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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  28 iunie 2022  în cadrul  ședinței  ordinare    a Consiliului Local al municipiului 
Huşi , convocata conform Dispoziţiei primarului  municipiului Huşi nr.471 din 22.06.2022 
 
 
            Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr. 471  din 22.06.2022  a fost convocat  în   
ședință ordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de  28 iunie  2022  , ora  15,00. 
           Conform dispoziției de convocare lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși 
s-au desfășurat la sediul Primăriei municipiului Huși, camera nr.20. Au existat 2(doi) consilieri  locali  care 
au fost prezenți folosind mijloace electronice utilizând o platformă online de videoconferință. 
          La şedinţa participă : primarul municipiului Husi – ing.Ciupilan  Ioan  , ec.Botez Maria – director 
executive la Direcția Administrație Publică Locală. 
           Ca invitaţi  la şedinţa participă :  ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica, ec.Sirghe 
Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor Europene ,  ing.Ailenei Marius – arhitect șef, ing.Dumăscu 
Emanoel - șef Birou Tehnic, jr.Irina Filote - șef Birou Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul,  
ing.Calinescu Mihai –  consilier Directia Urbanism ,d-na Dumăscu Adriana – referent de specialitate 
Comp.Gest.Resurselor Umane, Informatizare. 
            La ședința ordinară a Consiliului Local   Huși din 28 iunie 2022 a participat si presa locală. 
           Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  22.06.2022  a 
Dispoziţiei nr.471 din 22.06.2022. 
          Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală  face prezența   
constatând  că sunt prezenţi la şedinţa un număr de  16 consilieri locali, din care: 

➢ 15 consilieri locali au  fost  prezenți  fizic  la sediul Primăriei Municipiului Huși, camera nr.20 ; 
➢ 1 consilier  local – domnul Corjinschi Ioan Alexandru  a fost prezent  folosind mijloace electronice 

utilizând o platformă online de videoconferință. 
▪ 3 consilieri  locali  lipsesc nemotivat – consilieri locali :  Filip Cosmin Adrian*,  Nechifor Alexandru 

Ioan, Rotariu Nicoleta** .  
          Doamna ec.Botez Maria – director executiv  la Direcția Administrație Publică Locală : 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. 
 
_________________________ 
*consilier local  Filip Cosmin Adrian   – vezi pag.nr.10 si nr.12 din pv. sed.CL Husi din  28.06.2022 
**consilier local Rotariu Nicoleta  – vezi pag.nr.18 din pv. sed.CL Husi din  28.06.2022 
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            Doamna ec.Botez Maria – director executiv   la Direcția Administrație Publică Locală : Pentru 
inceput , as dori sa supun aprobarii : 

1. Procesul - verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși 
din  data de  26 mai  2022 . 

2. Procesul-verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Huși din  data de  17 iunie 2022 . 

          Doamna ec.Botez Maria – director executiv  la Direcția Administrație Publică Locală.întreabă dacă 
sunt modificări sau completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat în cadrul ședinței ordinare 
a Consiliului Local al municipiului Huși din  26 mai  2022  ? Nefiind nici un fel de obiectiuni sau completari,  
supune  la vot continutul procesului  verbal încheiat  în cadrul  ședinței ordinare  a Consiliului Local al 
municipiului Huși , din  26 mai 2022.  
           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: 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 
 motivând că  nu a 

participat la lucrările 
ședinței 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3.  Cocuz Adrian X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat* 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

11.  Nacu Mihaela 

- 

- 

X 
 motivând că  nu a 

participat la lucrările 
ședinței 

 

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 nemotivat** 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

              Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Procesul  

verbal încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  26 mai 2022  
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a fost adoptat  cu  14  voturi pentru) , 2 abțineri) – consilier local  Bobârnat Radu, consilier local 

Nacu Mihaela.      

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală:  întreabă dacă 
sunt modificări sau completări de adus în conţinutul  procesului   verbal  încheiat  în cadrul  şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  data de  17 iunie  2022 ? Nefiind nici un fel de 
obiectiuni sau completari,  supune  la vot continutul procesului  verbal încheiat   în cadrul  ședinței 
extrordinare   a Consiliului Local al municipiului Huși , din  17 iunie  2022.  
            Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: 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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat* 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

11.  Nacu Mihaela 
 

X 
           - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia 

- - X 
 motivând că  nu a 

participat la lucrările 
ședinței  

15.  Popa Cristinel X - - 

16.  Romila Claudiu  X - - 

17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat** 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

 
           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală : Procesul  
verbal încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din  17 iunie   
2022 a fost adoptat  cu  15  voturi pentru), 1 abținere) – doamna consilier Popa Cătălina Eugenia 
(motivând că  nu a participat la lucrările ședinței). 
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          Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Avand in vedere 
ca a fost  desemnat presedinte pentru aceasta luna,  dau cuvantul doamnei consilier Patrașcu Luiza  . 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:  Supun la vot ordinea de zi, completată 
cu I.Proiect de  hotarare nr.264 din 24.06.2022 privind declararea unor terenuri situate în intravilanul 
municipiului Huși ca bun de uz și de interes public local. 
         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: 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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat* 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 nemotivat** 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

            Presedintele de sedinta , doamna  consilier  Patrașcu Luiza  : Ordinea de zi  completată a 
fost aprobată   cu  16   voturi pentru).  
 
   Ordinea de zi are urmatorul continut : 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din 
data de 26 mai 2022. 

 
2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Huși 

din data de  17 iunie  2022. 
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3. Proiect de hotărâre nr.243 din 20.06.2022  privind  aprobarea sumei de  53.798,21 lei cu 
TVA pentru obiectivul  “Refacere șanț betonat pe strada Neagoe Basarab din municipiul Huși, 
județul Vaslui “  – inițiator primarul municipiului Huși. 

 
4. Proiect de hotărâre nr.244 din 20.06.2022 privind  aprobarea sumei de   178.666,33 lei cu 

TVA pentru obiectivul  “Realizare parcare Primăria  Municipiului Huși, din municipiul Huși, 
județul Vaslui“ – inițiator primarul municipiului Huși. 

 
5. Proiect de hotărâre nr. 245 din 21.06.2022 pentru aprobarea bugetului proiectului “Infiintarea 

Clubului Seniorilor din Husi“SMIS 153168  accesat in cadrul POR 2014-2020,Axa prioritara 
9:Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in 
cadrul POR 2014-2020; Proritatea de investitii 9.1 – Dezvoltarea locala sub responsabilitatea 
comunitatii (DLRC); Apel de proiecte POR/2019/9/ 9.1/1/7REGIUNI – inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
6. Proiect de hotărâre nr. 246 din 21.06.2022 pentru aprobarea bugetului proiectului 

“Construirea unui teatru de vara in zona Recea“SMIS 153167  accesat in cadrul POR 2014-
2020,Axa prioritara 9:Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate 
din mediul urban in cadrul POR 2014-2020; Proritatea de investitii 9.1 – Dezvoltarea locala sub 
responsabilitatea comunitatii (DLRC); Apel de proiecte POR/2019/9/ 9.1/1/7REGIUNI – inițiator 
primarul municipiului Huși. 
 

7. Proiect de hotărâre nr. 247 din 21.06.2022  privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al Municipiului Huşi în Comisia socială  de analiză a dosarelor depuse în vederea 
repartizării locuinţelor  cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor Metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 – inițiator primarul 
municipiului Huși. 
 

8. Proiect de hotărâre nr.248 din 21.06.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al Municipiului Huşi în Comisia socială  de analiză a dosarelor depuse în vederea 
repartizării locuinţelor pentru tineri destinate închirierii conform Normelor Metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe  – iniţiator primarul municipiului Huşi. 

 
9. Proiect de hotărâre nr. 239 din 20.06.2022 privind aprobarea modificării denumirii unor străzi 

din  municipiul  Huși – iniţiator primarul municipiului Huşi. 
 

10. Proiect de hotărâre nr.240 din 20.06.2022 privind modificarea și completarea  Inventarului  
bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat  al municipiului Huși– iniţiator primarul 
municipiului Huşi. 
 

11. Proiect de hotărâre nr. 234 din 14.06.2022 privind aprobarea concesionării directe a unei  
suprafeţe de teren de 301 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în 
municipiul Huşi, strada Tudor Arghezi nr.62, către  domnul Rezmeriță Costel  , aferentă 
imobilului  cu destinaţia de locuinţă, proprietate a acestuia – iniţiator primarul municipiului Huşi. 
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12. Proiect de hotărâre nr. 235 din 14.06.2022 privind aprobarea  concesionării   prin licitaţie 
publică a terenului în suprafață de 100 mp,  aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, 
aflat  în proprietatea municipiului Huşi , situat pe strada Moldovei nr.25.B – iniţiator primarul 
municipiului Huşi. 

 
13. Proiect de hotărâre nr. 236 din 14.06.2022 privind preluarea contractului de concesiune nr. 

4540 din 26.05.1997,  pentru terenul în suprafața  de 300 mp situat in municipiul Huși, strada 
Anastasie Panu nr.26, teren aparținând domeniului privat al municipiului Huși– iniţiator primarul 
municipiului Huşi. 

 
14. Proiect de hotărâre nr.237 din 14.06.2022 privind aprobarea  vânzării imobilului  “Cameră 

Cămin Recon”  ,   situat în  municipiul Huşi, strada  1 Decembrie nr.47, bl.Recon, et.3,ap.48 , 
aflat în proprietatea municipiului Huși , domnului  Patraș Iulian, actualul  chiriaş – iniţiator 
primarul municipiului Huşi. 
 

15. Proiect de hotărâre nr. 241 din 20.06.2022  privind  aprobarea  vânzării apartamentului  
situat în  municipiul Huşi, strada  A.I.Cuza nr.2, bl.H.1,sc.A,et.4,ap.11, aflat în proprietatea 
municipiului Huși   , către  Țenu Petru și Țenu Rodica , actualii  chiriaşi  – iniţiator primarul 
municipiului Huşi. 
 

16. Proiect de hotărâre nr. 242 din 20.06.2022  privind emiterea unui aviz de principiu în vederea 
vânzării apartamentului   aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada 
Meleti Istrati nr.6, bl.23,sc.B,et.4,ap.38, către actualul chiriaș,doamna Flot Ecaterina – iniţiator 
primarul municipiului Huşi. 

 
17. Proiect de hotărâre nr.249 din 21.06.2022  privind aprobarea închirierii prin licitație publică  a 

spațiului nr.13 în suprafață  de 16,00  mp situat pe str. Piața Victoriei , nr. 11, spațiu aparținând 
domeniului public  al municipiului Huși, aflat în administrarea Centrului Public de Desfacere 
Huși– iniţiator primarul municipiului Huşi.  

 
18. Proiect de hotărâre nr. 250 din 22.06.2022 privind modificarea statului de funcții al 

personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși -  iniţiator 
primarul municipiului Huşi. 

 
19. Proiect de hotărâre nr.255 din 22.06.2022  privind modificarea statului de functii al 

personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi-  iniţiator primarul municipiului Huşi. 
 
20. Proiect de hotărâre nr.256 din 22.06.2022  privind modificarea organigramei si a statului de 

functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian Huși -  iniţiator primarul 
municipiului Huşi. 
 

21. Proiect de hotărâre nr.257 din 22.06.2022  privind aprobarea ajustarii pretului contractului de 
lucrari nr. 14549/11.05.2022 « Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor, municipiul Huși, 
jud.Vaslui » -  iniţiator primarul municipiului Huşi. 
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22. Proiect de hotărâre nr. 258 din 22.06.2022  privind aprobarea ajustarii pretului contractului de 
lucrari nr. 17110/31.05.2022 « Reparatii strazi din cadrul proiectului POR ( PIDU ), municipiul 
Huși, jud.Vaslui » -  iniţiator primarul municipiului Huşi. 
 

23. Proiect de hotărâre nr.259 din 22.06.2022  privind aprobarea ajustarii pretului contractului 
subsecvent de lucrari nr. 14154/13.07.2020  « Reparatii strazi in municipiul Husi, program 
pentru anul 2020 »-  iniţiator primarul municipiului Huşi. 
 

24. Proiect de hotărâre nr.260 din 22.06.2022  privind aprobarea ajustarii pretului contractului 
subsecvent de lucrari nr. 26487/25.10.2021 « Reparatii strazi in municipiul Husi, program 
pentru anul 2021 »-  iniţiator primarul municipiului Huşi. 
 

25. Proiect de hotărâre nr.261 din 22.06.2022  privind aprobarea ajustarii pretului contractului de 
lucrari nr. 11673/08.05.2019 « Modernizare prin asfaltare strazi in municipiul Husi, judetul 
Vaslui » -  iniţiator primarul municipiului Huşi. 

 
26. Proiect de hotărâre nr.262 din 22.06.2022  privind aprobarea ajustarii pretului contractului de 

lucrari nr. 12626/08.05.2021 « Realizare retea de alimentare cu apa potabila, canalizare 
menajera si SPAU, strada Sulfinei din municipiul Husi, judetul Vaslui » -  iniţiator primarul 
municipiului Huşi. 
 

27. Proiect de hotărâre nr.263 din 22.06.2022  privind aprobarea ajustarii pretului contractului de 
lucrari nr. 12622 /28.05.2021  « Realizare retea de alimentare cu apa potabila strada 
Fdt.Viticulturii , municipiul Husi, judetul Vaslui » -  iniţiator primarul municipiului Huşi. 
  

28.  Proiect de hotărâre nr.251  din 22.06.2022 privind aprobarea creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 
pentru obiectivul “Construirea unui Teatru de Vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167 ,  
iniţiator primarul municipiului Huşi. 

 
29. Proiect de hotărâre nr.252 din 22.06.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru 
obiectivul “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” – Cod SMIS 153168 , – iniţiator primarul 
municipiului Huşi.   

 
30. Proiect de hotărâre nr.253 din 22.06.2022 privind rectificarea bugetului local  - etapa iunie  

2022 ,  iniţiator primarul municipiului Huşi. 
 
31. Proiect de hotărâre nr.254 din 22.06.2022 privind  rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al institutiilor publice finantate  integral sau partial din venituri proprii   - etapa  iunie 
2022 , iniţiator primarul municipiului Huşi. 

 
32.  I.Proiect de hotarare nr.264 din 24.06.2022 ( înscris suplimentar pe ordinea de zi a ședintei 

ordinare a Consiliului Local al municipiului Husi din 28 iunie 2022) privind declararea unor   
terenuri  situate  în intravilanul  municipiului  Huși ca  bun  de uz și de interes public local. 

 
33. Diverse. 
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 Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi : 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Huși din 
data de 26 mai 2022. 

                   Procesul  verbal a fost adoptat  cu  14  voturi pentru) , 2 abțineri) – consilier local  Bobârnat 
Radu, consilier local Nacu Mihaela(motivând că  nu au participat la lucrările ședinței).       
 

2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Huși din data de  17 iunie  2022. 

                   Procesul  verbal a fost adoptat  cu  15  voturi pentru), 1 abținere) –  consilier Popa Cătălina 
Eugenia (motivând că  nu a participat la lucrările ședinței). 

 
3. Proiect de hotărâre nr.243 din 20.06.2022  privind  aprobarea sumei de  53.798,21 lei cu TVA 

pentru obiectivul  “Refacere șanț betonat pe strada Neagoe Basarab din municipiul Huși, 
județul Vaslui “  – inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza   solicită comisiilor de specialitate 
să prezinte avizele pentru acest proiect de hotarare.   
               Domnul consilier Focia Alexandru  : Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie 
publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. Există avize favorabile din partea  Comisiei pentru toate proiectele 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. Există avize favorabile din partea  Comisiei 
pentru toate proiectele de hotărâre . 
         Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 
buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de hotărâre. Există avize 
favorabile din partea  Comisiei pentru toate proiectele de hotărâre . 
            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  :  Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare? 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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian absent nemotivat* 

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

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 nemotivat** 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea a fost 

aprobată cu  16  voturi  pentru). 

 
4. Proiect de hotărâre nr.244 din 20.06.2022 privind  aprobarea sumei de   178.666,33 lei cu TVA 

pentru obiectivul  “Realizare parcare Primăria  Municipiului Huși, din municipiul Huși, județul 
Vaslui“ – inițiator primarul municipiului Huși. 

            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. 

           Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  :  Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare? Da, poftiti, domnule consilier Bobârnat ! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Este un proiect de hotarare in care valoarea neeligibila este cam 
mare in raport cu valoarea proiectului. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  :  Suntem la proiectul de hotarare nr. 
nr.244 din 20.06.2022 - “Realizare parcare Primăria  Municipiului Huși”. 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Suntem la Proiectul de hotarare cu parcarea de la Primarie ! 
Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza  :  Da. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu :Da, si aici, vad ca parcarea are un buget de 178.666,33 lei cu 
TVA. Este proiectata pentru o suprafata de 725 mp. Este o suma foarte mare in raport cu  suprafata care 
este propusa cu aceasta destinatie. Sunt niste borduri  foarte impozante, borduri de 50 cm,  de 30 cm , 
poate cineva de la Tehnic ne poate spune cate ceva despre aceasta investitie, daca domnul primar  nu ne 
poate raspunde. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Am fost si eu in concediu, nu am vazut 
materialul decat acum la sedinta, ma uit si eu acum pe el, nu mi se pare suma foarte mare avand in vedere 
preturile care sunt acum  la materiale si lucrari. 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Este vorba totusi de aproximativ “2 miliarde”. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Suma este de 178.666,33 lei cu TVA. 
Daca ne uitam undeva in  urma, o parcare undeva in spatele “cabinetului”  de pe Bd , costa undeva la 700 
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mii lei , tinand cont de “ buna guvernare”  pe care am avut-o, poate este mica si valoarea aceasta. Doi, 
bordurile  la care ati facut referire, sa vina cineva de la Tehnic sa ne spuna despre ce este vorba! 
             Domnul ing.Ailenei Marius – arhitect sef : Este aici domnul ing.Dumascu – sef Birou Tehnic. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :   Da, numai putin , bordurile sunt necesare 
la o parcare indiferent de cum ar fi ,  la covorul asfaltic pe care-l torni la o parcare trebuie puse aceste 
borduri , pentru ca altfel in 2-3 ani de zile se degradeaza totul . Probabil ca sunt si niste “scuar-uri” intre ele, 
v-am zis, nu am vazut proiectul, acum il vad si eu prima data. Domnule Dumascu , va rog sa-mi sustineti , 
la ora actuala  la toate proiectele pe care le aveti , cam cat este pretul/mp de covor asfaltic, cu toate 
straturile de balast, nisip, etc… 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Este vorba de 3 straturi. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Sunt 3 straturi, este ca la drumurile rutiere, 
este cam  acelasi lucru. 
           Domnul ing.Dumascu Emanoel  – sef Birou Tehnic: Este vorba despre o parcare  si care respecta 
structura rutiera strandard pentru drumuri. Lucrarea presupune  atat partea de fundare cu piatra sparta si 
cele 2 straturi de asfalt necesare, bordura  de incadrare a spatiului , asa cum a spus si domnul consilier , 
este vorba de vreo 700 mp , lucrarea respecta pretul din Acordul – cadru pe care Primaria il are  incheiat, 
deci nu este nimic , ca sa zic asa, exagerat. Avem un deviz , ca si cantitati,  nu am vazut materialul dar 
cred ca acest deviz este anexat la materialul de sedinta, in care sunt mentionate toate cantitatile de lucrari. 
Lucrarea nu iese din tiparul celor care au mai fost aprobate, supuse spre aprobare Consiliului Local Husi. 
Nu as putea sa spun ca preturile sunt mari . 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  “Parcarea cu o suprafata de 725 mp va 
avea urmatoarea structura rutiera: 

- strat de balast in grosime de 25 cm; 
- strat de piatra sparta in grosime de 15 cm; 
- mixtura asfaltica BADPC 22,4 (binder) cu grosime de 6 cm; 
- mixtura  asfaltica BAPC 16 (uzura) cu grosime de 4 cm . 

              Parcarea va fi incadrata cu bordura mare de 30 cm x 15 cm x 50 cm , cu o lungime de 80 m.” 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Mixtura asfaltica “320”, mixtura  asfaltica   
“320/340” , cu asta lucram de 8 ani, , nu mi se pare exagerat pretul. Intrebam pe oricine, o mixtura  
asfaltica mai de calitate, este devizul general pus in spate, pe categorii de lucrari. Eu m-am uitam acuma  , 
v-am spus ca nu am vazut materialul inainte , am avut 10 zile de concediu, “162” lei  mc balast, iarasi nu mi 
se pare mult,stim preturile care sunt, le stim cu totii ,  sunt probleme si la lucrarile care se fac cu  fonduri 
europene,  nu spun ca este pretul mare sau mic , este devizul pus in spate. Asta spun de mai mult timp ca, 
daca “cineva” nu o sa intervina  sa stopeze cresterea preturilor , nu stiu ce o sa mai facem ?! 

 
➢ S-a conectat la  platforma  online de videoconferință – domnul consilier 

Filip Cosmin Adrian.Sunt prezenti la sedinta  un numar de 17 consilieri . 
 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Mi s-a parut un pic scump. Da, cred  ca o “sa reformulez” un pic 
observatia , nu cred ca pretul este foarte mare in raport cu materialele din constructii, este un deviz , este 
justificat, as putea spune ca….. 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Nu este justificata. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu, este cam mare,  pentru aceasta investitie. Macar sa ne 
spuneti despre utilitatea si necesitatea acestei investitii. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Va spun, nu este nici o problema! Am fost 
nevoiti sa transformam  si sa punem  sens unic  pe str.Castroian, avem zilnic parcari pe 
str.M.Kogalniceanu, toata lumea vine si spune ca “nu avem unde parca”. De bine , de rau, eu mi-am gasit 
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un loc de parcare  “acces interzis” , nu ma deranjeaza nimeni, dar nu mi se pare normal  ca o institutie 
publica care deserveste 30.000, 20.000 sau 15.000 de locuitori , cat mai suntem astazi, toata lumea vine la 
Primarie si sa nu aiba un loc de parcare.Ca vom avea bani sa o facem sau nu, nu stiu , deocamdata 
aprobam valoarea. 

Doamna ec.Safta Trofin – director executiv  Directia Economica : Sunt banii prinsi in rectificare. 
Domnul consilier Bobârnat Radu : Doamna director economic spune ca sunt bani. 
Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Eu nu am citit materialul, dvs.l-ati citit. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Problema este ca vine toamna, trebuie sa inceapa  scoala, sunt 
o “gramadă” de gradinite, scoli, care depun la dvs. in continuu referate de necesitate, si nu le regasim pe 
aici. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :   Avem pe  “proiecte europene, numai un 
pic, avem depuse pe proiecte europene, pe “PNDL”…. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu : Pe  traseul  acesta  birocratic ele se pierd undeva. Eu stiu ca 
sunt si  o sa va dau cateva numere de inregistrare. 
               Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :   Stiu ca sunt, am mai primit una astazi. Le 
introducem prin PNRR, prin PNDL, pe unde le introducem, nu pot sa mai fac alte lucrari , “nu mai bat” 
indicatorii tehnici . Ce am reusit astazi sa fac, sa obtin pentru Gradinita nr.7, inca o grupa, raman  40 de 
copii. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Este scump,  nu zic ca este necesar si nu 
sunt si alte prioritati . 

Domnul consilier Bobârnat Radu :Lucrurile trebuie un pic reasezate. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :   Nu le reasezam in functie de interesele 
mele, pentru ca eu am unde sa parchez. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu : Eu va dau un exemplu , sunt gradinite care nu au mai schimbat 
saltele copiilor , de 40 de ani. 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu stiu de asa ceva.  
             Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu stiti de asa ceva?!  Paturi, perne, nu sunt schimbate de 30,40 
de ani. Toate paturile sunt neconforme. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Eu stiu un singur lucru, in momentul in care 
am intrat primar , cand am prioritizat in 2008 investitiile si lucrarile in curs, m-am …… 

Domnul consilier Bobârnat Radu : “Scoala  ati pus-o pe ultimul  loc”. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Ma lasati, domnule Bobârnat !? Daca vreti 
sa facem ironii, facem, da? 

Domnul consilier Bobârnat Radu :Nu mergem in directia asta, dar si dvs. ma jigniti  , asa ca ! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Investitiile in perioada 2004- 2008, prioritar 
au fost in scoli.Totale , si cu niste sume , va dau numai un exemplu si pot sa justific, Centrala termica de la 
Scoala 2 ( nr.4) , fosta 4 , actualmente nr.2,  cu toata instalatia , a costat cat o scara de bloc ANL. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu : Cred ca este vorba de corpul acela de cladire care nu este 
folosit. 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Care? 
Domnul consilier Bobârnat Radu :”Corpul de peste drum”. 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Va spun eu cum s-a facut calculul , s-a 
facut un calcul, exact cum era la Petrom. Va dau un exemplu, ca si acolo am fost subantreprenor. Acolo 
era vorba de kg, fier cat mai mult . Au am fost antreprenor si intr-o parte si in alta, la Petrom Husi , 
discutam asa, kg.de fier (teava) sunt de 5 ori mai mari decat la OMV care este mai mare. 
              Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza: Daca nu mai sunt alte discutii  legat de 
ordinea de zi ? 



12 | P a g e  

 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Vreti sa ne intrerupeti ? Era totusi o discutie interesanta. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza: A existat  un moment de liniste, nu am 
vrut sa intrerup discutiile. Am intrebat daca mai sunt alte discutii ? 
               Domnul consilier Bobârnat Radu : Am crezut ca vreti sa interveniti in legatura cu paturile si cu 
saltele de la gradinite. Dvs. “sunteti in tema”  cu aceasta situatie, cunoasteti problemele. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza: Nu am spus ca nu vreau sa intervin pe 
aceasta tema. Daca nu mai sunt discutii pe tema proiectului de hotarare , trecem la urmatorul proiect de pe 
ordinea de zi ! 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :La Gradinita nr.13 am rezolvat problema,  
s-a finalizat, este modernizata totalmente, da? Celelalte le am pe “PNDL-ul asta”, daca nu o sa obtinem 
finantarea , o sa gasesc solutii incat sa le rezolvam si pe acestea. 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Aveti si pe PNDL , aveti si pe PNRR , da? 
Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : PNRR. 
Domnul consilier Bobârnat Radu : Dvs. ati zis PNDL. 
Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Am “recorectat”, PNRR. 

             Domnul consilier Bobârnat Radu : Prin PNRR aveti asta care inseamna “energetic”, acoperis, 
s.a.m.d., dar dotarile, igienizare si celelalte ? 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Haideti sa o luam prioritar, daca reusim sa 
facem cu banii din aceste fonduri reabilitarile termice, acoperisurile, varuit, sistemul de instalatiile electrice, 
si de caldura, apoi ne revine o sarcina mult mai usoara sa aprobam dotarile. Nu putem aproba dotarile 
inainte de a rezolva problema reabilitarii. Asta inseamna sa le depozitam in curte. 

 Domnul consilier Bobârnat Radu :Dar asta inseamna ani de zile pana se rezolva toate . 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Dar de ce sa dureze ani de zile? Am 
inteles ca s-au facut acum o groaza de facilitati, nu am apucat sa le citesc, sunt date solutii firmelor  “sa 
duduie”, asa ne spune “conducerea”. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu : Sititi si dvs. foarte bine ca totul o sa dureze ani de zile. In timpul 
acesta copiii sufera ! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Eu cred ca nu o sa sufere nici un copil. 

Domnul consilier Bobârnat Radu : “Prioritatea” ati pus-o dupa ….. 
            Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: In timpul 
discutiilor  s-a conectat la  platforma  online de videoconferință – domnul consilier Filip Cosmin Adrian.Sunt 
prezenti la sedinta  un numar de 17 consilieri .(vezi pag. nr.10 din pv). 
            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza :  Va multumesc , daca nu mai sunt alte 
discutii , 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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

 

- - 
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5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 nemotivat** 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea a fost 

aprobată cu  17  voturi  pentru). 

 
5. Proiect de hotărâre nr. 245 din 21.06.2022 pentru aprobarea bugetului proiectului “Infiintarea 

Clubului Seniorilor din Husi“SMIS 153168  accesat in cadrul POR 2014-2020,Axa prioritara 
9:Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in 
cadrul POR 2014-2020; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltarea locala sub responsabilitatea 
comunitatii (DLRC); Apel de proiecte POR/2019/9/ 9.1/1/7REGIUNI – inițiator primarul 
municipiului Huși. 

            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. 

▪ Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme 
similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Discutii ? Da, spuneti domnule 
consilier Bobârnat !? 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Avem aici un buget de  1.062.200,00  lei , din care contribuita de 
la bugetul local  2% = 9503,00 lei. Dar cheltuielile neeligibile de  587.050,00 lei ? 
            Doamna ec.Sirghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor Europene: Raspundeti dvs. 
domnule primar ? 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu, puteti spune dvs., doamna Sîrghe! 
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             Doamna ec.Sirghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor Europene: Acest Proiect  a fost 
adus in fata dvs. in toate fazele lui. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Noi „ne-am abținut” de fiecare dată. 
              Doamna ec.Sirghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor Europene: Acum s-a semnat 
contractul de finanțare, in sfarsit, dupa o perioada de evaluare foarte lunga, iar acum trebuia sa aprobam 
bugetul. Am mai explicat si reiau explicatia inca odata, aceasta este valoarea pentru  Infiintarea Clubului 
Seniorilor, este o cladire de 100 mp, asta este documentatia tehnica, atat am avut in Strategie ca suma 
neeligibila. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Trebuia de la inceputul inceputurilor, inaintate de a vota noi 
lucrurile acestea, ca o sa ne ajunga nu numai contributia de 2% de 9503,00 lei..... 
             Doamna ec.Sirghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor Europene: Nu stim ce va fi pana la 
finalul  proiectului. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu:....plus cheltuielile neeligibile de  587.050,00 lei, adica aproape 6 
miliarde de lei vechi, care o sa o scoatem de la noi. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Vreau sa va spun un sigur lucru , s-a stiut de 
la bun inceput ce se face, ca se introduce asta, asta, care este suma reala. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu s-a stiut de cheltuielile neeligibile. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: S-a prezentat suma reala pentru fiecare, eu 
nu sunt nici proiectant, nici cel care stabilesc pretul.S-au purtat discutii cu firma care este cu GAL-ul, pentru 
ca noi suntem parteneri in GAL cu respectiva  firma, au estimat  undeva la 400 mii lei. In realitate, in urma 
proiectarii s-a ajuns la mai mult, in urma expertizelor, valorile sunt raportate, astea au fost. 
            Doamna ec.Sirghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor Europene: Au fost evaluate la 
2019. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Poftim ? 
             Doamna ec.Sirghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor Europene: Au fost evaluate la 
2019. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Putem sa nu aprobam, nici o problema! Nu 
stiu daca mai avem timp sa le scoatem la licitatie!? Ne-au tinut 5 ani pana ne-au semnat contractul. 
              Doamna ec.Sirghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor Europene: A durat mult si 
evaluarea. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu stiu, stau si ma gandesc, urmatorul 
proiect este cel cu Teatru de vara. Nu-l mai facem. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: “Sunt proiectele pe care dvs.le-ati promis  in campanie!” 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu sunt proiectele pe care le-am promis in 
campania electorala, sunt proiecte pe care le-am promis  comunitatii locale, nu numai eu….. 

Domnul consilier Bobârnat Radu: “Le-ati promis”.   
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:….dupa ce am obtinut aprobarea dvs. In 
campania electorala, in campania electorala  proiectele GAL erau scrise. Asa este, doamna Sirghe? 
               Doamna ec.Sirghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor Europene: Da, domnule primar, 
dar  repet, estimate la acea data. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu: La acea data era estimat la 100.000 lei. 
               Doamna ec.Sirghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor Europene: 100 mii de euro. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu: La cheltuieli neeligibile? 
               Doamna ec.Sirghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor Europene: Nu, la cheltuieli 
eligibile. Cu siguranta. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu: 100 mii euro, si acum sunt 200 mii. 
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               Doamna ec.Sirghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor Europene: Sunt 200 mii, dar 
preturile ?!  Documentatia tehnica este facuta acuma, anul trecut. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Da,dar  cheltuielile neligibile ? 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Si inca ceva, la Clubul Seniorilor , este 
constructia noua…. 
               Doamna ec.Sirghe Aurora - șef Birou Managementul Proiectelor Europene: Da, este constructia 
noua. 
               Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: ….pentru ca era o cladire pentru care nu 
obtineam niciodata finantare, este vorba de cladirea de aici ( langa Primaria Husi). Sa renuntam la proiect? 
Trebuia sa gasim solutii. Am agreat  varianta , daca tot construim  in cartierul Dric.3., avem aceste investitii 
cu gradinite, cu cresa, cu centru social, cu statia de autobuze , cu tot transportul de acolo, am zis sa 
mergem  sa putem dezvolta din punct de vedere social dar si cultural, sa dam si pensionarilor o cladire in 
care sa poata sa mearga  sa aiba un moment de liniste si recreere. 
              Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Daca  mai sunt alte  discutii? Nu mai 
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 - - X 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 - - 
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17.  Rotariu Nicoleta absent nemotivat** 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea a 
fost aprobată cu  13  voturi  pentru), 4 abținere) – consilieri locali Bobârnat  Radu, Cocuz Adrian, Nacu 
Mihaela, Popa Cătălina Eugenia. 

 
6. Proiect de hotărâre nr. 246 din 21.06.2022 pentru aprobarea bugetului proiectului “Construirea 

unui teatru de vara in zona Recea“SMIS 153167  accesat in cadrul POR 2014-2020,Axa prioritara 
9:Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in 
cadrul POR 2014-2020; Proritatea de investitii 9.1 – Dezvoltarea locala sub responsabilitatea 
comunitatii (DLRC); Apel de proiecte POR/2019/9/ 9.1/1/7REGIUNI – inițiator primarul 
municipiului Huși. 

            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. 

▪ Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme 
similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

   Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Discutii ? 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 - - X 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 
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6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 nemotivat** 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea a 
fost aprobată cu  13  voturi  pentru), 4 abținere) – consilieri locali Bobârnat  Radu, Cocuz Adrian, Nacu 
Mihaela, Popa Cătălina Eugenia. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Este “acelasi” proiect , se merge pe aceleasi 
principii. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Da,  aceleasi principii. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: In momentul in care am depus proiectul, am 
intrat din nou cu valoarea ….. Deci, nu vreti Teatru de vara! 

     Domnul consilier Bobârnat Radu: Asta ati inteles dvs.? 
     Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Da. 
     Domnul consilier Bobârnat Radu: „Imi pare rau! Atata puteti, atata...” 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Legat de sumele acestea, poate sa noteze si 
presa , si toata lumea. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: „Proiectele care sunt necesare si utile comunitatii locale trebuie 
sa se faca cu resurse de care putem dispune , cu resurse prioritizate dupa nevoile societatii.” 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Domnule Bobârnat , haideti sa va mai dau 
un exemplu din trecut , erati tot  consilier local, ne-am intalnit de multe ori in sala asta, ca sa finalizam 
Campusul de la Cuza Voda, am pus „1 milion si ceva” de euro de la 2%, si am mai avut alte proiecte de 
genul acesta. Intamplarea face ca nu am apelat la credite , primul credit cand a trebuit sa rezolvam 
problema cu CNI-ul , cu sistemul de apa-canal pentru ca-l pierdeam la ora aia, nu s-a mai apelat la nici un 
credit, la Campus am luat credit pe care „l-am si stins”. 
          Doamna ec.Safta Trofin – director executiv Directia Economica : „Nu, nu l-am stins”. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am adunat banii astia de peste tot, iar daca 
ne uitam la rectificarile bugetare, au fost bani de la Consiliul Judetean , de la Guvern, de unde am gasit. Nu 
am ramas nici intr-un an blocati. Probabil , daca nu o sa mai creasca inflatia, nu o sa  ramanem nici anul 
acesta si o sa ducem si lucrarile acestea la bun sfarsit. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Stiri foarte bine, noi la Teatru de vara am mai avut o „observatie”, 
este mult prea departe, in capatul orasului. Vrem sa se faca aici, undeva in Centru. 

     Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Unde? 
     Domnul consilier Bobârnat Radu: Unde a mai fost, domnule primar. 

           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am o rugaminte! Daca mai aveam niste 
terenuri nevandute, pana am fost eu primar, aveam unde sa le fac.Sa ne aducem aminte?! 

     Domnul consilier Bobârnat Radu: In fiecare sedinta avem vanzari de toate felurile, si terenuri, si tot. 
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    Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: “Nu este vorba de terenuri, este vorba “de 
parcuri “ care s-au vandut, nu de terenuri, dar asta s-a uitat.” 
         Domnul consilier Bobârnat Radu: Si cine a fost acolo! Teatru de vara puteam sa-l facem acolo 
unde a mai fost, in zona Parcului de la „Cuza”. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Acolo, daca imi aduc eu aminte, am 
facut un loc de joaca pentru copii. 
         Domnul consilier Bobârnat Radu: Loc de joaca mai putem face, dar parcul de acolo era cel mai 
bun. 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Din punctul meu de vedere, la Recea este 
cel mai bun loc pentru Teatru de vara, tinand cont ca daca se vor da spectacole, nu deranjeaza nici 
cetatenii, aduceti-va aminte la Zilele Husului, cand ne reclamau “x” persoane , nu vreau sa dau nume, 
pentru zgomot, si plus locurile de parcare. Trebuie sa ne gandim un pic, da? Inclusiv, atunci cand 
obtinem o finantare trebuie sa avem in vedere mai multe aspecte. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: In marginea orasului !? 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Acolo avem un parc pe care l-a criticat 
toata lumea, o sa facem si strandul acela, o sa facem si teatru de vara. S-ar putea ca la un moment dat 
sa fim nevoiti sa-l mutam , aici nu avem unde. Ce facem? Intram in Curtea Episcopiei? 
         Domnul consilier Bobârnat Radu: Acei care nu au masini cum se duc in „Corni” ? Cum ajung? 
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Exista transportul in comun, electric, care 
va functiona. 
           Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : Va multumim! 
             Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza: Mai sunt alte discutii? Trecem la 
urmatorul Proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi, nr. 247 din 21.06.2022. 
 

 Intra in sala de sedinta, doamna consilier local Rotariu Nicoleta. Sunt 
prezenti la sedinta un numar de 18 consilieri locali. 

 
7. Proiect de hotărâre nr. 247 din 21.06.2022  privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local al Municipiului Huşi în Comisia socială  de analiză a dosarelor depuse în vederea 
repartizării locuinţelor  cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor Metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 – inițiator primarul 
municipiului Huși. 

            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 pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Sunt discutii ? Nu sunt. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu solicită  sa fie facute propuneri  pentru 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Huşi în Comisia socială  de analiză a 
dosarelor depuse în vederea repartizării locuinţelor  cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor 
Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Din partea PNL propun pe doamna consilier local Nacu Mihaela. 
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              Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan-viceprimarul municipiului Husi  : Din partea PSD propun pe 
consilierii locali : Iacob Ioan , Patrașcu Luiza, Toma Cătălina Tania. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: S-a ocupat toata Comisia?! 
           Domnul consilier Matei Ionel : S-au facut propuneri. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca sunt 3 locuri si sunt 4 propuneri , trebuie sa facem „vot 
secret”. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Supun la vot propunerile. 
               Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Nu, doamna presedinte, sunt 4 propuneri si 
sunt 3 locuri. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu : Sunt 3 locuri si sunt  4 propuneri facute. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Supuneti la vot propunerile nominal, om cu 
om. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Trebuie vot secret. 
                Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: La un “raport de 2 cu 1” , dvs.decideti, eu 
ma abtin. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu:  Ca sa nu ne mai incurcam , renuntati la un nume. 
               Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Supun la vot propunerea …. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu puteti supune la vot nici o propunere, trebuie vot secret. 
Sunt 4 propuneri facute pentru 3 locuri. 
                Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan-viceprimarul municipiului Husi  : Facem vot secret, care 
este problema? 
               Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Si “ceilalti” (consilierii care sunt on-line) cum voteaza? 
Mie  data trecuta nu mi s-a permis sa intru on-line pe motiv ca se va da un vot secret. 
               Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan-viceprimarul municipiului Husi  : Cine nu v-a permis, 
doamna consilier ? 
                Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Am fost sunata, la sedinta de data trecuta , ca nu pot 
participa on-line intrucat se va da un vot  secret la un proiect de hotarare.Asa mi s-a spus. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: La votul secret, vrem nu vrem, on-line nu 
putem vota. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu:  Asa este. 
               Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Tocmai. Asa s-a justificat. Domnule primar, asa s-a 
justificat, la sedinta anterioara. Ca va trebui numita o Comisie, eu am solicitat sa intru on-line la acea 
sedinta, pentru ca nu eram in localitate. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: In afara de perioada aia cand trebuia sa 
facem sedintele on-line, cand “a inventat cineva” COVID-ul , ca sa poata face unii  “niste jmenuri”, in rest 
sedintele erau organizate cu prezenta fizica si se putea face votul secret. 
              Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Supun la vot propunerea “Nacu 
Mihaela”. Cine este pentru)? 
              Domnul consilier Bobârnat Radu:   In aceste conditii , retragem propunerea facuta de PNL – 
doamna consilier Nacu Mihaela. Supuneti la vot celelalte trei propuneri formulate de PSD. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:Multumim frumos! 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Avand in vedere ca s-a retras 
propunerea ( consilier local Nacu Mihaela)  formulata de domnul consilier Bobârnat Radu  (din partea  
PNL), supun  la vot propunerile formulate de domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan-viceprimarul 
municipiului Husi ( din partea PSD) , si anume:  consilierii locali : Iacob Ioan , Patrașcu Luiza, Toma 
Cătălina Tania. 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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală:  Cele  3(trei) 
propuneri (consilierii locali : Iacob Ioan , Patrașcu Luiza, Toma Cătălina Tania) au fost  aprobate cu  18  
voturi  pentru). 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre 
completat.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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 

- - 
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platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea completată 

a fost aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
8. Proiect de hotărâre nr.248 din 21.06.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

al Municipiului Huşi în Comisia socială  de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării 
locuinţelor pentru tineri destinate închirierii conform Normelor Metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  – 
iniţiator primarul municipiului Huşi. 

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

▪ 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 pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Sunt discutii ? Nu sunt. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu solicită  sa fie facute propuneri pentru 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Huşi în Comisia socială  de analiză a 
dosarelor depuse în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri destinate închirierii conform Normelor 
Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe  . 
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            Domnul consilier Bobârnat Radu: Din partea PNL propun pe doamna consilier Nacu Mihaela, 
doamna consilier Popa Cătălina Eugenia , doamna consilier Rotariu Nicoleta. 
            Domnul consilier Țocu Cătătălin : Si eu sustin aceleasi propuneri formulate de domnul Bobârnat. 
              Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan-viceprimarul municipiului Husi  : Din partea PSD propun pe 
consilierii locali : Iacob Ioan , Matei Gabriela, Nacu Mihaela. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia spune ca nu doreste sa 
faca parte din Comisie, doamna consilier Rotariu Nicoleta se retrage , asa ca , vrem nu vrem, propunem si 
noi pe domnul  consilier Iacob Ioan, doamna consilier Matei Gabriela, doamna consilier Nacu Mihaela. 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Ati ajuns la un consens  in ceea ce 
priveste propunerile?! 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Dvs. domnule consilier Țocu ? 
           Domnul consilier Țocu Cătătălin : Am spus ca sustin  propunerile  formulate de domnul Bobârnat. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Am inteles. 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Supun la vot propunerile formulate de 
domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan  si de domnul consilier  Bobârnat Radu , si anume: domnul  consilier 
Iacob Ioan, doamna consilier Matei Gabriela, doamna consilier Nacu Mihaela.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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 
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18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală:  Cele  3(trei) 
propuneri (consilierii locali : Iacob Ioan , Matei Gabriela, Nacu Mihaela ) au fost  aprobate cu  18  voturi  
pentru). 
           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre 
completat.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) 

20.  Bobârnat Radu X - - 

21.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

22.  Cocuz Adrian X - - 

23.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

24.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

25.  Focia Alexandru X - - 

26.  Iacob Ioan  X - - 

27.  Mardari Gianina X - - 

28.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

29.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

30.  Nacu Mihaela X - - 

31.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

32.  Patrașcu Luiza X - - 

33.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

34.  Popa Cristinel X - - 

35.  Romila Claudiu  X - - 

36.  Rotariu Nicoleta X - - 

37.  Toma Cătălina Tania X - - 

38.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea completată 

a fost aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
9. Proiect de hotărâre nr. 239 din 20.06.2022 privind aprobarea modificării denumirii unor străzi din  

municipiul  Huși – iniţiator primarul municipiului Huşi. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotărâre:                  
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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 pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

               Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza :  Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare? 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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea  a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 
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10. Proiect de hotărâre nr.240 din 20.06.2022 privind modificarea și completarea  Inventarului  
bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat  al municipiului Huși– iniţiator 
primarul municipiului Huşi. 

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

▪ 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 agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza :  Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare? 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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel X - - 
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16.  Romila Claudiu  X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea  a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
11. Proiect de hotărâre nr.234 din 14.06.2022 privind aprobarea concesionării directe a unei  

suprafeţe de teren de 301 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în 
municipiul Huşi, strada Tudor Arghezi nr.62, către  domnul Rezmeriță Costel  , aferentă 
imobilului  cu destinaţia de locuinţă, proprietate a acestuia – iniţiator primarul municipiului 
Huşi. 

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

▪ 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 pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

▪ Comisia pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza :  Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare? 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  nu și-a exprimat votul,nu se afla în sala de ședință 

3.  Cocuz Adrian X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 
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8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea  a 

fost aprobată cu  17  voturi  pentru).  În momentul exprimării votului, domnul consilier Ciupilan 
Valeriu Ioan nu se afla în sala de ședință. 

 
12. Proiect de hotărâre nr. 235 din 14.06.2022 privind aprobarea  concesionării   prin licitaţie publică 

a terenului în suprafață de 100 mp,  aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat  în 
proprietatea municipiului Huşi , situat pe strada Moldovei nr.25.B – iniţiator primarul 
municipiului Huşi. 

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

▪ 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 agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – 
avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu solicită  sa fie facute propuneri pentru 
completarea Comisiei de evaluare. 

Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan-viceprimarul municipiului Husi  - Propun: 

• Preşedinte :  Focia Alexandru – consilier  local ; 

• Membri :        Matei Gabriela  – consilier  local ; 
    Mardari Gianina – consilier  local ; 

• Membri supleanți :  
✓ Matei Ionel - consilier  local ; 
✓ Patrașcu Luiza - consilier  local; 
✓ Iacob Ioan - consilier  local. 

         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Supun la vot propunerile formulate de 
domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi.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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală:Propunerile 
formulate de domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi , în vederea 
completării Comisiei de evaluare   au fost  aprobate cu  18  voturi  pentru). 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre 
completat. 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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

 

- - 
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5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea completată  

a fost aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
13. Proiect de hotărâre nr. 236 din 14.06.2022 privind preluarea contractului de concesiune nr. 4540 

din 26.05.1997,  pentru terenul în suprafața  de 300 mp situat in municipiul Huși, strada 
Anastasie Panu nr.26, teren aparținând domeniului privat al municipiului Huși– iniţiator primarul 
municipiului Huşi. 

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

▪ 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.     

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Discutii daca sunt? Nu sunt,  trecem la 
vot. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in 
varianta propusa  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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

 

- - 
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5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
 

14. Proiect de hotărâre nr.237 din 14.06.2022 privind aprobarea  vânzării imobilului  “Cameră Cămin 
Recon”  ,  situat în  municipiul Huşi, strada  1 Decembrie nr.47, bl.Recon, et.3,ap.48 , aflat în 
proprietatea municipiului Huși , domnului  Patraș Iulian , actualul  chiriaş – iniţiator primarul 
municipiului Huşi. 

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

▪ 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. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza :  Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare? 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  nu și-a exprimat votul,nu se afla în sala de ședință 

3.  Cocuz Adrian 
X 

- 
- 
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4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea  a 

fost aprobată cu  17  voturi  pentru).  În momentul exprimării votului, domnul consilier Ciupilan 
Valeriu Ioan nu se afla în sala de ședință. 
 
15. Proiect de hotărâre nr. 241 din 20.06.2022  privind  aprobarea  vânzării apartamentului  situat în  

municipiul Huşi, strada  A.I.Cuza nr.2, bl.H.1,sc.A,et.4,ap.11, aflat în proprietatea municipiului 
Huși   , către  Țenu Petru și Țenu Rodica , actualii  chiriaşi  – iniţiator primarul municipiului Huşi. 

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

▪ 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. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza : Discutii daca sunt la acest proiect de 
hotarare?  Da, spuneti domnule consilier Bobârnat ! 
          Domnul consilier Bobârnat Radu : Este un apartament cu 3 camere , 153.923 lei. Se apropie de 
valoarea de piata. Daca vreti sa fie marit pretul!  Poate aveti nevoie de bani la Primarie !? 
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            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnule consilier, v-am mai spus, nu am 
fost la intocmirea materialelor de sedinta, dar intre timp m-am uitat si eu la pret, mai ales ca evaluatorul a 
pus pretul fara TVA. Persoanele fizice nu platesc TVA. Spuneti , doamna consilier Popa! 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Multumesc, domnule primar pentru ca mi-ati dat 
cuvantul! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Nu eu trebuia sa va dau cuvantul, doamna 
presedinte trebuia. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Dvs.mi-ati dat cuvantul, nu am auzit-o pe doamna 
presedinte. De asta mi-am permis sa va multumesc dvs. Daca imi permiteti!? Daca ar fi sa ma iau dupa 
Releveul sau schita intocmita de , sau descrierea  constructiei intocmita de evaluator, as crede ca acest 
apartament este supraevaluat. Eu pana astazi nu am vazut apartament in care fiecare camera sa aiba 
suprafete de 1,10 mp ; 1,30 mp ; 4,10 mp, in conditiile in care este atasat Releveul constructiei, unde se 
spune clar care este suprafata fiecarei incaperi. 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Care nu are nici o legatura cu realitatea. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Exact, care nu are nici o legatura cu realitatea. Nici cu 
realitatea, nici cu….. 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Realitatea virtuala. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:….realitatea “3D” a evaluatorului. Rugamintea noastra, 
domnule primar, spuneti-i  domnului evaluator ca “ar trebui  sa se lase de meserie”. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Intamplator am deschis, pe cuvantul meu de 
onoare, la schita apartamentului. 

 Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: La Releveu. Da, acela este Releveul. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Da, la descrierea  apartamentului , daca 
inmultesc „3,22 cu 4,44 = 14 si ceva, 14,2”. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Vin eu si va arat exact in materialul de sedinta unde este 
Releveul. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Am deschis intamplator, veniti un pic si va 
arăt! 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Acela este Releveul, asta este documentatia cadastrala 
a apartamentului. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : S-a dat suprafata construita , suprafata utila 
a apartamentului. 

Domnul consilier Bobârnat Radu : Valoarea apartamentului este rezonabila. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Aici ar trebui  domnule  ing.Ailenei sa ne 
spuneti   cum ati citit acest Raport de evaluare , impreuna cu toata echipa dvs.?! 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: “Eu am vrut sa scot in evidenta  faptul ca domnul 
evaluator face niste “erori impardonabile”, domnule primar! Asta vreau sa spun domnule primar. Face “erori 
impardonabile” pentru un profesionist.” 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Doamna consilier, din pacate cam „cu 
astia” o sa lucram. 
            Domnul consilier Cocuz Adrian : Domnule primar, dincolo de  “momentul comic” al situatiei, cred ca 
observatia este corecta, noi calculam acuma din “datele constructive” , clar sunt niste erori materiale, din 
datele pe care le-a dat iese “44,21”, nu iese nici 99 metri, nici 76,80 .Clar este vorba de o eroare 
materiala.Poate lipseste 1 din fata, in loc de 11 a trecut 1. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Ne uitam in documentatia cadastrala, acolo este 
Releveul apartamentului. 
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             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Putem „sa-l retragem”, pana se clarifica 
exact situatia. 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu, dar nu este vorba de retragere, am vrut sa scot in 
evidenta faptul ca domnul evaluator face niste “erori impardonabile”. Documentatia cadastrala este buna, in 
alta parte  sunt greseli. 
               Domnul consilier Cocuz Adrian :La un moment dat , in unul dintre documente s-au strecurat niste 
greseli, doar atat, nu este vorba de pretul apartamentului. 

 Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Valoarea este corecta? 
 Domnul consilier Cocuz Adrian :Da, dar nu acuzam pe nimeni, s-au strecurat niste erori materiale. 

             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnule consilier, mie mi se pare normal 
ceea ce spuneti dvs., am acceptat aceste greseli care s-au strecurat in Raportul de evaluare, „stimatii nostri 
colegi” pe care-i avem in Primarie nu s-au uitat cu atentie pe documente atunci cand au intocmit materialul 
de sedinta. 

Domnul consilier Cocuz Adrian : Se mai intampla! 
            Domnul ing.Calinescu Mihai – consilier Directia Urbanism: Vanzarea unui apartament prin Notariat 
se face dupa documentatia cadastrala. Este treaba evaluatorului ce face el acolo, pe mine ma intereseaza 
valoarea finala. Daca el greseste in interior, atunci va raspunde cand il vor controla cei de la Inspectia “care 
vine in control la ei”, nu stiu exact cum se cheama. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Domnule ing.Calinescu , atat de mult am 
inteles raspunsul dvs.incat ma doare capul de la alte probleme pe care le am . Din punctul meu de vedere, 
atat Diana cat si tu, nu stiu exact cine a facut materialul de sedinta, trebuia sa verifice. 
             Domnul ing.Calinescu Mihai – consilier Directia Urbanism: Nu facem noi Raportul de evaluare, 
domnule primar! 

Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :Dar le cititi! 
Domnul ing.Calinescu Mihai – consilier Directia Urbanism: Evaluarile nu. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu: Noi ce facem cu acest material, acceptam sau nu valoarea 
propusa de evaluator ? Sa acceptam valoarea de 153.923 lei ! La Notariat se merge cu documentatia 
cadastrala , nu se merge cu Raportul de evaluare. Putem chiar sa adaugam ceva la suma aceasta. Dar nu 
cred ca este cazul. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Asta am spus si eu la inceput . Din punctul 
meu de vedere, oamenii locuiesc acolo de 22 de ani . 

Domnul consilier Bobârnat Radu: Doamna presedinte, supuneti la vot ! 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in 
varianta propusa  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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

 
X 

(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian X - - 
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(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
          Domnul consilier Bobârnat Radu: Sa-i transmiteti domnului evaluator , pe viitor sa fie mai atent  
atunci cand intocmeste Raportul de evaluare, cand face „calculele”. 
         Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza: Am inteles! 

 
16. Proiect de hotărâre nr. 242 din 20.06.2022  privind emiterea unui aviz de principiu în vederea 

vânzării apartamentului  aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada 
Meleti Istrati nr.6, bl.23,sc.B,et.4,ap.38, către actualul chiriaș,doamna Flot Ecaterina – iniţiator 
primarul municipiului Huşi. 

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

▪ 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. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Discutii  daca sunt la acest proiect de hotarare ? 
Nu sunt, trecem la vot. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in varianta 
propusa  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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 
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(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
17. Proiect de hotărâre nr.249 din 21.06.2022  privind aprobarea închirierii prin licitație publică  a 

spațiului nr.13 în suprafață  de 16,00  mp situat pe str. Piața Victoriei , nr. 11, spațiu aparținând 
domeniului public  al municipiului Huși, aflat în administrarea Centrului Public de Desfacere 
Huși– iniţiator primarul municipiului Huşi.  

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

▪ 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. 

          Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu solicită  sa fie facute propuneri pentru 
completarea Comisiei de evaluare. 
              Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan-viceprimarul municipiului Husi  : Domnul consilier Bobârnat 
Radu puteti face parte si dvs. din Comisie. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu, eu vreau sa ma inscriu la licitatie, vad ca este vorba de un 
spatiu comercial, vreau sa fac ceva acolo. 
              Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan-viceprimarul municipiului Husi  : Foarte bine, este licitatie 
publica , castiga cel care da mai mult. 
              Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Supun la vot Comisia de evaluare! 
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          Domnul consilier Bobârnat Radu :Care Comisie de evaluare? 
          Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan-viceprimarul municipiului Husi  : Mentin propunerile formulate 
la pct.nr.12 , numai ca la membri supleanti in locul domnului  consilier Matei Ionel propun  pe doamna 
consilier Toma Cătălina Tania . Pentru completarea Comisiei de evaluare de la acest proiect de hotarare , 
propun: 

• Preşedinte :  Focia Alexandru – consilier  local ; 

• Membri :        Matei Gabriela  – consilier  local ; 
    Mardari Gianina – consilier  local . 

• Membri supleanți :  
✓ Toma Cătălina Tania  - consilier  local ; 
✓ Patrașcu Luiza - consilier  local; 
✓ Iacob Ioan - consilier  local. 

           Domnul consilier Bobârnat Radu :Suntem de acord! 
         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu : Supun la vot propunerile formulate de 
domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi.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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 
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19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală:Propunerile 
formulate de domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan – viceprimarul municipiului Husi , în vederea 
completării Comisiei de evaluare   au fost   aprobate cu  18  voturi  pentru). 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre 
completat. 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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea completată  

a fost aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
18. Proiect de hotărâre nr. 250 din 22.06.2022 privind   modificarea statului de funcții al personalului 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși -  iniţiator primarul 
municipiului Huşi. 

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

▪ 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. 
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            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Discutii  daca sunt la acest proiect de hotarare ? 
Nu sunt, trecem la vot. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in varianta 
propusa  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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
19. Proiect de hotărâre nr.255 din 22.06.2022  privind modificarea statului de functii al personalului 

din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi-  iniţiator primarul municipiului Huşi. 
          Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotărâre:                  

▪ 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. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Discutii  daca sunt la acest proiect de hotarare ? 
Nu sunt, trecem la vot. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in varianta 
propusa  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) 
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1.  Bobârnat Radu X - - 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3.  Cocuz Adrian X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
20. Proiect de hotărâre nr.256 din 22.06.2022  privind modificarea organigramei si a statului de 

functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian Huși -  iniţiator primarul 
municipiului Huşi. 

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

▪ 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. 

▪ Comisia pentru învăţământ, culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 
protecţia copilului, familie. – avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

                       Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Discutii  daca sunt la acest proiect de 
hotarare ? Nu sunt, trecem la vot. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in varianta 
propusa  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) 
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1.  Bobârnat Radu X - - 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3.  Cocuz Adrian X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
21. Proiect de hotărâre nr.257 din 22.06.2022  privind aprobarea ajustarii pretului contractului de 

lucrari nr. 14549/11.05.2022 « Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor, municipiul Huși, 
jud.Vaslui » -  iniţiator primarul municipiului Huşi. 

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

▪ 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. 

            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Discutii  daca sunt la acest proiect de hotarare ? 
Nu sunt, trecem la vot. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in varianta 
propusa  de initiator. Cine este pentru),  împotrivă),  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.   
 
 
 
         Rezultatul votului exprimat „prin ridicarea mâinii” este urmatorul : 

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

1.  Bobârnat Radu X - - 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

3.  Cocuz Adrian X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
22. Proiect de hotărâre nr. 258 din 22.06.2022  privind aprobarea ajustarii pretului contractului de 

lucrari nr. 17110/31.05.2022 « Reparatii strazi din cadrul proiectului POR ( PIDU ), municipiul 
Huși, jud.Vaslui » -  iniţiator primarul municipiului Huşi. 

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

▪ 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. 

        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 : 
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Nr.  
crt. 

Numele şi prenumele consilierului local  PENTRU) ÎMPOTRIVĂ ) ABȚINERE) 

1.  Bobârnat Radu X - - 

2.  Ciupilan Valeriu Ioan  nu și-a exprimat votul,nu se afla în sala de ședință 

3.  Cocuz Adrian 
X 

- 
- 
 
 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul 
prin mijloace 
electronice 
utilizând o 
platformă 
 online de 

videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea  a 

fost aprobată cu  17  voturi  pentru).  În momentul exprimării votului, domnul consilier Ciupilan 
Valeriu Ioan nu se afla în sala de ședință. 

 
23. Proiect de hotărâre nr.259 din 22.06.2022  privind aprobarea ajustarii pretului contractului 

subsecvent de lucrari nr. 14154/13.07.2020  « Reparatii strazi in municipiul Husi, program pentru 
anul 2020 »-  iniţiator primarul municipiului Huşi. 

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

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

            Domnul consilier Bobârnat Radu: As vrea ca initiatorul ( primarul) sa ne prezinte proiectul de 
hotarare. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Imediat.Domnule primar! 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Este necesar sa fie domnul primar aici pentru ca , trebuie sa ne 
explice de ce se ajusteaza preturile intr-un proiect, intr-un program care trebuia sa se finalizeze in anul 
2021. 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Imediat.Domnule primar! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Faceam o adresa catre Minister, sa putem 
face balciul anual in Husi, pe un alt amplasament. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Fara dvs. nu putem, domnule primar! 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Nici o problema domnule consilier, spuneti!? 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Suntem la proiectul de hotarare privind aprobarea ajustarii 
pretului contractului subsecvent de lucrari nr. 14154/13.07.2020  « Reparatii strazi in municipiul Husi, 
program pentru anul 2020 », program care trebuia sa se finalizeze in anul 2020 – 2021. Poate vreti sa ne 
explicati un pic? 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Din multele proiecte pe care le-am derulat 
de-a lungul anilor , multe sunt pe multianualitati. Nu am avut niciodata sumele de bani necesare pentru 
nevoile care erau la strazi. Impreuna cu dvs., v-am propus spre dezbatere aceste proiecte pe 1,2,3 ani de 
zile. Automat ca nici constructorul nu putea sa le faca pe toate intr-o zi, o parte din lucrari erau facute 
dinainte, o parte din lucrari le-a adus la zi. Eu nu cred ca suntem “depasiti” la strazi. Ce s-a intamplat, cred 
ca la un moment dat am facut si o adresa catre Guvernul  Romaniei , cu FDI-ul, programul de dezvoltare,  
cand am spus atunci ca o sa introduc datorita cresterii preturilor de la o zi la alta, prin anularea acelor 
contracte, prin intreruperea acelor contracte, o sa trebuiasca sa depunem de 2-3 ori sumele de bani. 
Evolutia preturilor nu o poate stopa nimeni.Indicele de reactualizare nu-l dau eu. Indicele il da efectiv 
Guvernul prin acele ordonante pe care le-a dat pana acuma. Noi astazi nu am facut altceva decat sa le 
reactualizam conform formulei pe care am primit-o de la Minister si de la Guvern. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Ajustare , ajustare este termenul folosit. 
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Exact cum v-a spus si domnul 
primar , la data aprobarii bugetului local pe anul 2022 , noi nu mai aveam multianualitate la strazi, 
bugetasem integral o suma de  2.853.000 lei , cadrul legal automat a obligat la majorarea pretului. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am mers pe termenul de ajustare pentru ca 
nu am modificat in contract, intre timp s-au modificat preturile. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Este mai mult o actualizare a preturilor. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu, dar nu la asta ne referim domnule primar, ne referim 
la contractul de reparatii strazi din anul 2020, dupa asta urmeaza  contractul de reparatii strazi din anul 
2021. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Este multianualitate, doamna Cătălina, este 
pe multianualitate! 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: In anul 2020 noi am aprobat  niste strazi la reparatii, in 
anul 2021 alte strazi la reparatii.Ori in momentul in care facem in fiecare an, aprobam reparatii la strazi…. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Nu s-au bugetat integral, iar 
cadrul legal venit ulterior a obligat la aceasta ajustare. Daca va uitati in bugetul initial, s-a bugetat pe 
multianualitate 2.853.000 lei pe strazi.Poate fi verificat, fara rezerva. Domnule Dumascu, initial nu s-a 
permis pe investitii, ulterior a venit si pe reparatii, nu ? 
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            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Reparatiile sunt pe un an de zile, mai mult inseamna 
investitii. 
              Domnul ing.Dumascu Emanoel – sef.Birou Tehnic : Acestea sunt efectul  OUG nr.47 din 
14.04.2022  care ia in calcul costul  materialelor si a celorlalte elemente de cost, energie, etc… 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Doamna  consilier Popa! Doamna consilier 
Popa! Noi am avut un grafic si niste valori de plati , niste termene pentru lucrari, toate le-am primit ca un 
pachet, avem exemplu FDI-ul, la un moment dat a venit acea ordonanta, nu are importanta cine a fost la 
conducere, nu vreau sa scot asta in evidenta, si s-au anulat. Noi aveam lucrat undeva la 2 miliarde, parca 
ceva de genul asta?! Varianta care era – sa continuam. Am continuat pe un program de multianualitate in  
care am trecut niste sume de bani conform preturilor din contract. Constructorul o parte le-a lucrat, o parte 
nu le-a lucrat, oricum majoritatea sunt lucrate in avans fata de cum le-am programat noi. Intre timp cand  
vin aceste indexari , cand vin aceste indexari ,  constructorul vine si iti prezinta situatia de lucrari , iti 
prezinta odata in baza contractului de lucrari  si vine apoi cu ajustare sau cum vreti dvs. sa o denumiti, 
conform formulei de calcul pe care Guvernul Romaniei a aprobat-o. Nu am alta varianta, trebuie sa 
decontez, este valabil si la proiecte europene, este valabil peste tot. Am unde am sanctiuni, am si proces 
de reziliere de contracte pentru neexecutie, de intrare in insolventa, avem de toate, acum nu pot sa-i spun 
nu mai face lucrarea, doamna Popa daca vreti sa discutam ?! 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Da, eu va aud domnule primar ! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Vad ca vorbiti cu domnul consilier Bobârnat, 
nu aud ce, puteti sa continuati pe doua discutii paralele! 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar noi nu vorbim la telefon. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: V-am explicat doar un singur lucru. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Noi vorbim despre subiectul de față. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Vreau sa va spun un singur lucru , am trimis 
o adresa la Ministerul Apararii Nationale , pentru ca sa nu stricam tabara de refugiati de la Recea, sa-mi 
dea 2 ha din terenul MApN-ului , avand toate utilitatile acolo si aici ma refer la curentul electric, ca sa nu 
mai avem “circul” de anul trecut cu balciul. Asta era discutia la telefon. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: In timpul sedintei de consiliu local. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Am iesit dincolo pentru asta.Prezenta mea 
este sau nu obligatorie. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: In calitate de initiator?! 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Pot sa nu vin la nici o sedinta. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Ma scuzati doua secunde, 
problema asta de multianualitate la diverse lucrari este problema de nivel national. Ce ar insemna ca  
intr-un an financiar , daca exista un contructor care isi asuma sa execute lucrari , si in conditiile astea tu  
sa-i platesti „in timp”, mi se pare benefic pentru oras. Asa daca privim aritmetic un buget , nu ne incadram 
niciodata, nici de.... 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Doamna director, aici nu este vorba de aritmetica, o 
investitie  se realizeaza pe o perioada mai mare de un an de zile , iar reparatiile se fac intr-un an de zile. 
Vorbim de un contact din anul 2020, reparatiile trebuiau finalizate pana  in anul 2021. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Problema asta cu indexarea preturilor la 
proiectele cu fonduri europene  am discutat-o din luna decembrie, la toata conducerea Guvernului ,din luna 
decembrie. Constructorii sunt la fel de informati ca si noi.  
            Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Astazi “corectia” s-a facut la un 
rest de executat, iar pe masura executarii lucrarilor , se va indexa, scrie in cadrul legal, nu este o suma 
certa. La data cand vine cu situatia de lucrari se pune corectia de la data respectiva. 
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          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Am un an de zile, un constructor, care 
probabil voi rezilia contractul luna viitoare, am deschis deja actiunea conform contractului , care este in 
insolventa si care spune ca asteapta indexarea ca sa mai  poata continua lucrarile. 
           Doamna ec.Safta Trofin – director executiv la Directia Economica : Sunt tot felul de probleme. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Era simplu inainte , dar astea sunt fondurile 
europene, dar aici ma gandesc la altele, dar o sa o scoatem la capat si cu asta! 
             Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Mai sunt discutii ? 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Nu sunt lucrari la strazi care nu au fost 
executate in termen.La toate strazile lucrarile sunt  in termen. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu : De asta am intrebat. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Pentru ca noi  am inceput  lucrari la strazi la 
care apoi nu am mai primit finantare, dar ca sa le realizam pentru municipiu, le-am pus impreuna, le-am 
votat impreuna, pe multianualitati. De unde sa stiu eu ca din anul 2019 pana in 2021 se dubleaza  pretul la 
materiale ?! Si avem exemplul cel mai simplu, acum o saptamana si ceva faceai plinul la masina cu 500 lei 
si acum este 900 lei. Acest pret unde se reflecta? Peste tot, nu ? Apoi avem cresteri de pretul la energie 
electrica, o suportam cu totii, apoi gazul metan, la fel. Eu cand mi-am vazut factura  de recalculare la gazul 
metan, m-am gandit sa-mi vand casa. Ai cuvantul meu de onoare! Nu stiu daca merge asa unde vom 
ajunge?! Ceva se intampla! 
            Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu: Daca nu mai sunt discutii , supun la vot 
proiectul de hotarare. 
        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     

3.  Cocuz Adrian 
X 

- 
- 
 
 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

 
Nu si-a exprimat votul , nu era conectat la platforma 

 online de videoconferință 

 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

11.  Nacu Mihaela X - - 

12.  Nechifor Alexandru Ioan  absent nemotivat 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 
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15.  Popa Cristinel X - - 

16.  Romila Claudiu  X - - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea  a 

fost aprobată cu  17  voturi  pentru).  În momentul exprimării votului, domnul consilier Corjinschi Ioan 
Alexandru  nu era conectat la platforma  online de videoconferință. 

 
24. Proiect de hotărâre nr.260 din 22.06.2022  privind aprobarea ajustarii pretului contractului 

subsecvent de lucrari nr. 26487/25.10.2021 « Reparatii strazi in municipiul Husi, program pentru 
anul 2021 »-  iniţiator primarul municipiului Huşi. 

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

▪ 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. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:Discutii daca sunt ? Nu sunt , trecem la vot. 
         Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: A revenit domnul 
consilier Corjinschi Ioan Alexandru, s-a conectat din nou la platforma  online de videoconferință . 
        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in varianta 
propusa  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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
25. Proiect de hotărâre nr.261 din 22.06.2022  privind aprobarea ajustarii pretului contractului de 

lucrari nr. 11673/08.05.2019 « Modernizare prin asfaltare strazi in municipiul Husi, judetul 
Vaslui » -  iniţiator primarul municipiului Huşi. 

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

▪ 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. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:Discutii daca sunt ? Nu sunt , trecem la vot. 
        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in varianta 
propusa  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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 - - 
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17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
26. Proiect de hotărâre nr.262 din 22.06.2022  privind aprobarea ajustarii pretului contractului de 

lucrari nr. 12626/08.05.2021 « Realizare retea de alimentare cu apa potabila, canalizare menajera 
si SPAU, strada Sulfinei din municipiul Husi, judetul Vaslui » -  iniţiator primarul municipiului 
Huşi. 

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

▪ 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. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:Discutii daca sunt ? Nu sunt , trecem la vot. 
        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in varianta 
propusa  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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 
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19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
27. Proiect de hotărâre nr.263 din 22.06.2022  privind aprobarea ajustarii pretului contractului de 

lucrari nr. 12622 /28.05.2021  « Realizare retea de alimentare cu apa potabila strada 
Fdt.Viticulturii , municipiul Husi, judetul Vaslui » -  iniţiator primarul municipiului Huşi. 

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

▪ 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. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:Discutii daca sunt ? Nu sunt , trecem la vot. 
        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in varianta 
propusa  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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 
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           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
28.  Proiect de hotărâre nr.251 din 22.06.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru 
obiectivul “Construirea unui Teatru de Vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167 ,  iniţiator 
primarul municipiului Huşi. 

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

▪ 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. 

▪ Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme 
similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:Discutii daca sunt ? Nu sunt , trecem la vot. 
         Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in varianta 
propusa  de initiator. Cine este pentru),  împotrivă),  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.   

        Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Doamna consilier 
Rotariu , cum ati votat? 
       Doamna consilier Rotariu Nicoleta : Am votat pentru). 
         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 - - X 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a 
fost aprobată cu  14  voturi  pentru), 4 abținere) – consilieri locali : Bobârnat Radu, Cocuz Adrian, Nacu 
Mihaela ,Popa Cătălina Eugenia. 

 
29. Proiect de hotărâre nr.252 din 22.06.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru 
obiectivul “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” – Cod SMIS 153168 , – iniţiator primarul 
municipiului Huşi.   

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

▪ 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. 

▪ Comisia  de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme 
similare, relatii externe – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

           Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:Discutii daca sunt ? Nu sunt , trecem la 
vot. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Ne-am abtinut la votul proiectului de hotarare privind aprobarea 
bugetului proiectului “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi“ , ne vom abtine si la proiectul de hotarare 
privind   creditele de angajament. 
        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in varianta 
propusa  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 - - X 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin mijloace 

electronice utilizând o 
platformă 

 online de videoconferință) 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin mijloace 

electronice utilizând o 
platformă 

 online de videoconferință) 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 
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9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 - - X 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a 
fost aprobată cu  13  voturi  pentru), 5 abținere) – consilieri locali : Bobârnat Radu, Cocuz Adrian, Nacu 
Mihaela ,Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 

 
30. Proiect de hotărâre nr.253 din 22.06.2022 privind rectificarea bugetului local  - etapa iunie  2022 ,  

iniţiator primarul municipiului Huşi. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotărâre:                  

▪ 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. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:Discutii daca sunt ? Nu sunt , trecem la vot. 
        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in varianta 
propusa  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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  X  - - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
31. Proiect de hotărâre nr.254 din 22.06.2022 privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 

al institutiilor publice finantate  integral sau partial din venituri proprii   - etapa  iunie 2022 , 
iniţiator primarul municipiului Huşi. 

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

▪ 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. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:Discutii daca sunt ? Nu sunt , trecem la vot. 
        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in varianta 
propusa  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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 
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           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 

 
           32.I.Proiect de hotarare nr.264 din 24.06.2022(inscris suplimentar pe ordinea de zi a sedintei CL 
din 28.06.2022) privind declararea unor   terenuri  situate  în intravilanul  municipiului  Huși ca  bun  
de uz și de interes public local. 
            Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Patrașcu Luiza prezintă AVIZELE  comisiilor de 
specialitate pentru acest proiect de hotărâre:                  

▪ 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 pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător – avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu:Discutii daca sunt ? Nu sunt , trecem la vot. 
        Preşedintele de şedinţă, doamna  consilier Luiza Patrașcu supune la vot proiectul de hotărâre in varianta 
propusa  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 X - - 

4.  Corjinschi Ioan Alexandru 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Filip Cosmin Adrian 

X 
(exprimat votul prin 
mijloace electronice 
utilizând o platformă 

 online de 
videoconferință) 

- - 

6.  Focia Alexandru X - - 

7.  Iacob Ioan  X - - 

8.  Mardari Gianina X - - 

9.  Matei Ionel  
X  
 

- - 

10.  Matei Gabriela 
X 
 

- - 

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 X - - 

18.  Toma Cătălina Tania X - - 

19.  Țocu Cătălin  X - - 

           Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Hotărârea   a fost 

aprobată cu  18  voturi  pentru). 
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           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan : Cred ca ati inteles aici ca am trecut pe 
“Anghel Saligny”,ca parcarile dintre blocuri nu sunt nicaieri in “domeniu nostru”. 
 
            33.DIVERSE. 
               In cadrul acestui punct de pe ordinea de zi, domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  
face referire la urmatoarele aspecte: In sedinta anterioara…. 
            Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi :La sedinta extraordinara, 
domnule primar! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: La sedinta extraordinara. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Da, la sedinta extraordinara ati aprobat 
infiintarea unui club sportiv. Cel putin momentan nu vorbim despre preluarea echipei de fotbal. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Asa ni s-a spus. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Ar fi o varianta , dar deocamdata noi nu 
suntem o societate care avem statutul ca putem functiona. Si daca tot  am infiintat acest club, am zis 
poate,le punem la dispozitie atat Stadionul cat si Sala de sport, nu atat cat sa preluam echipa de fotbal  , 
este vorba de infiintarea clubului. Ca sa poata functiona le trebuie “o adresa”  , dar si unde isi desfasoara 
activitatea. In cazul acesta ar mai fi un material pe ordinea de zi , ca sa putem continua aceasta actiune, 
referitor la darea în administrarea „Clubului   Sportiv Municipal Hușana”  Huși , situat în  municipiul 
Huși  , strada  1 Decembrie nr.9 , a imobilelor Stadionul Municipal Huși, situat în str.Aleea 
Stadionului nr.6 și Sala de Sport  situată în strada A.I.Cuza nr.12, proprietatea municipiului Huși, 
(Proiect  de hotarare nr. 265 din 28.06.2022)  pentru a fi date “Clubului sportiv infiintat”, pentru a-si scoate 
CUI, sa-si faca CIS-ul , si ce mai au nevoie , ca un club sa poata functiona. Termenul de preluare a echipei 
ar fi 30 iunie 2022. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Poimâine. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Da, poimâine. Deocamdata este vorba sa 
predam ca „obiect de activitate” sau  „loc de desfasurare a activitatii”,  sau „ce coordoneaza” , Stadionul si 
Sala de sport, dupa care o sa vedem activitatea fiecarui cadru sportiv s-au cum se cheama , discipline 
sportive, cum le vom desfasura. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Este bine ca n-ati facut clarificarea in privinta aceasta pentru ca, 
noi la sedinta extraordinara am inteles ca graba pentru aprobarea acelui proiect de hotarare ar fi fost ...... 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Este un mare interes sa nu dispara 
echipa, sper ca echipa sa nu dispara, am avut o discutie si cu conducerea echipei…. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu vreau sa facem multe discutii dar sa stiti ca acel proiect „nu 
este legal.”, pentru ca nu avea avizul Compartimentului financiar, care este obligatoriu, chiar daca este 
consultativ. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Acela a fost ca un aviz de principiu. 
Deoacamdata acest club…. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu: Negativ, favorabil, nefavorabil, nu conteaza, trebuia sa fie acolo. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Deocamdata asta este obiectivul nostru, 
sa infiintam acest  club, poate sa intre sa functioneze de la anu’ ,  dupa ce isi face “toate formele”, 
organigrama, angajeaza personal. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: „Asta inseamna ca punem carul inaintea boilor! Intai infiintati o 
forma fara fond. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Nu, eu zic ca “infiintez legal” ceea ce 
vreau sa fac, un club sportiv  cu 5 discipline , este exact ca si la Casa de Cultura, ca si Biblioteca. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Se infiinteaza o institutie, dar noi trebuie sa stim exact cat 
personal, cat.... 
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              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Ne uitam in Regulamentul de la proiectul 
de hotarare , l-am citit si eu astazi….. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu era complet. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Ba da, era complet, era o functie de 
director, era un Consiliu de administratie alcatuit din trei persoane , care nu era platit. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu era nici un Consiliu de Administratie.  
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Poftim ? 
              Domnul consilier Țocu Cătălin: Noi, am luat decizia in Comisia juridica, proiectul de hotarare din 
sedinta extraordinara a trecut, pana la urma si eu am votat favorabil, inclinand balanta in favoarea 
initiatorilor.Insa, am discutat in Comisia juridica ca acest proiect are nevoie de imbunatatiri, si una dintre 
imbunatatiri ar fi cea legata de “conducerea executiva”, deliberative , nu are consiliu de administratie , are 
doar un director. Am zis ca vom reveni si vom clarifica situatia. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Cand s-a initiat acel  proiect de hotarare 
am spus ca trebuie sa aiba un Consiliu de Administratie , ca orice institutie de genul acesta. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Domnule primar, acel proiect de hotarare prevedea infiintarea 
unei institutii , un club sportiv  pentru sportul de performanta. Performanta , nu pentru sportul de masa,  ci 
pentru „performanta”. Performanta se face cu bani. Intreb, aveti bani pentru sportul de performanta? 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Am cerut sa vad proiectul de hotarare 
anterior. 
             Domnul consilier Iacob Ioan : Domnule consilier Bobârnat , sportul de performanta se face dupa 
sportul de masa. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Trebuie inceput cu sportul de masa, facem sport de 
masa si apoi trecem la cel de performanta? 
             Domnul consilier Iacob Ioan : Dvs. vreti sa fiti campion olimpic fara sport de performanta? 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu, dvs. vreti sa faceti intai campioni olimpici si apoi 
sport de masa! 
             Domnul consilier Iacob Ioan : Ce inseamna sport de masa, sa faci o data pe an ? O data pe an? 
Spuneti-mi dvs. ce inseamna sport de masa?! 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Va spun imediat, daca asteptati, da? Faceti sport de masa pentru  
copii , in scoli, in sali de sport, oriunde se poate, pentru adolescenti, pentru tineri, selectati de acolo pe cei 
mai buni,mai talentati, si apoi puteti sa faceti sport de performanta cu echipe inscrise  in concursuri 
nationale si internationale, pentru ca  altfel trebuie sa-i cumparam din alta parte. Nu stiu daca aveti bani sa 
cumparati sportivi ?! 
        Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Haideti sa citim impreuna  “proiectul de 
hotarare”  care a fost in sedinta extraordinara! 
        Domnul consilier Bobârnat Radu: Da. 
        Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Hotaraste:  

“Art.1. (1) Se aprobă înfiinţarea unei structuri sportive, instituţie publică de interes local cu 
personalitate juridică, sub forma unui club sportiv municipal, polisportiv, persoană juridică de drept public, 
în subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși. 

(2)Denumirea structurii sportive este “Clubul Sportiv Municipal Hușana Huși”. 
(3)Conducătorul structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Hușana Huși” deţine funcţia de 

ordonator terţiar de credite al bugetului local al Municipiului Huși. 
(4)Sediul structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Hușana “Husi  este în - Municipiul Huși, str. 1 

Decembrie, nr. 9, jud. Vaslui. 
(5) Structura sportivă înfiinţată se va organiza pe următoarele secţii pe ramuri de sport: 

atletism, fotbal, handbal, tenis de masa și tir cu arcul.  
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(6) Funcţionarea Clubului Sportiv Municipal Hușana Huși este condiţionată de obţinerea 
Avizului de constituire, a înscrierii acestuia în Registrul Sportiv pentru obţinerea Certificatului de identitate 
sportivă, a Autorizaţiei de funcţionare şi pentru afilierea la federaţiile de profil. 
             Art.2. Obiectul de activitate al structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Hușana Huși” îl 
constituie activitatea de performanţă, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi 
internaţionale.” 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Asa, asa, activitatea de performanta. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Exact. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Poate  este prea mult spus 
“performanta” , in momentul in care facem un club este vorba de sport de masa. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Exact, mult prea mult, si asta implica altceva. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Daca imi aduc bine aminte, La acest 
Regulament  v-am rugat pe cei 3 juristi de aici din consiliu local sa participati. 
            “Art.3. Se aprobă transmiterea printr-o hotărâre ulterioară  a bunurilor mobile și imobile, 
proprietatea Municipiului Huși, cu destinație de bază sportivă sau agrement, aferente acestei activități, din 
administrarea Consiliului Local, în administrarea„Clubului   Sportiv Municipal Hușana”  Huși, în vederea 
constituirii bazei materiale necesare activitații sportive. 

Art.4. Cheltuielile pentru inființarea, înregistrarea, afilierea la federaţii , organizarea și funcționarea 
clubului se suportă din bugetul local și din sponsorizări / donații / cotizații sau alte surse de finanțare .  

Art.5. Bugetul de venituri și cheltuieli al clubului se aprobă anual de către Consiliul Local al 
Municipiului Huși; 

Art.6. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare a „Clubului   Sportiv Municipal 
Hușana”  Huși, conform Anexei parte integrantă la prezenta hotărâre; 

Art.7. Se împuterniceşte domnul/doamna ………………………….., cu domiciliul în Municipiul Huși, 
legitimat cu CI. Seria VS nr. ……….., CNP ……………………., să întreprindă toate demersurile necesare 
obţinerii avizului de constituire, a înscrierii acestuia în Registrul Sportiv pentru obţinerea Certificatului de 
identitate sportivă, a autorizaţiei de funcţionare şi pentru afilierea la federaţiile de profil.” 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Persoana imputernicita este domnul Iacob Ioan . Este un club 
pentru sportul de performanta, pentru sportul de masa trebuie alt Regulament. Este un alt tip de 
Regulament . 
          Domnul consilier Focia Alexandru : Este acelasi tip de Regulament dar care trebuie completat. S-a 
discutat la Comisia juridica, noi am facut „un cadru legal”  ca sa-l infiintam , ca ulterior urmeaza sa : 
schimbam si sa completam  intr-adevar cu un Consiliu de Administratie necesar, sa introducem si acel 
„sport pentru toti”  , pentru ca asa este folosita titulatura de Legea nr.69, insa asta presupune o modificare 
care trebuie facuta in timp, in sensul ca cineva va trebui sa lucreze Regulamentul acela, sunt alte obiective. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: De ce nu s-a facut de la inceput asa? Ni s-a spus ca trebuie sa 
luam imediat echipa de fotbal , pana pe data de 30 iunie trebuie sa fie gata! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Probabil ca asta a fost un scop din partea 
celor care au initiat proiectul. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Mi-am dat seama de la inceput ca nu este vorba de sport de 
masa. 
            Domnul consilier Iacob Ioan: Sa stiti ca nu este vorba de sport de performanta, nu este vorba de 
sport de performanta. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Este de amatori?! 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Domnule consilier, anul acesta aveam 
aceasta hotarare, o sa-i ajutam sa-si faca toate documentele. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Trebuie schimbat Regulamentul, multe trebuie schimbate. 
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            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : O sa avem timp pana la anul “sa-l 
bugetam”, sa-l rezvolvam din toate punctele de vedere. Eu propun sa le dam ca obiect de activitate  si 
unde sa-si desfasoare activitatea , pentru a putea sa obtina documentele ca sa se infiinteze, ca la 
Salubrizare, ca peste tot, si apoi o sa vedem.Din punctul meu de vedere, ceea ce vreau, vreau sa fac un 
sport , o activitate sportiva organizata pe Stadion , si in Sala de Sport. Nu stiu daca echipa de Divizia C va 
rezista sau nu va rezista, asta este treaba lor, doi, nu stiu daca noi vom putea sustine o echipa de Divizia 
C, dar stiu un singur lucru , sa pot sa ma gandesc la sanatatea copiilor  municipiului Husi , trebuie sa am o 
activitate sportiva polivalenta. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Sport de masa, ala este „sport pentru toti”. Haideti sa dotam 
salile  de sport , sa le cumparam echipamente la copii! 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Nu, noi functionam dupa un Regulament 
la Sala de sport, la fel si la Stadion, dar nu poate nimeni sa se duca acolo, daca ma intelegeti!? Eu am zis, 
infiintam acest club, toata activitatea sportiva se desfasoara in acest club, in baza unei organigrame, pentru 
ca organigrama nu este atat de complicata, probabil un director , si ½ norma la un contabil sau de director 
economic. 
               Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca ne uitam la Regulamentul acela, ar trebui sa avem 
antrenori la toate sectiile, trebuie sa avem pe langa antrenori, medici, maseuri, schema ar trebui sa fie de 
cel putin 100 de persoane. 
                Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Am citit acest “regulament” de fata cu 
dvs., daca nu ma lasa memoria, in cadrul clubului functioneaza….. 
                Domnul consilier Bobârnat Radu: Vreo 5-6 sectii. 
               Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Vreo 5-6 sectii, “cheltuielile pentru 
inființarea, înregistrarea, afilierea la federaţii , organizarea și funcționarea clubului se suportă din bugetul 
local și din sponsorizări / donații / cotizații sau alte surse de finanțare .” 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Exact din asta o sa functioneze. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Numai putin , la ora actuala  avem 2 
centre de copii care-si desfasoara activitatea, cei cu sah-ul,  ii avem pe cei cu baschetul ….. 
               Domnul consilier Țocu Cătălin: Cei cu sah-ul nu sunt. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Nici Țocu, nici Tătaru, care au aceste 
echipe , nu erau platiti.Asta a fost ideea, sa ne organizam si noi intr-un club astfel incat sa avem activitate. 
Este dreptul dvs. sa-l aprobati sau nu. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Dar este aprobat. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin: Este normal sa trecem in administrarea clublului nou infiintat 
bunurile respective, insa va mai trebui  umblat la Regulament, dar hai sa facem intr-o sedinta viitoare! 
             Domnul consilier Focia Alexandru : Hai sa facem !Hai sa faca PNL-ul! 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Daca este „sa-l faca PNL-ul”, stiti cum fac? Il anulez pe acesta si 
vin cu un alt Regulament. 
             Domnul consilier Focia Alexandru : Veniti cu altul mai bun. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Domnule Bobârnat!? 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Poate fi atacat in termen de 30 de zile de la aprobare. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Domnule Bobârnat!? 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Da. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Nu cred ca ma lasa memoria, stiu ca am 
avut o discutie , o data sau de doua ori, in fata colegilor nostri, sunt lucruri la care pot sa spun ca ma 
pricep, imi i-a mai mult timp sa ma documentez  daca nu ma pricep, sunt lucruri la care poate nu ma pricep, 
dar avand trei juristi , destul de buni, aici in consiliu local….. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: 4, si domnnul consilier Cocuz. 
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            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Scuzati-ma,  domnule Cocuz! 
            Domnul consilier Cocuz Adrian : Nu este nici o problema! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Tu esti mai nou in consiliu local. Din 
punctul meu de vedere, le dam posibilitatea acestora sa-si poata face documentele, ca nu au CUI, nu au 
CIS, sa poata sa se duca sa se inregistreze. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu am spus domnule primar ca sunt de acord sa lucram la un 
proiect , s-a adus ca „model” o hotarare de la Brasov , dar Brasov-ul are bani, Brasov-ul poate sa finanteze 
sportul de performanta. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Eu am alta problema, daca as avea bani , 
stiti cum s-ar descurca toata lumea. Eu ii apreziez pe cei care fac lucruri bune fara bani. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, cu bani putini.  
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Daca as avea bugetul  Vasluiului, sau a 
Birladului, va spun, am defila ! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Si atunci de ce am copiat in proiect de la Brasov? 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Eu v-am rugat pe cei 4 juristi sa va 
implicati. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin: Nu mai dati vina pe nimeni, “ati dispus” sa se intocmeasca  un 
proiect de hotarare, pe care l-au insusit, desi si eu am muncit la el,l-au insusit un numar  de 5 consilieri 
PSD. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Este un proiect “completare pe ordinea de 
zi”, ora 16,30,toti suntem obositi, mai ales ca am lucrat la “30 si ceva de grade”, eu zic asa: Nu sunt de 
acord cu formularea pe care a facut-o domnul consilier Bobârnat  -  ca „nu este bun”  sau ca „il anulez”, 
venim cu modificari...... 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: „Este o chestiune de legalitate, in termen de 30 de zile de la 
aprobare el  poate fi  contestat pe chestiuni de forma. Are o grava omisiune , respectiv lipsa  avizului  
Compartimentului financiar, si pentru asta se anuleaza in Instanta.” 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Domnule consilier Bobârnat , vreti sa va 
mai spun ceva, am fost nevoit in decursul anilor de cand sunt primar, nici nu mai stiu, sa iau hotarari, sa 
obtin avizul consiliului local pentru anumite proiecte , in noaptea asta facem documentele si maine 
convocam consiliul. Asta este termenul atunci cand ne vin nou documentele.Am plecat pe acest principiu, 
ati dat o hotarare de consiliu local , imi pare rau ca nu am fost atunci, cred ca o moderam de atunci, si 
reuseam sa obtinem, eu propun astazi, sa le acordam ca”obiect de activitate” Sala de sport si Stadionul , 
iar in sedinta urmatoare cand va trebui sa aprobam contractul efectiv si toate alea, discutam despre 
organigrama , despre finantare, s.a.m.d. Asta mi se pare mie corect. Am plecat pe acest drum, haideti sa 
vada lumea ca suntem de acord cu activitatea sportiva! 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: „Din ce spuneti dvs. cineva poate sa inteleaga ca noi ne opunem 
sportului .” 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Niciodata!  
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Asta este! 

            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Domnul consilier Bobârnat, eu nu vin cu 

acuze la adresa cuiva. 

            Domnul consilier Bobârnat Radu : Cineva poate sa inteleaga ca noi ne opunem sportului , dar nu 
este asa. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Nu am spus nimic, de felul sa incerc sa 
acuz pe cineva. Ceea ce am spus este ca, discutam de vreo trei luni de zile de aceasta activitate  sportiva 
…. 
              Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica : De jumatate de an. 
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              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  :….de jumatate de an, ma corecteaza 
“colega” care are o memorie la fel de buna ca si noi, sau mai buna…. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu : Dar doamna nu a vrut sa dea avizul. Putea sa dea „nefavorabil”. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  :… numai putin , domnule consilier,incat sa 
reglementam si aceasta activitate. Daca ne aducem aminte acum 2 ani, 3 ani, am spus ca facem Stadionul, 
l-am facut, va aduceti aminte?! 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Da. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Trebuie sa dam drumul si la activitate, 
acolo s-a investit, doua, asteptam sa dam “terenul la cote”, pentru ca si acolo o sa avem o problema, nu a 
sesizat nimeni, nici cadastristul, terenul pentru cel de-al doilea Stadion in municipiul Husi , exista 
constructorul , dar trebuie sa-i dam terenul la anumite cote pentru ca asta este obligatia noastra. Mai vrem 
sa facem niste sali de sport, la acest capitol suntem deficitari. Haideti sa le dam o sansa acestor copii sa 
mearga organizat, chiar daca este domnul  Țocu la o echipa de fotbal, domnul Tătaru parca il cheama pe 
celalalt, nu-i cunosc pe toti, nu-i stiu pe toti, domnul Iacob, s-au care mai este..... 
           Domnul consilier Iacob Ioan : Eu nu sunt. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Am dat un exemplu, era mai bine daca 
spuneam  Ciupilan de trei ori, era bine, Ciupilan I, Ciupilan II, Ciupilan III. Avem apoi timp , pana o avem 
bani in buget, sa ne mai documentam si unii , cei care nu stim, nu suntem noi “atotcunoscatori”, cred ca 
idea de baza este ca avem un inceput, avem pe ce sa lucram, si trebuie sa continuam! 
            Preşedintele de şedinţă,  doamna  consilier  Patrașcu Luiza  : Daca imi permiteti, haideti sa trecem 
la Proiectul de hotarare  nr.265 din 28.06.2022 privind  darea în administrarea „Clubului   Sportiv 
Municipal Hușana”  Huși , situat în  municipiul Huși  , strada  1 Decembrie nr.9 , a imobilelor 
Stadionul Municipal Huși, situat în str.Aleea Stadionului nr.6 și Sala de Sport  situată în strada 
A.I.Cuza nr.12, proprietatea municipiului Huși.  
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Este vreo problema? 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu, vad ca doamna presedinte este „foarte eficienta”! 
            Domnul consilier Țocu Cătălin: Asa trebuie sa fie un presedinte. 
             Preşedintele de şedinţă,  doamna  consilier  Patrașcu Luiza  : Va rog, avizul comisiilor de 
specialitate? 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: S-a aprobat introducerea pe ordinea de zi a acestui 
proiect de hotarare? S-a aprobat? 
             Preşedintele de şedinţă,  doamna  consilier  Patrașcu Luiza  : Avizul Comisiei juridice? 
             Domnul consilier Bobârnat Radu : Va rog sa ne spuneti despre ce Proiect de hotarare este vorba, 
ca nu am inteles?! 
             Preşedintele de şedinţă,  doamna  consilier  Patrașcu Luiza  : Am citit. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu : Mai cititi odata! 
              Preşedintele de şedinţă,  doamna  consilier  Patrașcu Luiza : Mai citesc odata, nu este nici o 
problema. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu : Era pe ordinea de zi ? Ati suplimentat ordinea de zi ? 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Cand , cand? Dupa ce s-a terminat sedinta, “ati venit” 
cu acest Proiect de hotarare?! 
              Domnul consilier Focia Alexandru : Dar sedinta nu s-a terminat. 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Imi pare rau, dar acest proiect de hotarare nu este pe 
ordinea de zi. S-a trecut acum pe “Diverse”. 
           Preşedintele de şedinţă,  doamna  consilier  Patrașcu Luiza : Citesc din nou - Proiect de hotarare  
nr.265 din 28.06.2022 privind  darea în administrarea „Clubului   Sportiv Municipal Hușana”  Huși , 
situat în  municipiul Huși  , strada  1 Decembrie nr.9 , a imobilelor Stadionul Municipal Huși, situat 
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în str.Aleea Stadionului nr.6 și Sala de Sport  situată în strada A.I.Cuza nr.12, proprietatea 
municipiului Huși. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Trebuie CIS-ul. 
            Doamna consilier Nacu Mihaela : Nu exista avizele comisiilor de specialitate, nu putem aproba 
acest proiect de hotarare. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Nu putem lua  CIS-ul fara a avea spatiu, 
asta este problema. 
          Domnul consilier Bobârnat Radu : Care spatiu? „Noi” avem sediul social in Husi, strada 1 Decembrie 
nr.9, sediul social este aici. Spatiile celelalte, in Regulament scrie ca , se vor aproba printr-o hotarare 
ulterioara. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Asta am spus si eu, am sunat la doamna 
Ioana Condurache , la Finante Husi, si am spus ca eu in baza unei hotarari de consiliu local am infiintat “o 
structura” cu personalitate juridica , cu actionarat Primaria, etc…, imi trebuie un CUI, ca sa pot merge mai 
departe. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Intai trebuie dat CIS-ul si apoi CUI-ul. Eu cred ca asta este 
ordinea. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  :Nu , intai CUI si apoi CIS. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu, CUI-ul se da dupa ce ai documentul CIS. 
            Domnul consilier Focia Alexandru : Sunt chestii total diferite, se dau autonom una de alta. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu iti da CUI-ul fara a avea CIS-ul. 
            Domnul consilier Focia Alexandru : CUI-ul se da de catre Finante. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Trebuie sa ai personalitate juridica. 
            Domnul consilier Focia Alexandru : Personalitatea juridica  o ai prin hotararea de consiliu local, 
conform Legii nr.69. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Nu trebuie intai sa ai CIS-ul, sa fii inregistrat in Registrul  
Sportului ? 
            Domnul consilier Focia Alexandru : CIS-ul este altceva. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Si am intrebat-o pe doamna Condurache, 
cu aceasta hotarare de consiliu local , era si domnul Țocu atunci cand am intrebat, si mi s-a spus ca nu 
este suficienta, trebuie contract, dar i-am spus.... 
           Domnul consilier Bobârnat Radu : Aici doamna are dreptate. Dar nu un contract „asa”, ci trebuie un 
„contract de comodat” pentru sediu. 
           Domnul  consilier Țocu Cătălin : Pentru sediu social. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Trebuie un „contract de comodat” pentru sediu, nu Stadionul si 
alte chestii, asta ulterior. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  :Am spus ca obiectul de  activitate este asta, 
am spus sa se dea  birourile  de la Stadion , in care sa-si poata desfasura activitatea. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu : Dar nu se poate asa, se schimba sediul. 
            Domnul  consilier Țocu Cătălin : Una din chestiunile anterioare  a fost cea legata de predarea 
patrimoniului, a fost o discutie in comisia juridica legata de predarea patrimoniului  pentru aceasta activitate 
sportiva. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu : Imobile, imobile, patrimoniu. 
           Domnul  consilier Țocu Cătălin : Trebuie reglate chestiile acestea. 
           Domnul consilier Bobârnat Radu : Noi avem sediul social aici in Husi, strada 1 Decembrie  nr.9. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Bun, si care este documentul pe care-l duc 
eu la Finante ? 
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            Domnul consilier Bobârnat Radu: Un contract de comodat sau o hotarare prin care se aproba 
folosirea gratuita  a unui spatiu. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Cum fac eu dovada sediului ? 
             Domnul consilier Focia Alexandru : Un contract de comodat intre Primarie si Clubul Sportiv. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Pe baza hotararii de consiliu anterioare eu 
pot sa fac contractul de comodat? 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, da. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Da, multumesc frumos! Eu vroiam  “sa intru 
intr-o legalitate”! Da, maine, daca se poate, ii voi face un contract de comodat. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, ii faceti contract de comodat. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Va fac acel contract de comodat, sa puteti 
sa va faceti mai departe documentele. Este bine asa? 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Foarte bine! 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Am avut aceste discutii si toata lumea imi 
spunea sa-i dau un “contract pe primarie”. 
             Domnul consilier Focia Alexandru : La asta se referea, la acest contract de comodat. 
             Domnul  consilier Țocu Cătălin : Trebuia sa aiba acest contract pentru sediu. 
             Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: 
Compartimentul juridic din Primaria Husi a spus ca nu trebuie contract de comodat , trebuie o hotarare de 
consiliu local prin care dam un spatiu. 
             Domnul consilier Iacob Ioan : Si o schita, sa se vada pe unde intram si pe unde iesim. 
             Domnul Boeru Sergiu – consilier personal al primarului municipiului Husi : Trebuie un spatiu 
specific. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Eu va intreb altceva doamna Botez, 
dvs.tineti locul secretarului, daca eu maine fac un contract de comodat pe parterul  din Primarie, pe sala de 
aici sau in alta parte, si spun ca este sediul clubului, dedicat activitatii clubului , daca eu pana acum am 
avut asistenta sociala in cadrul Primariei , nu i-am dat nici un spatiu, este corect? 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Eu zic asa, conform HCL anterioare, sediul social sa fie in str.1 
Decembrie nr.9, i-am imputernicit pe domnul primar si pe domnul Iacob Ioan , ei sunt  imputerniciti si pot 
face contracte de comodat. Sediul social este in str.1 Decembrie nr.9, nu mai trebuie inca o alta hotarare. 
          Domnul consilier Popa Cristinel : Din sediul din strada 1 Decembrie nr.9 trebuie sa arat ca-i dau o 
parte din el, dar asta o fac printr-un contract de comodat. 
           Domnul consilier Cocuz Adrian: Prin HCL de data trecuta se spune ca sediul social este in str.1 
Decembrie nr.9, aici este sediul Primariei , prin contract de comodat se poate da o camera catre clubul 
sportiv, si  o schita a spatiului respectiv. 
            Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica : Codul de inregistrare fiscala al 
Primariei Husi este pe str.1 Decembrie nr.9. Trebuie diferit dat un CUI pentru clubul sportiv. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Eu cand am venit in Primarie mi-am 
propus sa invat dreptul in 2 ani de zile, sa studiez lege cu lege, atunci cand am sunat la Finante, am spus 
ca am HCL , dar nu ca imi trebuie un contract . Ce contract, doamna? Dati-mi ceva! Ce sa va dau daca nu 
are, are doar pentru infiintare club! 
            Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica : Trebuie sa scrie str.Nuferilor, 
de exemplu. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Are, prin HCL scrie str.1 Decembrie nr.9. 
              Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica : Dar in str.1 Decembrie nr.9 nu 
ma gaseste pe mine Primaria Husi ?! 
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             Domnul consilier Bobârnat Radu: In contractul de comodat trebuie specificat un anumit „spatiu” din 
str.1 Decembrie nr.9. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Doamna Trofin spune , si este corect, in 
certificatul fiscal pe care-l are Primaria Husi - scrie 1 Decembrie nr.9. Iar eu daca am infiintat clubul sportiv 
nu pot sa-i mai dau certificat  fiscal tot pe str.1 Decembrie nr.9,  doar daca ii cedez o camera din sediul 
Primariei. Asa-i? 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Un contract de comodat pentru „o bucatica” ( o camera) din str.1 
Decembrie nr.9. 
           Domnul consilier Cocuz Adrian : Cate camere exista in sediul Primariei Husi ? 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Eu intreb aici de fata cu toata lumea, sa nu 
ma trezesc apoi ca am facut vreun abuz, pot sa inchei acel contract de comodat numai in baza hotararii ? 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Scrie „Consiliul Local Husi aproba infiintarea clublului cu sediul 
aici”. 
            Domnul consilier Cocuz Adrian : HCL legifereaza faptul ca este sediu, dar nu transmite dreptul de 
folosinta, ei au nevoie sa vada ca se transmite folosinta. Cate camere aveti in sediul Primariei Husi ? 
             Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica : Primarul nu poate dispune, 
Consiliul Local este cel care aproba HCL. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Eu, prin acel contract de comodat inchiriez 
efectiv la ora actual, contract de comodat inseamna folosinta gratuita, eu “inchiriez” un bun al consiliului 
local… 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu se inchiriaza, se da in folosinta gratuita. 
              Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica : Nu are voie fara aprobarea 
consiliului local.Clar! 
               Domnul consilier Bobârnat Radu: Are aprobat sediul social. 
               Domnul consilier Focia Alexandru : Trebuie acest contract de comodat „in spate”. 
               Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica : Trebuie pus direct anexa un 
contract de comodat, sa se vada , ma fac si eu jurist. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Se putea face prin HCL cu contract de comodat unde se 
specifica exact locul, dar ca sa nu fim asa de exigenti, se putea si in baza HCL „de infiintare” cu sediul aici  
( str.1 Decembrie nr.9) si se face contractul de catre primar, pentru darea in folosinta a unui birou. 
             Domnul consilier Cocuz Adrian : Eu am inteles ce au spus atat domnul primar cat si doamna Trofin, 
nu cred ca trebuia scris  in continutul HCL de infiintare ca se va incheia ulterior un contract de comodat, 
rezulta din.... 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : “Dupa 16 ani de administratie publica , 
dupa 25-30 de ani de activitate in domeniul privat sau alte institutii ale statului , “aici cam frige”, nu stiu 
daca m-ati inteles, daca pui mana pe sticla asta , daca nu esti atent, “frige”. Simt ca sunt batran si orice 
rana se indreapta mai greu.” 
              Domnul consilier Cocuz Adrian : Vorbim de un contract de comodat, nu de o vanzare, nu de o 
inchiriere. 
              Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Nu este “iesire din patrimoniu”. 
              Domnul consilier Cocuz Adrian : Exact. 
              Domnul ing.Calinescu Mihai – consilier Directia Urbanism: Este vorba de CUI. 
              Domnul consilier Cocuz Adrian : CUI-ul il da ANAF-ul. 
              Domnul ing.Calinescu Mihai – consilier Directia Urbanism : Mai exista un CUI pe str.1 Decembrie 
nr.9. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Poate sa fie si mai multe, daca-i „dai un birou” prin contract de 
comodat. 
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             Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica : “Daca prin HCL s-a aprobat 
sediul in str.1 Decembrie nr.9, inseamna ca noi plecam si sa vina clubul sportiv”. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Facem un contract de comodat pe un 
“spatiu” din sediul Primariei , un birou. 
             Domnul consilier Cocuz Adrian :Pana acum 2 ani nu puteau sa functioneze 2 societati intr-un 
singur apartament, acum se poate. 
             Domnul consilier Focia Alexandru : Se putea, dar sa delimitezi  camerele. 
              Domnul consilier Cocuz Adrian : Delimitai , dar dupa ce terminai nr.de camere? Acum nu mai 
exista nici o restrictie. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : In concluzie, imi asum, nu o sa ma 
aresteze nimeni pentru asta…. 
             Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica :Nu semnez. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : ….. uitati doamna director economic nu 
semneaza! 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu semneaza? 
             Doamna ec.Trofin Safta – director executiv  la Directia Economica : Dar ce conteaza!? Daca nu-i 
din patrimoniu ? Semneaza primar si secretar. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Oricum nu se putea cum ati vrut dvs., asta insemna sa-i 
schimbam sediul social aprobat prin HCL anterioara, str.1 Decembrie nr.9, sa ne ducem la Stadion. 
              Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : S-a ocupat domnul Iacob Ioan. 
              Domnul consilier Iacob Ioan : V-am spus ca nu ma mai ocup, acum este domnul consilier Țocu. 
              Domnul consilier Bobârnat Radu: Deja nu va mai ocupati? Abia ce l-am infiintat ! 
               Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Doamna  secretar ( dir.ex.DAPL) dvs. 
semnati acest contract de comodat? 
              Doamna ec.Botez Maria – director executiv la Direcția Administrație Publică Locală: Nu , pentru ca 
eu am discutat cu juristii Primariei si ei nu sunt de acord. 
             Domnul consilier Popa Cristinel :  Ce tot atatea discutii, facem o “sedinta de indata”, faceti 
materialul de sedinta, il trecem si prin comisiile de specialitate, astazi este marti, poti face sedinta si 
miercuri sau joi, si ai terminat! Ce tot atatea discutii ?! Am venit, am votat , am plecat! 
             Domnul consilier Cocuz Adrian : Domnule consilier Țocu , haideti sa salvam situatia! “Domnii” de la 
Primaria Husi nu vor sa semneze un contract de comodat . 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Dupa toate discutiile care au avut loc 
astazi, cred ca singura rezolvare ar fi , un proiect de hotarare sau un amendament la proiectul de hotarare 
pe care l-ati emis , pentru incheierea unui contract de comodat. 
            Domnul consilier Cocuz Adrian : Asta i-am propus si eu domnului consilier Țocu. 
             Domnul consilier Țocu Cătălin : “Nu este nici o noutate, juristii de la Primaria Husi sunt tinta ironiilor 
la Judecatoria Husi , dumnealor au niste opinii nejuridice”. 
             Preşedintele de şedinţă,  doamna  consilier  Patrașcu Luiza  : Supun  la vot cu amendamentul. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu, nu asa, faceti un proiect de hotarare , identificati intai spatiul 
pe care vreti sa-l dati catre aceasta institutie ( club sportiv), aici in Primariei sau in alta parte. Veniti si cu 
model de contract de comodat. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin : Un spatiu cu destinatie pentru sediu club sportiv. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: Da, trebuie acel contract. 
            Domnul consilier Țocu Cătălin : Contractul sa aiba in spate si o schita. 
              Domnul consilier Cocuz Adrian : Asta vroiam sa propun, ca sa eliminati  orice temere, de a va frige 
de orice, sa se dea o hotarare prin care consiliul local isi sa acceptul pentru ca sa incheiati acest contract 
de comodat. 
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            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Domnule consilier Țocu Cătălin , eu cu 
“acest aparat”  lucrez, nu l-am adus eu….. 
           Domnul consilier Țocu Cătălin : Asa este. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : …..o  parte l-am mostenit, o parte au luat 
concursul. 
            Domnul consilier Bobârnat Radu: „L-ati format in 12 ani de zile”. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : M-am intalnit cu cineva in concediu si mi-a 
spus ca “am albit  fantastic” , asa de bine “l-am format” …! 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Nu vad ca ati albit. 
             Domnul consilier Popa Cristinel: Si varsta. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  :De slabit, am slabit vreo cateva kilograme. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Banuiesc ca de la stres. 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Nu stiu daca de la stres, de la problemele 
de zi cu zi. 
           Domnul consilier Țocu Cătălin : Deci, pana la urma cum ramane? 
           Domnul consilier Bobârnat Radu: Sa se vina cu proiect de hotarare si cu model de contract. 
            Domnul consilier Focia Alexandru : Prin acest contract faceti si dare in administrare a celorlalte 
bunuri , si gata! 
            Domnul consilier Țocu Cătălin : Acolo se face Protocol de dare in administrare a bunurilor. 
             Domnul consilier Popa Cristinel: Sa nu le confundam. Momentan trebuie facut contract de 
comodat, apoi dam in administrare bunurile. 
             Domnul consilier Bobârnat Radu: Trebuie inscris in Registrul sporturilor. 
             Domnul consilier Popa Cristinel: Nu poti sa dai in administrare bunuri la cineva care nu exista. 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Exact. 
             Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan  : Bun, ok, vom face o alta sedinta pentru a 
aproba contractul de comodat. Va multumesc, va doresc o zi buna! 
              Preşedintele de şedinţă,  doamna  consilier  Patrașcu Luiza  : Daca nu mai sunt alte  
discutii,  declar   închise lucrările  ședinței  ordinare    a Consiliului Local  al Municipiului Huşi  din 
28  iunie  2022 .  
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