avut o discutie cu  presedintele si 
mi-a spus ca s-au inscris.  
           Domnul Toma Marius( Marișca): A fost saptamana trecuta cineva de la Federatie , si s-au 
inscris, parca asa am inteles. 
           Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi :S-au inscris?! Noi am omologat din 
nou Stadionul ca sa poata juca acolo, dar suntem aici toti, si nimeni dintre noi nu vrea “sa stea in 
alta parte” , sau sa stea sa de-a note explicative , sa mai plateasca si avocat, si apoi sa si piarda. 
Daca efectiv am face ce a spus domnul Suhăreanu, sa preluam echipa de fortbal intr-o saptamana, 
toata lumea de aici pleaca! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:  Nu se poate asa ceva. 
            Domnul Suhăreanu Sergiu:Sa stiti ca nu v-am obligat, este doar o rugaminte. 
            Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Dar si eu v-am explicat care este 
situatia. Am pe domnul Toma( Marișca) care ma opreste peste  tot in oras si imi spune despre 
echipa de fotbal, dar sa stiti un singur lucru , acest proiect trebuie sa-l finalizez,  dar ca sa-l 
finalizez, imi trebuie cheltuielile. Eu nu stiu la ora actuala, ca sa putem discuta de o preluare , ce 
cheltuieli are nevoie echipa de fotbal ?! 
            Domnul Suhăreanu Sergiu: Corect. 
            Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Eu nu stiu, aud bugete de la ei 
imaginare, auditive, vizual nu am vazut nimic. Nu mi s-a prezentat nimic palpabil, nu am vazut nici 
un buget de la ei. 
            Domnul Suhăreanu Sergiu: Ati stat față  in față  cu domnul Dobrea, ati vorbit  de chestiunea 
aceasta? 
           Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Nu numai odata! Nu numai odata! Sa 
spuna domnul Dobrea, cat bani am dat eu personal, cat bani  am dat personal, ca echipa sa poata 
termina , nu mai spun de banii dati  de consiliul local. 
           Domnul Toma Marius( Marișca): A terminat pe locul III. 
            Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Domnilor, nimeni de aici din consiliul 
local nu a facut cum au facut cei de la Stadionul National, cum face Stadionul Steaua, cum face 
Stadionul Dinamo, s-au care mai este acuma, Giuleștiul. Luam numai “exemplul Becali”,  merge si 
joaca pe toate stadioanele, totul este un ONG, si plateste peste tot. Daca v-ati face un calcul cam 
care sunt cheltuielile noastre cu utilitatile de pe Stadion ?! Acolo am miscare sportiva  in 
permanenta,  nu numai acei care se duc in mod organizat cu grupele de copii, daca mergem , nu 
acum, mergem peste o ora ,  vedem multi care alearga. Ne-am asumat asta, dar daca am fi pus si 
calculul asta , era cam “1 milion de lei” ora,nu ? Doamna Botez nu este ? Si acesti bani pot fi 
considerate  tot  o sponsorizare din partea Consiliului Local. 
           Domnul Suhăreanu Sergiu: Stim acest lucru. 
           Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Suntem alaturi de echipa, vrem sa 
fim, dar ca sa-i putem ajuta, noi trebuie sa urmam niste pasi legali, iar ei in primul rand trebuie sa-si 
puna toate documentele si actele la punct, incat sa putem discuta intr-o luna, doua, preluarea. Nu 
este adevarat ca daca nu-i preiau maine nu pot sa-i preiau pe timpul campionatului . Am inchis 
subiectul! Este facuta o scrisoare de intentie, este “rezervata” deja discutia noastra, pana la 
finalizarea  clubului sportiv.Dupa ce finalizam clubul, putem sa-i  preluam.Am putea, dar in conditiile 
in care am avea si noi bani, am avea si noi bani, da? 
          Domnul consilier Bobârnat Radu:  Da, intr-adevar, aici este o problema. 
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          Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Am avea si noi bani , am auzit niste 
sume!? Va rog sa ma credeti, eu am tinut echipa impreuna cu altii in Divizia  C, aici in Husi, atunci 
din punctul meu de vedere, Ioan Iacob este martor si poate sa va spuna, a, avut o singura 
rugaminte, sa nu se faca campanie electorala  pe Stadion! In momentul in care s-a facut campanie 
electorala , eu am parasit. Dupa mine au mai parasit si altii, si echipa “s-a dus”. Echipa la ora 
actuala , trebuie sa-si demareze ONG-ul respectiv, sa nu mai lase facebook-ul in care sa ma 
denigreze pe mine, si pe ceilalti, nu-mi   controleaza nimeni   pagina de facebook, o citesc eu, nu 
ma derajeaza ce scriu, dar sa fie reale. Cred ca am facut foarte mult, cred ca am dat in aceasta 
perioada mai multi bani decat ar fi trebuit sa cheltuie ei. Daca ei au cheltuit mai mult, sa ma ierte  
Dumnezeu! In toata tara asta daca mergi si intrebi , o echipa de fotbal de Divizia C, nu cred ca s-a 
schimbat ,  este in jur de 100 mii de euro, ceea ce inseamna “5 miliarde”. 
           Domnul Toma Marius( Marișca): „Otelul” in jur de 16 milarde. 
           Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Si in ce Divizie a fost “Otelul” ?  
           Domnul consilier Popa Cristinel : Din “C” au mers in “B”. 
            Domnul Boeru Sergiu : Ei nu au cheltuit 16 miliarde, ei atata au avut. 
           Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Dar sa ne uitam , care este diferenta 
intre  populatia municipiului  Husi  si populatia municipiului Galati  ?! Care este diferenta intre 
bugetul municipiului Husi si bugetul municipiului Galati? Discutia asta o am si cu Consiliul 
Judetean. Discutam de procente “proportional”, pentru ca daca eu dau 3% din bugetul municipiului 
Husi este de 30 de ori mai mic decat 3% din bugetul  municipiului Galati. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu:  Dar nu va ajunge pentru functionare, pentru dezvoltare, 
pentru nimic! 
            Domnul Suhăreanu Sergiu: Dar sa ne uitam si la copii. 
            Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi :Sa ne uitam si la cheltuielile care au 
venit , unele solicitari care au venit pe data de 27 sau pe 28 luna trecuta, de la anumite institutii, si 
ei tot ai nostri sunt. 
           Domnul Suhăreanu Sergiu: Stiti foarte bine, in ultimul timp, este un „fenomen social”, de la 
batranii de 80 de ani pana la copiii mici. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu:   Daca imi permiteti sa spun si eu cateva cuvinte!? 
           Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Bineinteles! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:  Domnule Suhăreanu, domnule Toma (Marișca), doamna 
Popa, asa cum a explicat si domnul primar , Consiliului Local Husi „in frunte cu primarul” , au fost in 
permanenta alaturi de echipa . 
          Doamna Popa -reprez.suporterilor echipei  ACS HUSANA Husi : Stim asta. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu:   De cate ori s-a venit in Consiliul Local Husi cu propuneri 
de a ajuta, a sprijini sportul si echipa Husana, in consiliul local s-a aprobat, chiar daca au fost 
discutii , sa vedem si noi pe ce se duc banii, am avut cateva intrebari, cateva suspiciuni, am 
solicitat sa vina  sa ne aduca niste dovezi, nu s-a mai venit cu nici un fel de documente , dar 
trecand pe ste asta, avand in vedere ca este un „fenomen social”, o emblema pentru municipiul 
Huși, un lucru care trebuia incurajat, atat cat ne-a permis legea, s-a sponsorizat aceasta echipa, cat 
ne-a permis legea, pana in martie  anul acesta. In luna martie s-a anulat starea de alerta, care 
prevedea o exceptie de la sponsorizarea sportului , si din momentul acela nu s-a mai putut da cum 
s-a dat. Daca s-au dat bani in ultimii trei ani si echipa a ajuns unde a ajuns, nu este vina consiliului 
local. Consiliul Local al municipiului Husi doreste sa sprijine in continuare echipa de fotbal dar 
trebuie sa avem o evidenta clara pe ce cheltuiesc, sa vedem cat putem sustine, s.a.m.d. 
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           Domnul Suhăreanu Sergiu: Stiti ce ma mira, de ce nu au adus pana acum ?! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:  Acum este un pic cam tarziu sa putem noi prelua, 
consiliul local sa preia echipa de fotbal. Consiliul local Husi a infiintat un club sportiv, a infiintat un 
club sportiv, care, in anumite conditii, ar putea sa preia echipa de fotbal. Dar pana atunci, daca o sa 
preia, si pana atunci , preluarea se va face doar dupa o analiza financiara foarte riguroasa, da? 
Daca se va prelua, pana atunci ONG-ul trebuie sa se descurce, sa o inscrie, sa o duca cat de cat 
mai departe, si daca o sa considere oportun consiliul local , o sa o preia. 
          Domnul Suhăreanu Sergiu: Am inteles. 
          Doamna Popa -reprez.suporterilor echipei  ACS HUSANA Husi : Dar ce se va intampla cu 
copiii care sunt deja?! Grupele de copii ! 
          Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi :Raman in continuare si functioneaza  
ca si pana acum. Pentru ei nu este nici o problema, si daca vreti sa va dau o diferenta intre  
ONG-ul mare si copii, au depus pentru 100 mii lei “fiecare” , atat  “Tătaru”, nu stiu cum se cheama a 
lui, atat  “Cătălin Țocu” . 
            Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi: Mai departe, poate nimeni nu stie, 
avem in Divizia nationala o echipa de șah. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:  GAMBIT. 
            Domnul Suhăreanu Sergiu: Domnul Marius Ursan. 
            Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Nu, domnul  Baltag . Dar nu de 
acuma, de vreo 3-4 ani de zile. 
            Domnul Suhăreanu Sergiu: Da, Clubul „Realitatea”. 
             Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi : Nu stiu cum se cheama, dar vreau 
sa va spun un lucru, nimeni dintre noi , ca s-a scris intr-un ziar, pe un facebook , ca  “nu asfaltul 
este cel mai important lucru “, eu am avut o replica si  o mentin in continuare, nu puteam sa 
mergem la cinematograf, teatru, la scoli, in cizme de cauciuc, trebuia sa le luam intr-o ordine. 
            Domnul Suhăreanu Sergiu: Corect. 
             Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi :Le-am luat, Stadionul cred ca arata 
bine, mai departe ce pot sa fac? Pentru mine, la ora actuala, nu stiu de inseamna, nu stiu daca 
bugetul  local  “poate sa duca”  o suma de bani   “cat sa duca” echipa. Mai departe este in felul 
urmator, sa ne prezinte ei toate documentele …. 
             Domnul Suhăreanu Sergiu: Sunt contrariat, de ce pana acum nu v-au adus cheltuielile?! 
             Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi…..sa ne prezinte ei absolut tot, sa 
intram si noi in legalitate, si in limita posibilitatilor bugetare , ne vom putea pronunta. Deocamdata 
va spun doar  atat, nimeni de aici din sala aceasta, chiar si cei care lipsesc, nu sunt impotriva, dar 
toate trebuie sa le demonstram legal , pentru ca altfel stiti ce  se intampla? Luam ONG-ul maine si 
apoi il prabusim noi , da? Sau “prabusim” Primaria, s-ar putea sa ajungem in situatia in care sa ne 
coordoneze  Padurenii,  sau altii! 
            Domnul Suhăreanu Sergiu: Am inteles! Nu am cerut asta si nici nu am sa cer. 
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica : Doua secunde, daca imi 
permiteti !? S-a “alunecat”  putin , pana la pandemie se prezenta integral bugetul “sport” , venea 
intr-o “proportie de ACS Husana”, eu, consiliul local, veneam intr-o “proportie de”.La data 
pandemiei nu m-a mai obligat cadrul legal . 
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            Domnul consilier Bobârnat Radu: S-a facut o exceptie.Exceptie care a functionat in 2020, 
2021 ,  pana in martie 2022. 
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica :Asta vroiam sa spun , sa 
nu se inteleaga ca pentru sumele date de consiliul local nu exista justificari. Consiliul Local nu a mai 
putut cum sa aiba acel ansamblu per total buget ACS + Consiliul Local. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Exista , dar nu le-au prezentat aici. 
             Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica : Si mai este o problema, 
ei nu deconteaza prin Trezorerie, deconteaza prin BCR, daca era prin Trezorerie aveam acces la o 
executie, dar pentru sumele date din bugetul local sunt documente, dar nu mai cunoastem 
ansamblul  bugetului ACS Husana. 
             Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi: Ati inteles, domnule Suhăreanu, 
cum sta situatia? Si tu, domnule Toma(Marișca) – marele suporter, cel mai inflacarat suporter, si 
noi venim la meciuri dar nu asa ca tine sa fim in prim-plan, nu ne facem campanie, ideea este sa se 
inscrie ei, sa-si duca activitatea , si apoi o sa vedem si noi cum facem. Trebuie sa facem niste 
analize in buget in primul rand. Ati inteles? 
              Domnul Suhăreanu Sergiu: Am inteles, ceea ce mi-ati spus dvs. asta o sa le transmit si eu 
lor. In primul rand o sa-i intreb de ce nu au prezentat cheltuielile si bugetul?! 
              Domnul consilier Bobârnat Radu:   Nu va duceti cu reprosuri acolo la ei! 
              Domnul Suhăreanu Sergiu: Dar nu ma duc cu reprosuri, dar il voi intreba pe domnul 
Dobrea de ce nu a prezentat documentele pe care le-ati solicitat. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu:   Noi vrem sa colaboram cu ei. 
              Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica : Ei nu au facut 
decontarile cu bugetul statului si de asta nu pot prezenta documente. 
              Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi: Ca sa pot discuta in continuare cu 
ei, sa pot implica Consiliul Local , trebuie sa stim “pe ce”  si “cu ce”. 
             Domnul  Toma(Marișca) :  Trebuia sa faca si sa prezinte documentele.  
              Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi: Dumneata imi cumperi mie casa 
daca aceasta este gajata la 20 de  banci ?! 
              Domnul Suhăreanu Sergiu: Dar acum la noi a fost o incercare, am zis sa nu imi pară  rau 
ca nu am venit sa intreb . 
              Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi: Problema asta o discutam pe toate 
partile de vreo luna si mai bine. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu:  De cateva luni se discuta in fiecare sedinta de consiliu 
local.  
              Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi: Da, de cateva luni, si tot asteptam 
niste date, niste documente , de la ei . Oricum “baza sportiva”( Stadionul)   ramane in continuare , 
nu o sa lasam Stadionul sa vedem ca se distruge, ramane in continuare. 
              D-na Popa – reprez.suporterilor echipei  ACS HUSANA Husi : Copiii? 
              Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi: Copiii raman in continuare acolo, nu 
o sa pierdem nici Liga a III-a daca ei se inscriu, deocamdata puteau sa se inscrie, accesau 100 mii 
lei …. 
               Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica : Au datorii, nu puteau sa 
depuna, asta este realitatea! 
               Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi: Au datorii despre care noi nu stim 
ca le au, nu au prezentat nici pana acum o balanta . 
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               Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica : Nu-mi permitea legea sa 
solicit, spre deosebire de pana la pandemie. 
              Domnul Suhăreanu Sergiu: Oricum, va multumim pentru ca ne-ati ascultat! 
              Domnul ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi: Nu dati intr-un partid sau in altul !  
              Domnul Suhăreanu Sergiu: Nu facem asta, noi am venit cu o rugaminte catre dvs. 
          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  12 iulie   2022 .  
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