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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   17 august   2022  în cadrul  ședinței  extraordinare   a Consiliului 
Local al municipiului Huşi , convocata conform Dispoziţiei primarului  municipiului Huşi 
nr.601 din 12.08.2022 
 
           Conform Dispoziţiei primarului municipiului Huşi nr.601 din 12.08.2022   a fost convocat  în  
ședință extraordinară   Consiliul  Local al municipiului Huşi pentru data de 17 august  2022 , ora  
15,00, la camera nr.20 din Primăria Municipiului Huși. 
          La şedinţa participă : ing.Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi , jr.Monica Dumitrașcu – 
secretar general al municipiului Huși.  
          Ca invitaţi  la şedinţa participă :  ec.Safta Trofin – director executiv  la Directia Economica, 
jr.Irina Filote - șef Birou Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul, Antohi Tatiana – Birou 
Managementul Proiectelor Europene, Sapcă Carmen - Birou Managementul Proiectelor Europene, 
ing.Dorneanu Emilian – Birou Tehnic, ing.Călinescu Mihai . 
           La ședință  a participat  reprezentant  presa locală.  
           Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe  site-ul instituţiei , în data de  12.08.2022   
a Dispoziţiei nr.601 din 12.08.2022. 
            Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu  face prezența   constatând  
că  sunt prezenţi la şedinţa un număr de  17 consilieri locali – din care: un numar de 5 consilieri 
locali  folosesc  mijloace electronice utilizând o platformă online de videoconferință ( Bobârnat 
Radu, Cocuz Adrian, Popa Cristinel, Romila Claudiu, Toma Cătălina Tania) , 1 consilier  local a   
lipsit   nemotivat (domnul Țocu Cătălin). 
             Secretarul general a al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu: Conform Încheiere Finală 
(dezinvestire) civilă  nr.189/2022 – Sedinta din Camera de Consiliu de la  05.08.2022, a 
Judecătoriei Huși, înreg.la Primăria Municipiului Huși la nr. 25123 din 09.08.2022 - Admite cererea 
formulată de secretarul general al municipiul Huși,județul Vaslui, avand ca obiect validare mandat  
consilier local – supleanți. “Validează mandatul de consilier local al domnului AGHIORGHIESEI 
COSTEL pentru Consiliul Local al Municipiului Huși, județul Vaslui, de pe lista supleanților , propus  
de Partidul Național Liberal”. 
          Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu: Fiind un moment solemn , vă 
rog să vă ridicaţi în picioare,   domnul Aghiorghiesei Costel   urmează să  depună  jurământul . 
Domnul Aghiorghiesei Costel    s-a prezentat  în faţa mesei special amenajate, pe care se află un 
exemplar din Constituţia României şi Biblia. Consilierul a pus mâna stângă atât pe Constituţie, cât 
şi pe Biblie, şi a dat citire jurământului, după care a semnat jurământul de credinţă, imprimat pe un 
formular special. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de ședință, iar al doilea s-a 
înmânat consilierului local. 
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              Domnul Aghiorghiesei Costel   dă citire  Jurământului, cu mâna stângă atât pe Constituție 
cât și pe Biblie :  Subsemnatul    , domnul Aghiorghiesei Costel   , consilier în cadrul Consiliului 
Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui, în conformitate cu prevederile  art.117 alin.(1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările şi 
completările ulterioare , depun în faţa Consiliului  Local al municipiului Huși, județul Vaslui ,  
următorul jurământ: 
 „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac ,  cu bună credinţă, tot ceea ce stă 
în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Huşi. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu !”  
după care  semnează  jurământul în două  exemplare, unul rămânând la dosarul de şedinţă. 
             Secretarul general al municipiului Huși – jr.Monica Dumitrașcu:  La acest moment sunt in 
funcție un număr de 19 consilieri. Se constată că şedinţa este legal constituită. Pentru inceput v-aș 
ruga sa faceti propuneri pentru alegerea  preşedintelui de şedinţă a  Consiliului Local al municipiului 
Huşi  pentru luna  august  2022. 
          Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan- viceprimarul municipiului Huși   :  Fac eu propunere ,  
propun pe domnul  consilier Matei Ionel    presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni 
de zile ( luna august   2022 , luna  septembrie  2022, luna  octombrie  2022). 
           Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :   Alte propuneri? Daca nu  
mai sunt alte propuneri , supun la vot propunerea  ca domnul  consilier Matei Ionel  sa fie 
presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ( luna august   2022 , luna  septembrie  
2022, luna  octombrie  2022). 
            Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan :  Dar mai este o propunere !? 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Dupa ce se voteaza, as vrea sa ridic o problema 
de organizare, de Regulament, mai degraba. 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Ori spuneti acuma ori dupa ce se 
voteaza? 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Dupa ce se aproba hotararea cu presedintele de 
sedinta. Daca imi permiteti acuma, spun acuma!  
         Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Oricum sedinta a inceput!. 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia :Deci, ar trebui sa se reglementeze maniera in care 
se semneaza procesele verbale la comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Husi, mai 
ales ca, dupa cum vedeti,acum sunt in on-line un numar de 5-6  colegi. Pentru ca la ultima sedinta 
eu nu am putut sa vin , eram in izolare, nu am putut sa vin sa semnez procesul verbal , si am 
inteles ca nu s-a semnat, motiv pentru care nu s-a acordat nici indemnizatia, si nu inteleg de ce? 
Sper sa nu se procedeze la fel cu toata lumea! Poate a fost o exceptie vizavi de persoana mea. 
          Domnul consilier Ioan Iacob: La Comisia de buget-finante, mi-ati dat dvs.acceptul sa semnez 
in numele dvs. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Da, exact, telefonic v-am dat acceptul sa semnati 
in numele meu si pentru mine documentele de la Comisia de buget-finante. Da, aici ati semnat 
dvs., dar mai era vorba de o Comisie. Nu stiu daca este corect?! 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Am avut o rugaminte si o am in 
continuare , toate sedintele comisiilor de specialitate sa se desfasoare in inrtervalul orar 08-14,00, 
sau 8,00 - 16,00,   incat sa fim  si noi in sala, sa nu intram in sala si sa ne contrazicem atata, sa 
cerem documentele pe care dorim….. 
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             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Dar nu este vorba de nici o contrazicere, 
domnule primar, eu am spus cum se procedeaza cu semnarea proceselor verbale de la comisii, 
pentru ca nu este numai cazul meu. 
            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Plata indemnizatiei consilierilor, pe 
care eu o aprob, se face in baza unei prezente , care se face in baza materialelor de sedinta atat 
ordinara , extraordinara , plus avizele de la comisii. Din punctul meu de vedere, credeti-ma ca …. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Dar nu este nici un reproș  adus dvs., Doamne-
fereste, nici prin cap nu mi-a trecut asa ceva! 
           Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : In astfel de cazuri, 
presedintele comisiei isi asuma raspunderea, mentioneaza ca 1,2 consilieri au fost prezenti on-line, 
si nu este nici o problema, dar presedintele Comisiei respective nu si-a asumat  o astfel de 
responsabilitate. 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Ideea este , sa se reglementeze de asa maniera, 
sa nu mai apara astfel de situatii. Nu face eu acuma caz pentru….. 
           Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Aceiasi procedura ca in 
cazul Consiliului Local se poate aplica si la comisiile de specialitate. 
           Domnul consilier Focia Alexandru : De exemplu, noi ,la Comisia juridica ne-am intalnit on-
line, am facut proces verbal si am semnat eu in calitate de presedinte al comisiei. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Bun, ati semnat dvs. in calitate de presedinte, eu 
fiind in izolare , nu aveam cum sa vin sa semnez procersul verbal. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Bun, nu este nici o problema, dar este bine sa fie 
reglementat corect acest aspect. 
            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Cum este si  astazi, un numar de 5 
consilieri locali participa on-line la sedinta ordinara , poate sa va dea telefon , sa va solicite punctul 
de vedere, s-ar putea ca si eu sa fiu plecat, trebuie sa fie prezenti 50% +1 din numarul membrilor, 5 
consilieri locali fac parte dintr-o comisie, sa fie macar 3 consilieri, dar s-ar putea ca si acesti 3 
consilieri sa fie plecati in concediu , puteti face sedinta printr-o discutie telefonica , semneaza 
presedintele comisiei, cu acceptul celui care nu participa fizoc la sedinta. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : La o Comisie, am dat acceptul meu domnului 
consilier  Iacob, sa semneze , dar nu stiu la cealalta  comisie cine trebuia sa semneze?! 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Va rog ca toate problemele pe care le 
ridicati la comisie sa fie facute in timpul programului Primariei Husi, pentru ca altfel stam si facem 
subiect la presa. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : Dar nu este nici un subiect la presa, domnule 
primar, este o problema care trebuie reglementata pentru toata lumea. 
           Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Supun la vot propunerea  
ca domnul  consilier Matei Ionel  sa fie presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ( 
luna august   2022 , luna  septembrie  2022, luna  octombrie  2022).Cine este  pentru),  împotrivă) ,  
abținere) ?  Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
             Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu 
X 

(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online 

de videoconferință) 

- - 



4 | P a g e  

 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

19.  Țocu Cătălin  absent nemotivat 

             Secretarul general  al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Propunerea ca domnul   
consilier  Matei Ionel   sa fie presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni de zile ( luna 
august   2022 , luna  septembrie  2022, luna  octombrie  2022)a fost aprobată cu  18  voturi  
pentru ). 
 

          Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile ( luna august   2022 , 
luna  septembrie  2022, luna  octombrie  2022) , a fost ales  domnul  consilier MATEI 
IONEL. 
            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Avand in vedere ca a fost  
desemnat presedinte pentru aceasta lună ,  dau cuvantul domnul  consilier  Matei Ionel. 
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          Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel :  Buna ziua!.Supun la vot ordinea de 
zi.  Cine este  pentru),  împotrivă) ,  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.                                 
          Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

19.  Țocu Cătălin  absent nemotivat 
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             Preşedintele de şedinţă, domnul   consilier Matei Ionel : Ordinea de zi   a fost 
aprobata cu 18 voturi pentru). 
 
  Ordinea de zi are urmatorul continut : 
 

2. Proiect de hotărâre nr. 301 din 09.08.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a  
Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru  luna  august 2022 – inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
3. Proiect de hotărâre nr. 304 din din 12.08.2022 privind alocarea sumei de 129.900 lei 

fără  TVA pentru efectuarea serviciilor de dezinsecție aeriană pe teritoriul intravilan al 
Municipiului Huși  – inițiator primarul municipiului Huși. 

 
4. Proiect de hotărâre nr. 305 din 12.08.2022 privind  însuşirea de către Consiliul Local 

al municipiului Huși a modificării  poziției nr.273 a inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Huşi, județul Vaslui  – inițiator primarul municipiului 
Huși. 

 
5. Proiect de hotărâre nr.319 din 12.08.2022 privind darea în administrarea Clubului 

Sportiv Municipal Hușana Huși, cu sediul in Husi, str.1 Decembrie, nr.9, et.2, cam.31,  a 
imobilelor Stadionul Municipal Huși, situat în Aleea Stadionului nr.6 și  Sala de Sport  
situata în strada A.I.Cuza nr.12, proprietatea municipiului Huși - inițiator primarul 
municipiului Huși. 

 
6. Proiect de hotărâre nr. 320 din 12.08.2022 privind aprobarea creditelor de angajament 

pentru acțiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 
– 2023 pentru obiectivul de investiții  « Proiect tip – Construire bază sportivă tip 1, 
strada Ciprian  Porumbescu  nr.44, municipiul Huși » - inițiator primarul municipiului 
Huși. 

 
7. Proiect de hotărâre nr.321 din 12.08.2022 privind rectificarea bugetului local – etapa 

august 2022 ,  inițiator primarul municipiului Huși. 
 
8. Proiect de hotărâre nr. 322 din 12.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii – etapa 
august 2022, inițiator primarul municipiului Huși. 

 
9. Proiect de hotărâre nr. 314 din 12.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de 

finantare pentru  proiectul „ Renovarea energetica moderata a cladirii Scoala 
Gimnaziala Mihail Sadoveanu Husi”, in cadrul Planului național de redresare și 
reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta 
energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea  B2 -  Renovarea energetica 
moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică 
moderată a clădirilor publice -  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 inițiator primarul municipiului 
Huși.(forma corectă). 
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10. Proiect de hotărâre nr. 315 din 12.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de 
finantare pentru  proiectul „Renovarea energetică moderată a clădirii  C1 aferenta  
Corp 3  din strada Ștefan cel Mare  care aparține  Școlii Gimnaziale Ion Creangă 
Huși”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul 
Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri 
publice, Operatiunea  B2 -  Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor 
publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice -  
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 -  inițiator primarul municipiului Huși. 

 
11. Proiect de hotărâre nr.316 din 12.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de 

finantare pentru  proiectul „Renovarea energetică moderată a clădirii Corp C1 din 
strada A.I. Cuza  care aparține  Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși”, in cadrul 
Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –
Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, 
Operatiunea  B2 -  Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, 
apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice -  
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 
12. Proiect de hotărâre nr. 317 din 12.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de 

finantare pentru  proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii  Gradinita cu 
program prelungit nr.10, Husi”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, 
Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica 
si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea  B2 -  Renovarea energetica moderata sau 
aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a 
clădirilor publice -  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 inițiator primarul municipiului Huși. 

 
13. Proiect de hotărâre nr. 318 din 12.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de 

finantare pentru  proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii  Cresa 
municipala Husi”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 
-Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in 
cladiri publice, Operatiunea  B2 -  Renovarea energetica moderata sau aprofundata a 
cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice 
-  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 - inițiator primarul municipiului Huși. 

 
14. Proiect de hotărâre nr.303 din 12.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de 

finantare pentru  proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii  Cantinei 
Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir Husi”, in cadrul Planului național de redresare și 
reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta 
energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea  B2 -  Renovarea energetica 
moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică 
moderată a clădirilor publice -  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 - inițiator primarul municipiului 
Huși. 
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 Se trece la discutarea pe puncte a ordinei de zi . 

2. Proiect de hotărâre nr. 301 din 09.08.2022 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă a  Consiliului Local al municipiului Huşi  pentru  luna  august 2022 – 
inițiator primarul municipiului Huși. 

➢ Preşedinte de şedinţa pentru o perioada de 3 luni de zile ( luna august   2022 , 
luna  septembrie  2022, luna  octombrie  2022) , a fost ales  domnul  consilier 
MATEI IONEL. 

 
3. Proiect de hotărâre nr. 304 din din 12.08.2022 privind alocarea sumei de 129.900 

lei fără  TVA pentru efectuarea serviciilor de dezinsecție aeriană pe teritoriul 
intravilan al Municipiului Huși  – inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, domnu consilier Matei Ionel   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. Exista avize favorabile la toate proiectele de 
hotarare . 
            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.    Exista avize 
favorabile la toate proiectele de hotarare . 
            Domnul consilier Popa Cristinel : Comisia de studii, prognoze şi programe economico-
sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ –avizeaza favorabil proiectul de 
hotărâre. Exista avize favorabile la toate proiectele de hotarare . 
            Preşedintele de şedinţă, domnul  consilier Matei Ionel  : Discutii daca sunt la acest proiect 
de hotarare? 
              Domnul consilier   Bobârnat Radu: Daca imi permiteti ?! Ma auziti? 
              Preşedintele de şedinţă, domnu consilier Matei Ionel : Da, va auzim, spuneti domnule 
consilier ! 
              Domnul consilier  Bobârnat  Radu: Este un proiect de hotarare pentru efectuarea serviciilor 
de dezinsecție aeriană pe teritoriul intravilan al Municipiului Huși. Nu stiu de ce ne grabim asa, eu 
stiam ca țânțarii ataca mai puternic in octombrie, noiembrie, nu in perioada de vara. Asta ar fi un 
prim aspect, al doilea aspect, este aceeasi firma care a fost contractata, care a avut contract si anul 
trecut,  pentru o suma, din punctul meu de vedere, exagerat de mare, 129.900 lei fără  TVA este o 
suma foarte mare pentru aceasta activitate, o singura oferta pentru o firma care este din sudul tarii, 
nu stiu in ce masura s-au facut verificari, solicitari, la firme mai apropiate, am inteles ca este o firma 
din Birlad care ar fi putut sa faca aceasta activitate pe o suma la jumatate fata de cea care s-a 
propus astazi. De asta, as ruga pe domnul primar,sa ne dea cateva explicatii, ce este cu firma 
aceasta, de unde a aparut in peisaj, pe cine  cunoaste si de ce ii dam o suma asa de mare in prag 
de toamna ca sa ne stirpeasca țânțarii care deja incep sa dispara de la sine. 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Domnule consilier Bobârnat , ideea 
de dezinsectie nu imi apartine mie , dar probabil nu ati urmarit solicitarile cetatenilor , a 
reclamatiilor, ca nu luam masuri impotriva țânțarilor , a tuturor insectelor care apar in general dupa 
timpul ploios. In continuare temperaturile sunt ridicate , probabil o sa fie o invazie mai mare, doi, 
pretul nu l-am stabilit eu , este o oferta care a aparut, alocam o suma de bani , dar in urma unui 
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proces de licitatie poate sa vine oricine si sa se inscrie.Acuzatia care mi-o aduceti ca, din nu stiu ce 
sudul tarii, nu stiu care firma, de exemplu, anul trecut , eu, personal, m-am rugat de firma din Birlad 
sa vina , eram in situatia in care ploua la 2 zile , țânțarii erau foarte multi, si am zis ca facem cu 
firma din Birlad , ca era suma foarte mica , dar suma pe care o vedeti acuma este o suma care s-a 
facut in urma unei oferte ceruta pe SEAP, dar mai departe, ce o sa rezulte din licitatie, ca o sa fie 
800.000 , ca o sa fie 1.1000.000  , nu am de unde sa stiu, nu eu sunt cel care scrie ofertele. 
          Domnul consilier   Bobârnat  Radu: Formalitatile astea le stiu si eu domnule primar, dar eu 
vroiam sa  stiu daca dvs. sunteti convins ca suma aceasta de 129.900 lei fără  TVA…. 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Dar vroiam sa va zic un singur lucru, 
inainte de a intra in sedinta, fata de proiectul tehnic  care l-am intocmit pentru reabilitarea Liceului 
Agricol, si am solicitat de la “fonduri europene” o suma, am constatat ca proiectul tehnic exista cu 2 
mil.lei mai mare. Ati inteles? Tot astazi , am discutat cu doamna director economic, ne uitam   si 
pentru trim.IV  de la scoli au inceput sa apara solicitari ca utilitatile   care se decontau pe 
cheltuieli/cap/elev, nu mai acopera. Vreau sa va spun un singur lucru , anul trecut pe vremea asta 
alimentam cu 4 lei litru de motorina, anul acesta alimentez cu 8,6o lei , plateam curentul cat il 
plateam, ultima factura m-a deztabilizat complet pe mine, nu vreau sa ma intreb ce se intampla si 
cu ceilalti? Eu consider ca am un salariu cat de cat acceptabil. 
            Domnul consilier  Bobârnat  Radu: Ce legatura  are cu ce v-am intrebat eu ? 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Eu v-am raspuns, nu am de unde sa 
stiu eu preturile. Preturile au fost transmise, daca anul trecut litrul de motoriona era 4 lei , anul asta 
este 8 lei , de unde sa stiu cat este pretul la solutiile de dezinsectie? 
           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel  : A crescut foarte mult si pretul la 
solutiile de dezinsectie. 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : Cat este, domnule doctor, ca sunteti in 
domeniu? 
           Domnul consilier Corjiinschi Ioan Alexandru  : 9,60 lei pentru 3 litri de apa. 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan : De la cat? 
          Domnul consilier Corjiinschi Ioan Alexandru  :  De la 6,50 lei. 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: A crescut cu 30%. Este foarte simplu 
sa ridicam problema asa, din punctul meu de vedere, vreti sa aprobati proiectul, nu eu am stabilit 
pretul , puteti sa participati  la deschiderea tuturor ofertelor care vor veni pe SEAP, nu stim cine  
v-a castiga, nu vreti sa se realizeze aceasta dezinsectie, este dreptul dvs, eu ma supun hotararii 
Consiliului Local , dar nu este o discutie la un mod de a acuza , si v-am rugat pe chestia asta, 
haideti sa nu mai acuzam, intrebam dar nu acuzam , ce interese sunt si a cui este forma? 
           Domnul consilier  Bobârnat  Radu: Nu am acuzat  pe nimeni. 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Ati intrebat ce interes avem cu firma 
din nu stiu ce sud? Ai cuvantul meu de onoare  ca nu stiu de unde este firma. Mie imi prezinta cei 
de la Biroul Tehnic o valoare cat  ar costa un numit serviciu , un numit produs, o anumita lucrare, o 
analizez din punct de vedere valoric , am facut comparatie  cu cresterile care s-au intamplat in 
ultimii 3 ani. Stim foarte bine cat a costat acum 2 ani, stim foarte bine cat a costat anul trecut , o 
crestere de 25% nu mi s-a parut enorma, tinand cont ca  pretul la motorina s-a dublat, probabil ca si 
la kerosen s-a dublat. V-ati spus punctul de vedere, v-am raspuns astazi , puteti participa la selectia 
care va fi , urmarind pe SEAP …. 
           Domnul consilier  Bobârnat  Radu: In cat timp ? 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Se va publica pe SEAP, se va incheia 
un contract, nu vine firma, am cerut o oferta pentru ca sa avem o “baza de plecare”, eu nu pot sa 
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fac o analiza de pret pentru un elicopter, pentru o cisterna,a unor cantitati de substante. Aceste 
lucruri le face o firma care este specializata in astfel de situatii. O publicam si care vrea sa vina, 
daca are un pret mai mic, sa vina! 
             Domnul consilier  Bobârnat  Radu: Dar ati cerut o oferta unei firme!? 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Eu nu am solicitat nimanui nici o 
oferta, s-au solicitat oferte. Una care a raspuns, nu stiu, nu am stat sa urmaresc proiectul, stiu doar 
atat, cetatenii municipiului Husi, chiar marțea trecuta, puteti sa va uitati, mi-au pus mai multe 
intrebari  referitor la dezinsectie aeriana. 
         Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel : Daca nu mai este nimic de spus,  
supun   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.  Aghiorghiesei Costel  - - x 

2.  Bobârnat Radu - - 

X 
(folosind mijloace electronice 
utilizând o platformă online 

de videoconferință) 

 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian 
- 

- 
X 

(folosind mijloace electronice 

utilizând o platformă online 

de videoconferință) 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela -  - X 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia - - x 

15.  Popa Cristinel 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

- - 
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17.  Rotariu Nicoleta  - X 

18.  Toma Cătălina Tania 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

19.  Țocu Cătălin  absent nemotivat 

 

        Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a 

fost aprobată  cu  12 voturi pentru) , 6 abținere) – consilieri locali : Aghiorghiesei Costel , 
Bobârnat Radu, Cocuz Adrian, Nacu Mihaela, Popa Cătălina Eugenia, Rotariu Nicoleta. 

 
4. Proiect de hotărâre nr. 305 din 12.08.2022 privind  însuşirea de către Consiliul 

Local al municipiului Huși a modificării  poziției nr.273 a inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al municipiului Huşi, județul Vaslui  – inițiator 
primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel prezinta 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.     

          Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel: Discutii, daca sunt? Nu sunt, trecem la 
vot. 
          Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel   supune   la vot proiectul de hotărâre în 
varianta propusă de initiator.Cine este pentru),  împotrivă),  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.    
          Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 
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7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

19.  Țocu Cătălin  absent nemotivat 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a 

fost aprobată  cu  18 voturi pentru) . 
 
5. Proiect de hotărâre nr.319 din 12.08.2022 privind darea în administrarea Clubului 

Sportiv Municipal Hușana Huși, cu sediul in Husi, str.1 Decembrie, nr.9, et.2, 
cam.31,  a imobilelor Stadionul Municipal Huși, situat în Aleea Stadionului nr.6 și  
Sala de Sport  situata în strada A.I.Cuza nr.12, proprietatea municipiului Huși - 
inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel prezinta 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. 
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    Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel: Discutii, daca sunt? Nu sunt, trecem la vot. 
            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel   supune   la vot proiectul de hotărâre 
în varianta propusă de initiator.Cine este pentru),  împotrivă),  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.    
          Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

19.  Țocu Cătălin  absent nemotivat 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a 

fost aprobată  cu  18 voturi pentru) . 
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6. Proiect de hotărâre nr. 320 din 12.08.2022 privind aprobarea creditelor de 
angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, 
pentru perioada 2022 – 2023 pentru obiectivul de investiții  « Proiect tip – 
Construire bază sportivă tip 1, strada Ciprian  Porumbescu  nr.44, municipiul 
Huși » - inițiator primarul municipiului Huși. 

            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel prezinta 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, domnul consilier Matei Ionel: Discutii, daca sunt? Nu sunt, trecem la 
vot. 
          Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel   supune   la vot proiectul de hotărâre în 
varianta propusă de initiator.Cine este pentru),  împotrivă),  abținere) ? Votul exprimat prin 
“ridicarea mainii”.    
          Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X - - 

4.  Cocuz Adrian 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

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

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

19.  Țocu Cătălin  absent nemotivat 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a 

fost aprobată  cu  18 voturi pentru) . 
 
7. Proiect de hotărâre nr.321 din 12.08.2022 privind rectificarea bugetului local – 

etapa august 2022 ,  inițiator primarul municipiului Huși. 
            Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel prezinta avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

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

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

         Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel: Discutii, daca sunt?  
         Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Suntem la proiectul cu rectificarea bugetului local, 
da? La acest proiect de hotarare , am vazut ca exista o adresa de la Casa de Cultura in care este 
prinsa o activitate noua si scrie acolo “improvizarea unei mustarii si….. 

 Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Improvizarea? 
             Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:……asa scrie, “improvizarea unei mustarii si 
implementarea unei hore.” Dar nu de hora era vorba, ci de mustarie, o improvizeaza sau o face cu 
adevarat? Daca o face cu adevarat, cine aduce mustul si pastrama? Banuiesc ca nu este chiar o 
improvizatie ?! 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Din cate stiu, aceasta activitate face 
partea din  proiectul   “Toamna Culturala Huseana” , cred ca are niste sponsori, cred ca Vincon sau 
din alta parte, doi, cine adduce pastrami, vreu sa va spun un singur lucru , in loc de improvizatie 
cred ca a vrut sa scrie “amenajarea” unei mustarii, de obicei asta am facut-o in primii an de mandat, 
atat cat Sergiu Bunescu, atat cat Vincon, atat domnul Alexa(Dumnezeu sa-l ierte), veneau fiecare 
cu o cantitate de vin sau dadeau contracost. In fiecare an de Zilele Husului am avut mesteri 
populari care au venit cu produse , specialitati traditionale, pe care le-au vandut. Haideti sa 
intelegem, nu stiu, cred ca a gresit in exprimare, dar cred ca este “infiintarea unui stand de mustarie 
+ produse traditionale”, s-au putea scrie amenajarea unei mustarii. 
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           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia:Dar nu este nici o problema, asta  nu conteaza, 
dar inafara de asta, poate sa ne spuna si noua cineva, inafara de suma globala, cat costa acei 
artisti, s-a pus o suma globala de 176.281 lei, dar ar fi trebuit sa stim si noi cam care sunt tarifele 
pentru fiecare artist in parte. 
             Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Carla’s Dreams undeva la  
“120.000”,  Lupii lui Calancea “7500 euro”, din cate stiu eu, Ansamblul folcloric nu ne costa nimic, 
Mandinga undeva la  “4500 euro”, iar Brio Sonores undeva la  “2500 euro”. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Ca o sugestie, sper sa nu-mi fie luata in nume de 
rau, domnul primar, dar cred ca ar trebuie sa gandim un pic organizarea acestor evenimente si din 
punctul de vedere al bugetului local , al veniturilor pe care am putea sa le aducem  cu invitarea 
unor astfel de artisti care ne costa destul de mult. Zic eu, s-ar putea organiza unele spectacole in 
Piata Tricolorului ,  si unele pe Stadionul Municipal Husi, cu poarta inchisa, sa participe numai acei 
care platesc. In felul acesta zic ca s-ar putea recupera o parte din cheltuieli , asta este parerea 
mea. 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Este un spectacol care se face pentru 
activitate culturala, incercam din nou sa traim intr-o viata normala, din anul 2004 organizam aceste 
actiuni, a fost perioada de pandemie de 2 ani , am zis ca dupa 2 ani sa reluam aceasta activitate 
care era un prilej de buna dispozitie pentru toti cetatenii municipiului Husi. 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Bun, nu acum , dar este o recomandare pentru 
viitor. 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Pentru viitor, poate in viitor nu o sa mai 
avem nevoie , dar daca ati vazut la Bucuresti dupa un astfel de spectacol trebuie schimbat gazonul. 
Avem 1500 de locuri pe Stadion , conditiile ISU ar fi mult mai dure astfel incat sa putem ……. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Decat in Piata, aici in Centru ? 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Numai putin ! Bineinteles, acolo 
trebuie sa fie o zona inchisa, trebuie asigurate culoare de evaluare, toate conditiile impuse de ISU, 
s.a.m.d. Pot sa va spun ca acum suntem in tratative , cetatenii o vor in continuare pe Maria 
Raducanu , este discutia cu ea, este deja semnat contractul cu Brio Sonores, Carla’s Dreams l-a 
dorit toata lumea, nu puteam sa aducem formatia asta in Husi la sumele care le cer ei, eu am fost 
de acord cu ceea ce au solicitat  Casei de Cultura, cetatenii municipiului Husi. Sincer sa va spun, o 
data la 3 ani cred ca meritam si noi un spectacol de amploare. 
            Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Acum este organizat la 3 ani din cauza 
pandemiei, dar pana la pandemie s-a obisnuit sa fie organizat in fiecare an. Probabil o sa fie si 
sponsori, sa mai reducem din cheltuieli , nu am de unde sa stiu, dar deocamdata am supus atentiei 
dvs. suma propusa de directoarea de la Casa de Cultura pentru organizarea acestui eveniment, cu 
formatiile pe care le are. Sa nu credeti ca si aici este ceva, nu este campanie electorala, sunt bani 
care se vireaza in baza unor contracte. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: La  asta  nu m-am  gandit sub nici o forma, nici nu 
m-am gandit la asa ceva! Va rog sa nu interpretati ca orice spus  ca fiind o rautate sau altceva! 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Nu stiu cum sa mai interpretez. Sper 
ca pana la 15 septembrie sa fie gata si receptia la Cinematograf, constructorul este gata, daca 
putem sa finalizam Teatrul de vara  pentru ca am semnat contractul , nu stiu daca putem invita 
artisti acolo de felul celor invitati de Casa de Cultura, pentru spectacole cu plata.  
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          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Ar trebui sa avem si unele beneficii  din 
organizarea  unor astfel de spectacole. 
            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Am vazut un comentariu pe facebook, 
la Zilele Vaslui , se comparau cu “ Festivalul de la Cluj ”,  este altceva, dar haideti sa discutam 
chestii serioase! Din care stiu, domnul Filip Cosmin a incercat organizarea unui astfel de spectacol 
la Champing, si a fost un insucces total din punctul de vedere al prezentei oamenilor. 
           Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia: Eu zic sa-i dam nota de cultura pe care o merita, 
iar celelalte 29 de zile unde se spune ca va fi  “Mondocamera”, filmul mut si filmul contemporan, ce 
a mai trecut acolo doamna, ar fi fost bine ca si acolo sa fi fost prezentat  un program pentru ca , 
banuiesc ca  DAMIGENIUS se va muta de aici la Casa de Cultura, dar nu stim daca vom fi invitati 
si noi. 
            Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Dar sa va mai spun ceva, la aceste 
lansari de carte , de exemplu daca vreti sa va spun Maria Raducanu nu s-a prezentat la lansarea 
propriului ei album, in ziua de lansare nu a mers. Asta este si cu artistii astia, “Lupii lui Calancea” 
spunea ca vor veni pe data de 02 ca pe 01 sunt liberi. Ieri, pe la orele 16,00 am primit un telefon ca 
pe 02 suntem liberi, nu pe 01. Noi mergem si vorbim cu ei, nu putem contracta atata  timp cat nu 
avem buget aprobat, sunt doar vorbe, cuvantul doamnei director de la Casa de Cultura sustinut de 
mine, dar  eu nu pot sa spun da sigur pentru ca maine s-ar putea sa nu am bugetul aprobat. Aici 
sunt fluctuatiile, si la Cinema, si la toti la fel. De exemplu, domnul actor Romila(consilier local ) este 
astazi pe la Sibiu, nu este in concediu, este in activitate. Va rog sa ma scuzati un pic! 
           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel  : Daca nu mai sunt alte discutii ,  
supun   la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de initiator.Cine este pentru),  împotrivă),  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
          Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  Nu si-a exprimat votul , nu se afla in sala de sedinta 

4.  Cocuz Adrian 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 
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13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

19.  Țocu Cătălin  absent nemotivat 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a fost 
aprobată  cu  17 voturi pentru) .Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul , nu 
se afla in sala de sedinta. 

 
8. Proiect de hotărâre nr. 322 din 12.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri 

și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii 
– etapa august 2022, inițiator primarul municipiului Huși. 

        Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel prezinta avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   

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

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

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel  : Daca nu mai sunt alte discutii ,  
supun   la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de initiator.Cine este pentru),  împotrivă),  
abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
          Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  Nu si-a exprimat votul , nu se afla in sala de sedinta 

4.  Cocuz Adrian 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 
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5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta X - - 

18.  Toma Cătălina Tania 

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

 

- - 

19.  Țocu Cătălin  absent nemotivat 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a fost 
aprobată  cu  17 voturi pentru) .Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul , nu 
se afla in sala de sedinta. 

 
9. Proiect de hotărâre nr. 314 din 12.08.2022 (forma corectă) privind aprobarea 

depunerii cererii de finantare pentru  proiectul „ Renovarea energetica moderata a 
cladirii Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Husi”, in cadrul Planului național de 
redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de 
granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea  B2 
-  Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de 
proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice -  
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 inițiator primarul municipiului Huși.  

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel prezinta 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. 
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• 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, domnul consilier Matei Ionel  : Daca  sunt  discutii ? Nu sunt, trecem 
la vot.   Supun   la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de initiator. Cine este pentru),  
împotrivă),  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
          Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan: Aici trebuia facuta o modificare. 
          Doamna consilier Popa Cătălina Eugenia : S-a transmis consilierilor “forma corecta” a 
proiectului de hotarare. 
           Domnul primar al municipiului Husi , ing.Ioan Ciupilan:Da, s-a transmis proiectul de hotarare 
in forma corectă. 
           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel  : Supun   la vot proiectul de hotărâre 
în varianta propusă de initiator( forma corectă). Cine este pentru),  împotrivă),  abținere) ? Votul 
exprimat prin “ridicarea mainii”.    
          Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  Nu si-a exprimat votul , nu se afla in sala de sedinta 

4.  Cocuz Adrian 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

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

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta 
X 

- 
- 

 

18.  Toma Cătălina Tania 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

19.  Țocu Cătălin  absent nemotivat 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea (forma 
corectă) a fost aprobată  cu  17 voturi pentru) .Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a 
exprimat votul , nu se afla in sala de sedinta. 
 

10. Proiect de hotărâre nr. 315 din 12.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de 
finantare pentru  proiectul „Renovarea energetică moderată a clădirii  C1 aferenta  
Corp 3  din strada Ștefan cel Mare  care aparține  Școlii Gimnaziale Ion Creangă 
Huși”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul 
Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in 
cladiri publice, Operatiunea  B2 -  Renovarea energetica moderata sau 
aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică 
moderată a clădirilor publice -  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 -  inițiator primarul 
municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel prezinta 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, domnul consilier Matei Ionel  : Daca  sunt  discutii ? Nu sunt, 
trecem la vot.   Supun   la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de initiator. Cine este 
pentru),  împotrivă),  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
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          Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  Nu si-a exprimat votul , nu se afla in sala de sedinta 

4.  Cocuz Adrian 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta 
X 

- 
- 

 

18.  Toma Cătălina Tania 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

19.  Țocu Cătălin  absent nemotivat 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a fost 
aprobată  cu  17 voturi pentru) .Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul , nu 
se afla in sala de sedinta. 
 

12. Proiect de hotărâre nr. 317 din 12.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de 
finantare pentru  proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii  Gradinita 
cu program prelungit nr.10, Husi”, in cadrul Planului național de redresare și 
reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru 
eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea  B2 -  Renovarea 
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energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de 
renovare energetică moderată a clădirilor publice -  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 
inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel prezinta 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, domnul consilier Matei Ionel  : Daca  sunt  discutii ? Nu sunt, 
trecem la vot.   Supun   la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de initiator. Cine este 
pentru),  împotrivă),  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
          Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  Nu si-a exprimat votul , nu se afla in sala de sedinta 

4.  Cocuz Adrian 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

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

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta 
X 

- 
- 

 

18.  Toma Cătălina Tania 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

19.  Țocu Cătălin  absent nemotivat 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a fost 
aprobată  cu  17 voturi pentru) .Domnul consilier Ciupilan Valeriu Ioan nu si-a exprimat votul , nu 
se afla in sala de sedinta. 
 

11. Proiect de hotărâre nr.316 din 12.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de 
finantare pentru  proiectul „Renovarea energetică moderată a clădirii Corp C1 din 
strada A.I. Cuza  care aparține  Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși”, in cadrul 
Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 
–Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, 
Operatiunea  B2 -  Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor 
publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice -  
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 - inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel prezinta 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, domnul consilier Matei Ionel  : Daca  sunt  discutii la acest proiect 
de hotarare  ? Nu sunt, trecem la vot.   Supun   la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de 
initiator. Cine este pentru),  împotrivă),  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
          Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 
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2.  Bobârnat Radu 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X -                 - 

4.  Cocuz Adrian 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta 
X 

- 
- 

 

18.  Toma Cătălina Tania 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

19.  Țocu Cătălin  absent nemotivat 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a fost 
aprobată  cu  18 voturi pentru) . 

 
13. Proiect de hotărâre nr. 318 din 12.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de 

finantare pentru  proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii  Cresa 
municipala Husi”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, 
Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta 
energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea  B2 -  Renovarea energetica 
moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare 
energetică moderată a clădirilor publice -  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 - inițiator 
primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel prezinta avizele comisiilor de 
specialitate  pentru acest proiect de hotarare.   
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• Comisia juridică şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

• Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură – avizează favorabil proiectul de hotărâre.     

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

• 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, domnul consilier Matei Ionel  : Daca  sunt  discutii la acest proiect 
de hotarare  ? Nu sunt, trecem la vot.   Supun   la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de 
initiator. Cine este pentru),  împotrivă),  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
          Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X -                - 

4.  Cocuz Adrian 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

- - 
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17.  Rotariu Nicoleta 
X 

- 
- 

 

18.  Toma Cătălina Tania 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

19.  Țocu Cătălin  absent nemotivat 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a fost 
aprobată  cu  18 voturi pentru) . 
 

14. Proiect de hotărâre nr.303 din 12.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de 
finantare pentru  proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii  Cantinei 
Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir Husi”, in cadrul Planului național de 
redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de 
granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea  B2 
-  Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de 
proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice -  
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 - inițiator primarul municipiului Huși. 

           Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel prezinta 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, domnul consilier Matei Ionel  : Daca  sunt  discutii la acest proiect 
de hotarare  ? Nu sunt, trecem la vot.   Supun   la vot proiectul de hotărâre în varianta propusă de 
initiator. Cine este pentru),  împotrivă),  abținere) ? Votul exprimat prin “ridicarea mainii”.    
          Rezultatul votului exprimat  este urmatorul : 

Nr.  

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

1.  Aghiorghiesei Costel  X - - 

2.  Bobârnat Radu 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

3.  Ciupilan Valeriu Ioan  X -                 - 

4.  Cocuz Adrian 
X 

(folosind mijloace electronice 

utilizând o platformă online 
de videoconferință) 

- - 
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5.  Corjinschi Ioan Alexandru X - - 

6.  Filip Cosmin Adrian X - - 

7.  Focia Alexandru X - - 

8.  Iacob Ioan  X - - 

9.  Mardari Gianina X - - 

10.  Matei Ionel  X - - 

11.  Matei Gabriela X - - 

12.  Nacu Mihaela X - - 

13.  Patrașcu Luiza X - - 

14.  Popa Cătălina Eugenia X - - 

15.  Popa Cristinel 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

16.  
Romila Claudiu  

X 
(folosind mijloace 

electronice utilizând o 
platformă online de 

videoconferință) 

- - 

17.  Rotariu Nicoleta 
X 

- 
- 

 

18.  Toma Cătălina Tania 
X 

(folosind mijloace 
electronice utilizând o 

platformă online de 
videoconferință) 

- - 

19.  Țocu Cătălin  absent nemotivat 

            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : Hotărârea  a fost 
aprobată  cu  18 voturi pentru) . 
         
          Doamna  consilier  Popa Cătălina Eugenia : Domnule presedinte , inainte de a incheia 
sedinta, vreau sa spun cateva cuvinte , o mica “recomandare”,  care ne-a scapat, legat de proiectul 
de buget, o Gradinita solicita procurarea de scaune si mese, am vazut fotografiile, mesele 
hexagonale sunt cu colț . Poate ar trebui  vorbit cu executantul sa le faca rotunde. 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Daca imi dati voie sa intervin, 
deocamdata mesele respective , daca le-ati vazut in fotografie, doamna Luiza Patrascu cunoaste 
situatia, mesele sunt din plastic, am reusit astazi , am primit raspunsul ,  sa mai formam o grupa de 
copii prescolari  la acea Gradinita nr.7, din luna februarie ne tot chinuim, speram sa mai gasim 
locuri si pentru copiii care au ramas neinscrisi, iar toate solicitarile transmise de catre Gradinita au 
fost onorate integral. 
          Doamna  consilier  Popa Cătălina Eugenia : Recomandarea era facuta pentru copii. 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Banuiesc ca , cei care vor achizitiona 
aceste mese si scaune , o  vor face conform stas-ului aprobat pentru acestel de situatii , sa 
terminam cu acele mese de lemn indiferent daca sunt rotunde sau patrate. 
           Doamna  consilier  Popa Cătălina Eugenia : Este vorba de pericol, ei vin si  se mai impiedica 
si , Doamne –fereste, cade pe un colt din ala, nu este chiar placut. 
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           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Au fost pareri  pro si pareri contra, dar 
am stiut de la inceput ca se va infiinta acea grupa de copii, este bine ca s-a reusit ca dupa 
suplimentarea altor posturi , s-au gandit ca si copii nostri mai au nevoie de o grupa. Noi am solicitat 
infiintarea a doua grupe. Am tinut cont de faptul ca daca se infiinteaza o grupa , acolo nu aveam 
mobilier. Avem  tot necesarul pentru infiintarea a doua grupe.S-a aprobat una , este bine si atat .  
            Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu : As vrea sa va retin atentia 
numai doua minute, daca se poate?! Dupa cum stiti, in Codul Administrativ este prevazuta una 
dintre obligatiile consilierilor locali de a depune anual un raport de  activitate care trebuie facut 
public  prin grija secretarului. Institutia Prefectului judetul Vaslui ne-a solicitat sa le comunicam 
modul cum a fost dusa la indeplinire  aceasta obligatie a consilierilor locali. Sunt convinsa ca le 
aveti facute , dar v-as ruga sa mi le comunicati ,  pentru a putea raspunde in termen Institutiei 
Prefectului.  
           Doamna consilier Patrașcu Luiza : Ne puteti spune un termen ? 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Termenul este 26.08.2022.               
          Secretarul general al municipiului Huși , jr.Monica Dumitrașcu :  Daca le puteti depune pana 
la sedinta ordinara, ar fi perfect. 
           Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Raportul de activitate este pentru 
perioada de la inceputul mandatului pana acuma. 
          Doamna consilier Patrașcu Luiza : Am inteles! 
          Domnul primar al municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan: Eu va multumesc ca ati participat la 
sedinta,  vreau sa va spun ca am reusit sa nu stricam baza de la Recea, pentru refugiatii din 
Ucraina, o sa venim in sedinta viitoare sa aprobam si organizarea Balciului anual  care se va face 
pe terenul unitatii militare( MApN). 
          Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Matei Ionel  : Daca nu mai sunt alte subiecte 
de discutat ,  declar   închise lucrările  ședinței  extraordinare  a Consiliului Local  al 
Municipiului Huşi  din  17 august   2022 .  
              
 
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 SECRETAR GENERAL ,   
                               Matei Ionel                                                                     jr.Monica Dumitrașcu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Întocmit, 
     Consilier  
 Anișoara Oprea  


